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Abstrakt 
Tato práce se zabývá tvorbou tzv. uživatelských obrazovek pro systém Mitsubishi série 

M7. Tyto obrazovky budou sloužit jako uživatelsky přívětivá grafická nástavba systému, 

pro snadné měření počátečních bodů obráběných dílců a také pro přesné zaměřování 

délek a poloměrů nástrojů, použitých k obrábění.  

 

 

 

 

Summary 
This work is dealing with custom screens programming for Mitsubishi M7 series 

controller. These custom screens will be working as graphic user interface for easy 

workpiece zero position measuring and also for precise measuring of length and diameter 

of tools used for working on the work piece.   
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Úvod 
 

Tato práce se zabývá tvorbou grafických a uživatelsky přívětivých obrazovek pro měření 

nulových bodů obrobků a zároveň pro měření délek a průměrů obráběcích nástrojů 

elektronickými dotykovými sondami firmy Renishaw. 

Tvorba tohoto projektu vychází z nutnosti zjednodušení obsluhy elektronických 

dotykových sond, ke kterým systém Mitsubishi neobsahuje vhodné obrazovky. 

Standardní řešení nutí obsluhu stroje vypisovat měřící cykly do ručního nebo 

automatického režimu stroje z paměti což vede k chybám a ke kolizím dotykových sond 

s obráběnými dílci a zároveň snižuje konkurence schopnost systému vůči ostatním 

výrobcům obráběcích systému na trhu. 

 

Pro správnou funkci uživatelských obrazovek je zapotřebí vytvořit komplexní projekt, 

který zahrnuje grafické prostředí, programované v softwaru NC designer, což je software 

přímo od výrobce systému, používající k doprogramování funkce grafických objektů 

syntaxi podobnou jazyku C++. Tato syntaxe již od výrobce obsahuje předpřipravené 

příkazy, které se používají ke specifikaci funkce jednotlivých grafických objektů. 

Dále je do projektu nutné zahrnout program v jazyku Ladder diagram, neboli česky 

žebřík, který vyhledává a spouští jednotlivé měřící programy přes PLC systému. Tyto 

měřící programy se podobají standardním obráběcím programům, jen s rozdílem, že 

slouží pro práci se sondami místo obrábění výsledného dílce. Jejich obecný název je ISO 

kód.  

 

Spojením všech těchto částí vznikne zdánlivě jednoduché a spojité prostředí pro měření 

s dotykovými sondami, jehož podmínkou je mimo jiné neutrální vzhled, tak aby 

vytvořené obrazovky vypadaly jako originální součást systému. 

 

 Tento projekt není úplnou novinkou, například systém Heidenhain nebo Siemens již 

podobné prostředí obsahuje, nicméně u systému Mitsubishi se jedná o novinku, která cílí 

především na koncové zákazníky s oblibou tohoto systému. Důvodem oblíbenosti tohoto 

systému je totiž vysoký výkon a především nízká poruchovost systému a pohonů, 

předurčená pro sériové a dlouhodobé obrábění, bohužel na úkor jednoduchosti obsluhy. 
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1 Systém Mitsubishi série M7  
 

Mitsubishi série M7 se dělí na dvě hlavní řady. První řadou je Mitsubishi M70 a druhou 

řadou je Mitsubishi M700. Systém M70 je nejnižší verzí, pokud se jedná o výkon. Na 

druhou stranu obsahuje všechny možné volitelné opce. Tento systém je schopen řídit 11 

os, z toho až 8 NC os, případně 6 PLC os a 2 vřetena. Dále je schopen systém pracovat 

ve dvou vláknech, z čehož plyne, že jeden systém je schopen zpracovávat dva rozdílné 

obráběcí programy pracující s různými vřeteny či osami. 

Systém M700 se dále dle výkonu dělí na verze M720, M730 a tu nejvýkonnější M750. 

Tato verze, na rozdíl od všech předchozích verzí, dokáže plynule řídit více než 4 osy. To 

znamená, že ostatní verze dokážou řídit až 16 os, ale plynulou interpolací vždy pouze 4 

zároveň. 

Verze M750, nejvýkonnější ze série M7, tedy dokáže řídit 16 os, z toho až 16 NC os,  6 

PLC os a 4 vřetena. Nejmenší možný inkrement a zároveň přesnost je 1 nm, který je 

dosažen například díky zpětnovazebnímu řízení a optickému propojení mezi systémem a 

frekvenčními měniči. Paměť na obráběcí programy je 2000 kB (5120m pásky) a PLC 

může obsahovat až 128 000 kroků. Nakonec, tento systém může pracovat až se 4 vlákny. 

Jedná se tedy o velmi kvalitní japonský systém, který dále obsahuje nepřeberné množství 

opcí a funkcí. Vzhled základní obrazovky Monitor je na následujícím obrázku. 

 

 
Obr. 1.1: Monitor obrazovka systému Mitsubishi 

Tato obrazovka obsahuje pozice os, nástrojové korekce, směr pohybu osy, zatížení os, 

název a aktuální řádek programu.  
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1.1 Hardware systému Mitsubishi série M7 

 

Systém Mitsubishi je vždy dodáván v kompletním balíčku, který obsahuje 

· displej + počítač, 

· klávesnici, 

· servo motory + vřetenový motor, 

· servo jednotky (Frekvenční měniče). 

 
Obr. 1.2: Systém Mitsubishi M700 

Firma Mitsubishi v zásadě neprodává jednotlivé díly, výjimkou jsou pouze náhradní díly, 

které se vydávají pouze na daný typ a výrobní číslo stroje. 

Pro účely této práce není nutné popisovat motory a jejich řídící jednotky. 

Na druhou stranu, počítač, který systém obsahuje, pracuje s 64 bitovým procesorem a 

architekturou RISC. Systém neběží ani na platformě Linux, ani na platformě Windows. 

Celý systém si vytváří firma Mitsubishi, a základní prostředí je z výroby pevně 

nainstalováno do každého systému. V případě kompletního formátu systému, se vymaže 

pouze PLC a všechna strojní data. Nicméně, prostředí bude stále připraveno pro instalaci 

nového PLC, nikoliv nového systému. 

Výkon systému je utajen, neboť si hardware vyrábí přímo výrobce. Jako orientační faktor 

výkonu systému lze použít například počet zpracovaných řádků obráběcího programu za 

minutu. Jedná se o hodnotu 151 000 řádků. Případně, systém zvládne průměrně zpracovat 

až 16,2 PLC instrukcí za 1µs, přičemž PLC běží zároveň s obráběcím programem. 
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1.2 Software NC designer 

 

NC Designer je originálním softwarem firmy Mitsubishi. Slouží k tvorbě uživatelských 

obrazovek pro systémy série M7. 

 

 
Obr. 1.3: Software NC Designer 

Horní lišta je typicky nástrojová a dělí se na část: 

 standardní, 

 funkční, 

 fixní, 

 operační, 

 zobrazovací. 

Na pravé straně se nachází nastavitelné parametry daných objektů a kořenový adresář. 

Nástroje typu ukládání a otevírání nových projektů není třeba rozebírat. Dále se na 

nástrojové liště nachází zobrazovací funkce, které slouží pro přepínání jednotlivých 

obrazovek, nebo pro změnu snímku, což jsou zobrazovací nástroje. Operační část 

nástrojové lišty slouží k vyhledávání objektů a také k nastavení pozice daného objektu. 

Fixní nástroje slouží ke kreslení základních tvarů a obrázků na obrazovky. 

Nejdůležitější částí tohoto softwaru je však funkční část nástrojové lišty. Tato lišta 

obsahuje jednotlivé funkční objekty. Část těchto objektů je převzata ze syntaxe jazyka 

C++. Jedná se například o textbox, radiobutton, listbox či button. Tyto objekty jsou 

součástí softwaru a mají svůj unikátní název, který bude použit pro programování jejich 

funkce. Další funkce budou rozebrány v dalších kapitolách. 
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1.3 Funkční objekty programu NC Designer 

 

Tato kapitola popíše některé ze základních funkčních objektů, které je možné umístit na 

vytvořené okno uživatelských obrazovek.  

Tyto funkční objekty se dají rozdělit na dva typy: 

 aktivní objekty, 

 s nastavenou funkcí. 

 

Tyto objekty budou popsány následně.  

Další důležitou částí všech objektů jsou vlastní parametry objektů. Neboli, každý objekt 

obsahuje několik nastavitelných parametrů, které určují mimo jiné jeho pozici, typ 

funkce, či přímo přichystané návěstí do programu, na nějakou uživatelskou akci, jako je 

třeba stisk tlačítka. Navíc se zde nachází parametry pro určení barev objektů či font. 

 

 
Obr. 1.4: Tabulka parametrů objektu GNXCounter 
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1.4 Objekty s nastavenou funkcí 

GNXCounter 

První zástupce je objekt GNXCounter. Tento objekt je čítač strojní pozice. Práce s tímto 

objektem je jednoduchá, neboť stačí vyplnit pár parametrů a stává se plně funkčním, a 

v podstatě nezávislým na programu. 

 

 
Obr. 1.5: Vzhled čítačů strojní polohy 

Nejdůležitějším parametrem je bezpochyby typ čítače. Systém Mitsubishi totiž obsahuje 

více než 20 různých čítačů polohy stroje. Mezi ně patří například absolutní pozice stroje, 

relativní pozice, programová pozice nebo třeba zbytková pozice sloužící k zobrazení 

zbývající dráhy k požadovanému bodu. 

Tento objekt funguje úplně stejně jako čítač na základních obrazovkách přímo od 

výrobce.  

Zobrazuje, i když je daná osa stroje aktivní, upnutá či v referenční hodnotě. 

 

GPicture 

Zde se jedná o jednoduchý objekt, který slouží pro vkládání obrázků, které musí být ve 

formátu rastrový obrázek a to ještě s omezeným počtem barev, maximum 24 bitů. 

 

 
Obr. 1.6: Obrázek v objektu GPicture 

Tento objekt obsahuje pouze pár parametrů, ve kterých se jedná spíše o velikost a pozici. 

Hlavním parametrem je název vloženého obrázku. Každý obrázek se musí zavézt do 

kořenového adresáře a to s unikátním jménem. Po vložení objektu GPicture pouze nastaví 

daný název obrázku a ten se zobrazí ve vytvořeném rámečku v požadovaném okně. 

 

Glabel 

Zde se jedná o planý text, sloužící k popiskům, který obsahuje pouze pozici a nastavení 

fontu.  
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GNXTime 

Objekt pro zobrazení aktuálního času. Objekt, který obsahuje pouze základní parametry 

a ihned po vložení bezproblémově funguje. 

 

 
Obr. 1.7: Vzhled aktuálního času 

GNXMonitorStatus 

Objekt zobrazující aktuální stav stroje. Například EMG jako nouzový stav, RST jako reset 

stav, BST jako single blok a nejčastější je stav RDY, tedy připraven. 

 

 
Obr. 1.8: Vzhled statusu stroje 

U posledních dvou objektů se nastavuje pouze barva a pozice. 

 

GNXCycle time 

Dalším objektem je čítač času cyklu. Zde se opět nastaví pouze typ čítače a je hotovo. 

 

 
Obr. 1.9: Vzhled času cyklu 

GNXPrgBuff 

Poslední, zde popsaný objekt, je tzv. „program buffer“. Jedná se o část okna, kde běží 

aktuální program. Tím je míněno zobrazení aktuálního řádku programu a k tomu podle 

velikosti objektu několika následujících řádku obráběcího neboli ISO programu. 

 

 
Obr. 1.10: Vzhled okna s probíhajícím programem 
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1.5 Aktivní objekty 

 

Aktivní objekty jsou takové, které jsou sice také přednastaveny a obsahují vlastní 

parametry, ale jejich funkce není pouze zobrazovací, ale slouží také jako vstup do 

systému. Z tohoto důvodu je obvyklé zavedení těchto objektů do makro programu, pro 

nastavení jejich správné a požadované funkce. 

 

InputBox 

Prvním a velmi důležitým zástupcem aktivní objektů je takzvaný InputBox. 

 

 
Obr. 1.11: Vzhled objektu InpuBox 

Objekt slouží pro zápis a vkládání dat do jednotlivých textboxů. Podporuje několik typů 

vkládaných dat a to například reálná čísla, či znaky typu string. Dále se vlastními 

parametry dá nastavit vkládání hesel, tedy znaky jsou ve tvaru hvězdiček, anebo také 

například inkrementální nebo absolutní zadávání. Tento objekt také slouží jako 

kalkulačka. Ovládá základní aritmetické funkce, nebo například goniometrické funkce, 

přičemž výsledek vkládá do výsledného Textboxu. 

Zvláštní funkcí tohoto objektu je „Sub cursor setting“. V tomto nastavení se dá velmi 

pohodlně a rychle nastavit přeskakování kurzorem mezi jednotlivými datovými objekty. 

Toto nastavení nevyžaduje žádný program, což je velké usnadnění pro programátora. 

 

Dalším podstatným zařízením jsou objekty typu Textbox. Tyto objekty jsou tři a dělí se 

podle účelu: 

 standardní textbox, 

 NC textbox, 

 PLC textbox. 

 

GTextbox 

Standardní textbox slouží pouze pro zápis a zobrazení dat pouze v rámci uživatelských 

obrazovek. Obsahuje pouze pár parametrů týkajících se typu vkládaných znaků nebo čísel 

a dále pak standardně pozici, barvu a tvar textboxu. 

 

GNCDataTextbox 

Tento objekt je již o poznání zajímavější. Z názvu plyne, že se zde pracuje s daty z NC 

systému. To znamená, že se veškerá data týkají přímo systému. Výčet je rozsáhlý, 

nicméně mezi nejzásadnější patří třeba hodnoty strojních pozic, strojní parametry, data 

korekcí nástrojů, životnosti nástrojů anebo také hodnoty společných proměnných, o 

kterých se bude mluvit v některé z dalších kapitol.  
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GNCPLCTextbox 

Poslední zástupcem z této řady je PLC textbox, který přenáší data mezi uživatelskými 

obrazovkami a PLC programem. V případě této práce se jedná o velmi důležitý objekt. 

Jak bude dále vysvětleno, tyto textboxy zde slouží pro vyhledání a spuštění požadovaného 

měřícího programu. 

Co se týká parametrů, zde se zadává přímo typ a číslo registru nacházejícího se v PLC. 

Tento registr se v reálném čase přepisuje objektem InputBox nebo naopak, zobrazuje 

aktuální hodnotu registru nacházejícího se v PLC. 

 

Všechny textboxy mají pak velmi podobný základní vzhled. 

 

 
Obr. 1.12: Vzhled objektu TextBox 

Na obrázku je zobrazen textbox v základním tvaru a modrou barvou označený aktuální 

textbox, do kterého je prováděn zápis dat. Tento kurzor, jak již bylo dříve řečeno, je 

provázán s objektem Inputbox a směr pohybu kurzoru je nastaven onou speciální funkcí 

tohoto objektu. 

V těchto objektech se dají nastavit ještě další parametry, jako je potlačení nuly, nebo třeba 

nastavení zobrazení počtu desetinných míst. 

 

GBasicControl 

Již z názvu vyplývá, že se zde jedná o základní funkční prvek. Tento prvek v podstatě 

nemá ani barvu ani rámeček. Parametry lze nastavit jen velikost a pozici a vzhledem 

k tomu, že je průhledný, se na něj dá snadno zapomenout. 

Tento objekt slouží pouze za účelem programování. Jakmile je jednou vložen do okna, 

v editačním prostředí je možné začít programovat jeho funkci. Tato funkce může být od 

zapínání a vypínání oken až po výpočty či aktualizace oken. Obsahuje spoustu 

programovacích možností.  
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Frame 

Zajímavým zástupcem aktivních objektů je Frame. Jedná se o malé okýnko 

v uživatelském okně. V parametrech se opět dá nastavit pozice a velikost, ale mimo to 

ještě počet jednotlivých framů, které je možné použít. 

V této práci je objekt použit pro změnu obrázků na jednotlivých oknech. To znamená, že 

není přímo nutné otevírat a zavírat celá okna, když se za určitého předpokladu dá měnit 

pouze obrázek, případně několik dalších objektů nacházejících se v daném framu. 

Tato změna mezi jednotlivými framy je však možná pouze v programu a to v závislosti 

na nějakou akci, jakou je třeba stisk tlačítka nebo například v závislosti na změně dat 

z PLC. 

 

 
Obr. 1.13: Princip přepínání objektu Frame 

GNXMenu 

V rámci této práce se jedná o poslední objekt. Jde o menu lištu, která se v zásadě vkládá 

do spodní části obrazovky tak, aby odpovídala 10 funkčním tlačítkům, které se nachází 

pod každým displejem systému Mitsubishi M7. Tato tlačítka jsou zde přítomna i 

v případě použití dotykového displeje. 

 

 
Obr. 1.14: Vzhled menu lišty 

Ve standardním provedení má lišta fialovou barvu a každé tlačítko obsahuje název. Tento 

název může obsahovat pouze 7 znaků na celkem dvou řádcích. Nastavení názvu těchto 

tlačítek je možné provézt pouze makro programem. Vlastními parametry je možné 

nastavit jen barvu a pozici. 
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1.6 Software GX Developer 

 

Další potřebný software k systému Mitsubishi se nazývá GX developer. Tento software 

slouží k tvorbě PLC programu. V tomto softwaru je možné tvořit PLC programy pro 

systémy Mitsubishi série M7 a série M8, ale také pro kompaktní PLC série FX, pouze 

však do verze FX3. Novější PLC verze FX5 již používají nový software, určený přímo 

pro automatizační zařízení. 

 

 
Obr. 1.15: Software GX Developer 

Po instalaci softwaru do počítače již stačí nastavit IP adresu systému a veškerá 

komunikace pak funguje přes ethernet. Software umožňuje tvorbu PLC programu a 

následnou úpravu nebo tzv. online mód, ve kterém se v reálném čase přenáší informace 

ze systému a je tedy možné sledovat průběh programu. Díky této funkci se mnohem 

snadněji hledají chyby v programu a jejich následná oprava je velmi rychlá.  

Aby bylo možné program nahrát do stroje, je nutné jej zkompilovat. Tato kompilace 

zabrání syntaktickým chybám, takže není možné vytvořit chybný program, který by 

nenávratně poškodil systém. 

Program obsahuje mnoho dalších užitečných funkcí, ze kterých je vhodné vybrat funkci 

Device Batch, se kterou je opět v reálném čase možné číst obsah veškerých datových 

registrů či stav veškerých PLC komponentů a zároveň je možné jednotlivé komponenty 

tzv. přinutit ke změně stavu anebo vložit do registru nějakou požadovanou hodnotu, což 

se hodí při testování funkčnosti programu.  
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1.7 Gfunkce a Mfunkce systému 

 

Systém Mitsubishi, stejně jako například systém Siemens nebo Fanuc používá pro 

obrábění program zvaný ISO kód. 

Základem každého takového kódu jsou Gfunkce, což jsou normované funkce připravené 

pro vkládání do programu. Jejich počet v programu není nikterak omezen a jejich tvar je 

standardizovaný pouze s malými rozdíly. Těchto Gfunkcí každý systém obvykle obsahuje 

kolem 100 kusů. 

Zde je vypsáno pár z nich, týkajících se přímo tohoto projektu. 

 

Název Funkce 

G00 Rychloposuv 

G01 Pracovní posuv 

G02 a G03 Kruhová interpolace 

G04 Časová prodleva 

G28 Nájezd do referenční pozice stroje 

G31 Chráněný posuv stroje (reaguje na sondu) 

G40 Zrušení nástrojových korekcí 

G41 a  G42 Poloměrová korekce nástroje 

G43 Délková korekce nástroje 

G54 – G59 Nulové body obrobků 

 

Zatímco Gfunkce jsou dány výrobcem systému, Mfunkce jsou závislé na výrobci stroje. 

Drtivá většina výrobců využívá pár základních Mfunkcí pro zapnutí otáček vřetene anebo 

pro automatickou výměnu, nicméně zbytek Mfunkcí je naprosto volitelný a mezi 

jednotlivými výrobci odlišný. 

Na jednu stranu toto řešení k volnosti programování PLC, na druhou stranu toto řešení 

komplikuje programování obráběcího programu pro koncového zákazníka. Díky tomu je 

nutné odladit post procesor CAM softwaru pro jednotlivé stroje, případně zaškolit 

zákazníka na konkrétní stroj. 

Standardně používané Mfunkce systému. 

 

Název Funkce 

M0 a M01 Pauza obrábění 

M03 M04 Otáčky vřetene 

M05 Zastavení otáček vřeten 

M06 Automatická výměna nástroje 

M08 Vnější chlazení nástroje 

M19 Orientace vřetene 
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2 Dotykové sondy Renishaw 
 

Firma Renishaw je jednou z předních světových výrobců v oboru strojírenství a vědecké 

techniky pocházející Anglie. Velkou částí strojírenských technologií tvoří dotykové 

sondy pro 3D měřící zařízení či například pro měření obrobků v obráběcích strojích. 

 

Obrobková a nástrojová bezdrátová sonda 

  
Obr. 2.1: Obrobková sonda     Obr. 2.2: Nástrojová sonda 

Na obrázcích jsou vyobrazeny dvě sondy. Sonda obrobková OMP40 a nástrojová OTS. 

Obě sondy jsou bezdrátové, tedy napájené bateriemi a pracují na principu optického 

přenosu informací.  

Nástrojová sonda slouží pro přesné zaměření nástrojů. Vřeteno s nástrojem tedy najíždí 

na broušenou ocelovou čepičku a při dotyku nástroje s touto broušenou ploškou se uloží 

data pozice stroje v měřené ose. Rozdíl délky mezi koncem nástroje a čelem vřetene je 

pak výsledná délka nástroje, která se uloží do tabulky nástrojů. Stejný způsobem se pak 

měří i průměr nebo poloměr nástroje, kdy nástroj najíždí na broušenou čepičku z boku. 

Obrobková sonda slouží pro zaměření pozice obráběného dílce. Vzhledem k tomu, že 

každý obráběcí program vychází z nulové pozice, je zapotřebí tuto pozici najít. Tato 

sonda funguje ve všech osách stroje a po dotyku s dílcem se uloží aktuální pozice stroje, 

od které se odečte buďto délka sondy nebo poloměr dotykové kuličky. Tato červená 

dotyková kulička se nachází na konci dotyku a je tvořena broušeným rubínem.  
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Komunikační zařízení 

Jelikož sondy jsou koncovým senzorem optického zařízení, je nutno použít ještě 

komunikační zařízení, které spojí systém se sondami. 

 

 

 
Obr. 2.3: Komunikační interface 

Toto zařízení zpracovává informace z obou sond a přenáší je do systému. Těchto 

výsledných informací může být hned několik. Hlavními jsou spínací impulsy 

jednotlivých sond, dále pak informace o stavu baterií sond nebo například chybový stav. 

S těmito informacemi pak nakládá programátor PLC, který musí vytvořit program tak, 

aby nedocházelo ke kolizím sondy s jinými částmi stroje.  

 

Účelem této práce je vytvoření uživatelsky přívětivé programové nástavby pro systém 

Mitsubishi, která bude pracovat se sondami. 
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3 Tvorba obrazovek pro měření se 

sondami 
 

Tato práce se zabývá tvorbou nových uživatelských obrazovek, jejichž úkolem bude 

usnadnění práce s elektronickými dotykovými sondami v systému Mitsubishi. Na 

následujícím obrázku je vzhled a popis jednotlivých částí obrazovek. 

 

 
Obr. 3.1: Rozložení uživatelských obrazovek 

Na obrázku se nachází popis pouze programovaných částí. Kromě toho se na obrazovce 

nachází aktuální čas, aktuální záložka (Monitor), další záložky a také ukazatel stavu 

připraven neboli „RDY“. 

Na obrázku je dále vyobrazeno první okno, které slouží pro měření jednoho bodu v rovině 

X. Další dvě okna obsahují stejnou funkci, pouze v jiných rovinách. A to v rovině Y a Z. 

Tato práce se bude zabývat pouze těmito třemi okny. Nicméně, spodní menu lišta 

obsahuje mnoho dalších funkcí, které přesahují rámec této práce a jsou jimi například 

měření čepů, drážek, žeber a kalibrace sond. Nakonec také obsahují okno s parametry 

sond a okna pro měření nástrojů. 
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3.1 Tvorba makro programu 

 

Program NC designer umožňuje zápis dvou typů makro programů. 

 panel Makro, 

 projekt Makro. 

Projekt makro se týká celého projektu, zatímco panel makro se týká pouze daného okna. 

To znamená, že každé okno má svůj vlastní makro program. Tímto typem makro 

programu se zabývá tato práce, neboť jsou zde použita pouze okna nikoliv celý projekt. 

 

 
Obr. 3.2: Editovací okno makro programu 

Na obrázku je zobrazeno editovací okno pro programování makra. Jedná se v podstatě o 

jednoduchý poznámkový blok, který není odlišen ani barvami a jednotlivé příkazy není 

možné oddělit tabulátorem. Jde o prostý text, což činí programování velmi nepřehledným. 

Nicméně, za apostrofem je možné zapisovat komentáře. 

Kromě programovacího okýnka obsahuje editovací okno jednoduchou kontrolu chyb 

takzvaný „Error check“ spojený s okýnkem pro výpis chyb. Poslední funkcí tohoto 

editačního okna je lišta pro výběr programovací pozice a tlačítko pro vytvoření 

podprogramu. 

Struktura tohoto programovacího jazyka je podobná syntaxi C++, ale programuje se 

jednotlivých podprogramech. 
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Tento systém je poněkud nešikovný, poněvadž tvorba programové proměnné je zde 

celkem složitá, a v případě vytvoření v podprogramu je platná pouze pro daný 

podprogram. To znamená, že pro každý podprogram je nutno vytvořit vlastní proměnné. 

Deklarace proměnné vypadá následovně. 

 

$GBasicControl00000-OnDraw 'Název podprogramu 

  

GMEM mem; 'Typ proměnné 

short a; 'Typ proměnné 

mem = GMEMCreate("pam",2); 
'Vytvoření paměti s názvem pam o dvou 

'bytech do proměnné s názvem mem 

GMEMSETSHORT(mem,0,0); 'Nastavení hodnoty nula do paměti mem 

  

mem = GMEMSelect("pam"); 'Výběr paměti 

a = GMEMGETSHORT(mem, 0); 'Uložení hodnoty z paměti do proměnné a 

  

$End   'Konec podprogramu 

 

Název podprogramu je vždy spojen s nějakým objektem, který je v okně použit. Tento 

objekt má vždy unikátní název, aby nenastal případ, kdy by v jednom programu byly dva 

stejné podprogramy. Poté se vytváří část paměti a do této části se ukládá požadovaná 

hodnota. 

Teprve poté je možné tuto hodnot připojit do zvolená proměnné a poté se dá s proměnnou 

pracovat. 

Na druhou stranu, je zde ale možnost, jak si část programování usnadnit. Místo složité 

deklarace proměnných a jejich následného použití, lze využívat společné proměnné. 

Programování společných proměnných neboli proměnné s #, lze zapisovat přímo do 

programu bez jakékoli deklarace a jejich hodnota se z tabulky společných proměnných 

převádí okamžitě a automaticky. 

 

$GBasicControl00000-OnCreat 'Název podprogramu 

  

#910=0; 'Vlož hodnotu 0 do proměnné #910 

#912=#912+1; 'Přičti hodnotu +1 do proměnné #912 

  

$End   'Konec podprogramu 

 

Takto je zápis programu daleko jednodušší a přehlednější. 
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Tyto společné proměnné lze použít ve větvících cyklech anebo jako zpětnou vazbu 

z měřícího programu zpět do uživatelských obrazovek. Podporují velkou škálu příkazů a 

výpočtů, mezi které patří matematické operace a funkce. Takže, nejen sčítání a odčítání, 

ale také funkce sinus a kosinus a mnoho dalších. K tomu je možné používat booleovu 

algebru. To znamená příkazy OR, AND, XOR atd. 

 

Nevýhodou ale zůstává fakt, že společné proměnné jsou připraveny pro obsluhu stroje a 

vzhledem k tomu, že jejich počet je omezený, tak programátor uživatelských obrazovek 

vlastně ubírá tyto proměnné obsluze stroje. Vůbec nejhorší variantou je pak možnost 

obsluhy omylem přepsat tuto společnou proměnnou a zapříčinit chybu uživatelských 

obrazovek. Z tohoto důvodu jsou v programu tyto proměnné použity stylem, kdy se 

proměnné neustále přepisují a obnovují při každém otevření, zavření či změně uživatelské 

obrazovky. 

Toto řešení je sice funkční, ale naopak zde vzniká problém, kdy programátor stroje 

používá na tvorbu obráběcích programů software typu CAM. Tento software funguje 

s tzv. postprocessorem tvořícím obráběcí program, který standardně používá společné 

proměnné pro interní výpočty při obrábění. Proto je nutné doladit postprocesor, případně 

uživatelské obrazovky přesně podle daného zákazníka, aby nedocházelo ke kolizím 

stroje. 

 

Příkaz IF 

V makro programu fungují běžně používané větvící příkazy jako jsou IF, WHILE nebo 

FOR. 

Tato práce používá pouze příkaz IF 

 

$GBasicControl00001-OnDraw 'Název podprogramu 

  

if(#911==0); 'Pokud je společná proměnná 911 rovna 0 

… 'Požadovaný příkaz 

elseif(#911==1); 'Pokud je společná proměnná 911 rovna 1 

… 'Požadovaný příkaz 

endif; 'Ukončení příkazu IF 

$End   'Konec podprogramu 

 

Editor makro programu dovoluje vnoření jednotlivých if příkazů do sebe, nicméně 

maximum je 27 úrovní. To samé platí pro ostatní větvící příkazy. 
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Použití tlačítek 

Každý systém Mitsubishi je dodáván s displejem, pod kterým je 12 funkčních tlačítek, 

kterými se operátor pohybuje v menu. Dále je k systému dodávána klávesnice viz. 

kapitola 1.1. Aby bylo možné používat jednotlivá tlačítka, výrobce systému přichystal 

pro software NC designer proměnné LLPARAM a LUPARAM. V případě stisku tlačítka 

se do proměnné LLPARAM promítne hodnota, která připadá k danému tlačítku a do 

proměnné LUPARAM se promítne hodnota 1 nebo 0. Dá se říci, že se jedná o horní a 

spodní řadu. 

S tímto poznatkem je již možné naprogramovat přepínání jednotlivých obrazovek. 

 

$GBasicControl00001-OnDraw 'Název podprogramu 

long _lShiftKey;   
'Deklarace proměnné _LSHIftkey 

 
_lShiftKey = LUPARAM & H1; 

  

if(LLPARAM==112 AND _lShiftkey==0); 
'Pokud je LLPARAM rovno 112 a 

'zároveň _lShiftkey rovno 0 

GCSCreateGWindow(1); 

 
'Otevři okno 1 

elseif(LLPARAM==112 AND _lShiftkey==1); 
'Pokud je LLPARAM rovno 112 a 

'zároveň _lShiftkey rovno 1 

GCSCloseGWindow(1); 

 
'Zavři okno 1 

endif; 'Ukončení příkazu IF 

$End   'Konec podprogramu 

 

V souvislosti s programováním tlačítkem, je povinné programovat návrat k normálnímu 

procesu. Tato povinnost je dána výrobcem a příkaz vypadá následovně. 

 

else 'větvení příkazu IF 

  

_lRet=NormalMethod 
'Proměnná _lRet do normálního 

'procesu 

Return(_lRet); 'Návrat 

  

endif; 'konec větvení IF 
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Tvorba kaskádového menu a ikony v hlavním menu 

Základní obrazovka monitor obsahuje vždy 3 menu lišty po deseti ikonách. Tato tlačítka 

mají pevně danou funkci a není možné je změnit. Změnit se dá jen jejich pozice v menu 

a to příslušnými strojními parametry. Nicméně, na třetí liště se nachází pár volných míst, 

které je možné využít pro nový projekt. 

Jedna z těchto volných pozic je využita pro spouštění měřících obrazovek. 

 

 
Obr. 3.3: Ikona Sondy pro spuštění měřících obrazovek 

Aby se ikona zobrazila v menu, musí být přesně dodrženy rozměry obrázku a to 62 x 60 

pixelů a obrázek musí být ve formátu JPEG. A jako poslední požadavek je správný název 

obrázku, který musí být ve tvaru WINDOW_OFFSETXX_OFF.jpg. Přičemž 

WINDOW_OFFSET je hodnota offsetu použitých oken. Výrobce naprogramoval veškerá 

okna v rozmezí 0 až 5999. Hodnoty 6000 až 7999 jsou určeny pro tvorbu oken za použití 

spouštění tlačítkem F0, což není obsahem této práce. Hodnoty od 8000 jsou rezervovány 

pro okna spouštěné z menu lišty, která je na předešlém obrázku. Parametry ikony 

v hlavním menu se zadávají do instalačních souborů uvedených v kapitole 3.7.  

Po otevření uživatelských obrazovek se hlavní menu vždy odsune do pozadí a zde je pak 

nutné vytvořit svou vlastní menu lištu, ve které se budou přepínat jednotlivé obrazovky. 

K tomu slouží jednoduchý příkaz GCSMenuSetMenuButtonLowerName_one. 

Celé menu popsané v programu pak vypadá následovně 

 

GCSMenuSetMenuButtonLowerName_one(1000,0,1,1,"Rovina    X   "); 

GCSMenuSetMenuButtonLowerName_one(1000,0,1,2,"Rovina    Y   "); 

GCSMenuSetMenuButtonLowerName_one(1000,0,1,3,"Rovina    Z   "); 

GCSMenuSetMenuButtonLowerName_one(1000,0,1,4," Otvor "); 

GCSMenuSetMenuButtonLowerName_one(1000,0,1,5,"  Cep  "); 

GCSMenuSetMenuButtonLowerName_one(1000,0,1,6,"Drážka    X   "); 

GCSMenuSetMenuButtonLowerName_one(1000,0,1,7,"Drážka    Y   "); 

GCSMenuSetMenuButtonLowerName_one(1000,0,1,8," Žebro    X   "); 

GCSMenuSetMenuButtonLowerName_one(1000,0,1,9," Žebro    Y   "); 

GCSMenuSetMenuButtonLowerName_one(1000,0,1,10," Konec "); 

 

Každý řádek obsahuje příslušný příkaz a na konci příkazu je hodnota 1000, což znamená 

menu lištu na obrazovce monitor, dále pak hodnotu 0 a 1 jako fixní příkaz udaný 

výrobcem a nakonec číslo tlačítka v menu. Počítá se z leva do prava. Na konci závorky 

je požadovaný text. 

Výrobce dále udává, že každé menu tlačítko může obsahovat pouze dva řádky a každý 

řádek pouze 7 písmen, což je hodně omezující. Vzhled lišty je pak následující: 

 

 
Obr. 3.4: Menu lišta  
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Práce s Inputboxem 

Vzhled a funkce inputboxu byla popsána v podkapitole 1.5. Pro správnou funkci a 

kooperaci s objekty typu Textbox je nutné inputbox ještě nastavit, případně 

naprogramovat. 

Inputbox je v zásadě provázán s textboxem. Hodnoty, které se vloží do inputboxu a poté 

potvrdí tlačítkem Input na panelu, se zapíšou do požadovaného textboxu. Problém ale 

nastává, pokud se na obrazovce nachází vícero textboxů a proto, že displeje nejsou 

dotykové, je nutné nastavit přeskakování kurzoru z jednoho textboxu na další. To lze 

zjednodušeně provézt speciální funkcí softwaru NC Designer, která se nazývá sub cursor 

setting. Po spuštění této funkce se objeví následující tabulka 

 

 
Obr. 3.5: Tabulka pro nastavení Inputboxu 

V této tabulce se objeví všechny na obrazovce použité textboxy a jejich vyplněním 

k příslušným tlačítkům jako například šipka nahoru nebo dolů, se nastaví funkce 

přeskakování kurzoru. Tato tabulka dále umožňuje přeskakování některých textboxů 

nebo nastavení primárního textboxu, na který vždy přeskočí kurzor, pokud se otevře 

obrazovka. 

Složitější částí je pak programování. Jedna lze přeskakování naprogramovat bez použití 

této tabulky, ale programem je pak dále možné měnit atributy inputboxu. Jedná se 

například o změnu velikosti a barev, ale také například o změnu viditelnosti, která je 

v tomto projektu velmi hojně využívaná, neboť se mezi jednotlivými obrazovkami 

přepínají tři různé inputboxy. Viditelnost se nastavuje příkazem GCSSetVisibleStatus.  

 

GCSSetVisibleStatus(-1, "GInputBox1",0); 

GCSSetVisibleStatus(-1, "GInputBox2",0); 

GCSSetVisibleStatus(-1, "GInputBox3",1); 
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V předchozím zápisu jde o zviditelnění inputboxu číslo 3, což je dáno jedničkou na konci 

závorky. Zbylé dva inputboxy mají 0, tedy nejsou viditelné na obrazovce. Hodnota -1 

znamená, že se jedná o příkaz fungující pouze pro aktuálně otevřenou obrazovku. Pokud 

by se zde nacházelo číslo, označovalo by číslo stránky, pro kterou má být příkaz aktivní. 

 

Přepínání mezi stranami objektu Frame 

Zde se opět jedná o objekt, jehož vzhled a funkce byla popsána v kapitole 1.5. Po 

vytvoření framu na obrazovce se do jeho atribut vepisuje počet jednotlivých listů. To 

znamená, že pokud bude v atribute počet framů 5, je možné přepínat mezi pěti obrázky, 

nebo třeba texty. Přepínání je pak řešeno opravdu jednoduše příkazem GCSShowPanel. 

 
GCSShowPanel(-1, "Frame0",7); 

GCSShowPanel(-1, "Frame1",5); 

GCSShowPanel(-1, "Frame2",3); 

 

Tento zápis udává, že na aktuální obrazovce se na objektu Frame0 otevře strana číslo 7, 

na objektu Frame1 se otevře strana číslo 5 a posledním framu strana číslo 1. 

Díky tomuto objektu není nutné otevírat celá okna a pokaždé znovu programovat funkci 

jednotlivých objektů, obzvláště pokud jsou si podobné, ale stačí jenom v reakci na 

tlačítko změnit obrázek. 

 

Fokus 

Tato malá podkapitola se bude zabývat jednou zvláštností zvanou fokus. Jelikož systém 

Mitsubishi neobsahuje žádnou dotykovou plochu, touchpad ani myš, je ovládání 

obrazovek záležitostí čistě tlačítek na panelu. Stisk tlačítek se vždy pojí k nějakému 

objektu na obrazovce. A proto, aby systém na tlačítko reagoval, musí být tento objekt 

aktivní, neboli na něj musí naprogramován fokus. Tento fokus je možné přepínat 

z jednoho objektu na druhý podle potřeby, ale je dobré mít na paměti, že na každý aktivní 

objekt musí mít svůj podprogram, kde jsou specifikovány funkce tlačítek na panelu, což 

práci s obrazovkami značně komplikuje. 

 

GCSChangeActiveFocus(-1, "GInputBox1"); 

 

Jednoduchý příklad, kde hodnota -1 udává, že se mění fokus na aktuální obrazovce, a to 

na objekt Inputbox1. V případě, že není fokus na žádném objektu, systém v podstatě 

zamrzne, neboť nereaguje na žádné tlačítka. 

Zde se do celého problému zamíchá ještě jedna skutečnost a to, že pokud objekt Inputbox 

není aktivní, není možné ovládat kurzor textboxů a zároveň ani vkládat hodnoty nebo text 

do těchto objektů. To znamená, že po otevření obrazovky je vhodné přepnout fokus na 

objekt inputbox a poté všechny tlačítka doprogramovat do podprogramu inputboxu.  

  



30 

 

Práce s okny 

Jelikož celý projekt může obsahovat i desítky oken, je nutné vědět, jak s nimi pracovat. 

Práce s těmito okny je o poznání složitější. Tyto operace pracují s následujícími příkazy: 

 

GCSCloseGWindow(1); 

CSCloseForceGWindow (1); 

GCSNextPage(1); 

GCSPrevPage(1); 

GCSCreateGWindow(1); 

 

Příkazy jsou zdánlivě velmi jednoduché, nicméně hned po zakomponování těchto příkazů 

do programu nastávají drobné problémy. Příkazy pro přeskok na další nebo předcházející 

okno jsou skvělou a jednoduchou variantou přepínání mezi okny, ale fungují popořadě. 

To znamená, že z okna s číslem 1 skočí na další okno v řadě, tedy na okno s číslem 2. 

Jenže, jak již bylo popsáno dříve, v tomto projektu se nachází menu lišta a přepínání 

obrazovek o jedno číslo je nevhodné, protože obsluha si může v menu zvolit libovolnou 

obrazovku.  

V tomto případě se používají zbylé příkazy pro otevírání a zavírání oken. Opět je zde ale 

pár zásad. Je nutné vědět, že příkaz pro tvorbu okna slouží pouze k otevření nového okna. 

Z toho plyne, že původní okno se automaticky nezavře a nové okno se kaskádově zařadí 

před to předešlé. To se nemusí jevit jako problém, ale aby fungovala tlačítka v menu, 

musí být aktivní aktuální okno. Výsledkem je, že po zavření nového okna, to původní 

zůstane otevřené a tlačítka nereagují, protože okno není již aktivní a celý systém se tváří 

jako by zamrzl. 

K zavírání oken zde slouží dva příkazy. První zavře aktuální okno, ale neruší globální 

procesy na něm probíhající. Druhý příkaz s dovětkem force přeruší i tyto probíhající 

operace. 

Pro správnou funkci je zapotřebí používat nejen tyto příkazy, ale je kritické, aby se 

příkazy nacházely ve správném podprogramu, a to zároveň s příkazy pro změnu fokusu 

na požadovaný objekt, neboť jinak přestanou fungovat tlačítka a systém zamrzne. 
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Nastavení desetinné čárky v objektu Datatextbox 

Téměř všechny atributy, které se nastavují u použitých objektů, je možné měnit 

programem. Každý objekt jich má jiný počet a výpis všech by byl takřka nekonečný, 

proto jsou vybrány pouze ty, které byly použity v tomto projektu. Jedním z takových je 

změna pozice desetinné čárky, neboť pro zadávání hodnoty nulového bodu není potřeba 

vkládat desetinnou tečku do textboxu, zatímco pro zadání přesného průměru při kalibraci 

nástrojové sondy už to nutné je, přičemž obě tyto hodnoty se vkládají do stejného 

textboxu. 

 

GCSNCDataTextboxSetDecimalWidth(-1,"GNCDataTextBox3", 0); 

 

V tomto případě se jedná o jednoduchou záležitost, kde příkaz obsahuje stránku, název 

objektu a na konci číslo, které znamená počet desetinných míst, které se zobrazí v txtboxu 

za desetinnou tečkou. 

 

Přednastavená hodnota v textboxu 

Textboxy pro vkládání informací pro měření jsou přednastaveny tak, že si nepamatují 

hodnoty z předešlého okna či měření. To se na první pohled může zdát nepraktické, 

nicméně se tím zabrání chybám obsluhy systému tak, aby nedocházelo ke kolizím sondy 

a stroje. 

V případě PLCtextboxů je ale situace naprosto odlišná. Tyto textboxy mají speciální 

význam pro tento projekt. Jak je pospáno v kapitole 1.5. Číslo obráběcího programu, které 

provádí samotné měření se sondou, se přenáší do PLC stroje právě tímto textboxem, 

stejně jako číslo bloku v programu. 

Z toho plyne, že na každé obrazovce se musí vkládat do PLCtextboxu číslo požadovaného 

měřícího programu, které je pak automaticky přeneseno do registru v PLC programu, 

který je nastaven přímo v objektu. 

 

GCSNCPLCTextboxSetString(-1,"GNCPLCTextBox1","9200"); 

GCSNCPLCTextboxSetString(-1,"GNCPLCTextBox2","20"); 

GCSNCPLCTextboxSetString(-1,"GNCPLCTextBox5","1");   

 

Příkaz obsahuje hodnotu -1, která jako obvykle značí platnost příkazu na aktuální stránce 

a název objektu. Poslední hodnota je funkční hodnota, která se vkládá do textboxu. 

Textbox s číslem 1 obsahuje číslo měřícího programu, textbox číslo 2 obsahuje blok 

v daném podprogramu a poslední textbox slouží jako impuls do PLC, který potvrzuje, že 

byla otevřena obrazovka, čímž se spouští vyhledání a načtení měřícího programu skrze 

PLC. 

Za běžných okolností by na obrazovce byla vidět okna textboxů a v nich automaticky 

vložené hodnoty, což by bylo v tomto případě naprosto zbytečné. Proto všechny objekty 

typu PLC textbox jsou v tomto projektu nastaveny jako neviditelné, takže fungují na 

pozadí, aniž by to pro obsluhu stroje bylo zřetelné. 
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Návrat na obrazovku Monitor 

Jelikož není znám původní program systému, je po zavření uživatelských obrazovek 

nutné naprogramovat skok na některou z hlavních obrazovek. V tomto případě se jedná 

o obrazovku monitor. Bez tohoto opatření by se mohlo stát, že systém zamrzne, nebo 

nebude reagovat na stisk tlačítka. 

Z tohoto důvodu je od výrobce připraven příkaz, který udává obrazovku, kam se systém 

přepne po zavření uživatelských obrazovek. 

 

GCSMenuSendProcessID(1000,0,0); 

 

Obě nulové hodnoty je povinné zadat, neboť to tak  nastavil výrobce a hodnota 1000 značí 

offset obrazovky, na kterou se systém přepne. 

 1000 – Monitor 

 2000 – Setup 

 3000 – Edit 

 4000 – Diagnostika 

 5000 – Maintenance 

 

Celý program pro vypnutí uživatelských obrazovek za použití tlačítka Konec v menu liště 

vypadá následovně: 

 

$GInputBox3-OnKeyPress 'Název podprogramu 

  

if(LLPARAM == 121 AND _lShiftKey == 0) 'Stisk tlačítka F10 

  

GCSMenuSendProcessID(1000,0,0); 
'Přeskok do obrazovky 

'Monitor 

GCSCloseGWindow(0); 'Zavření okna s číslem 0 

  

endif; 'Konec příkazu IF 

$End 'Konec podprogramu 
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3.2 Ladder program 

Vyhledávání měřícího programu 

Pro správnou funkci celých uživatelských obrazovek v této práci, je nutné připravit PLC 

program pro spouštění připravených obráběcích programů pro měření.  

Za běžných okolností vyhledá a spustí program obsluha stroje. V tomto případě je však 

zapotřebí vyhledat a načíst program automaticky. Každá uživatelská obrazovka má 

přiřazen svůj vlastní program pro měření. Proto je nutné na pozadí automaticky nahrát 

příslušný program pro každou obrazovku.  

 

 
Obr. 3.6: Část programu pro tvorbu pulsu vyhledání ISO programu 

V této části programu probíhá kontrola režimu stroje a spuštění vyhledávacího cyklu. 

Z podmínky na prvním řádku programu vyplývá, že vyhledávací puls M8000 je možné 

spustit pouze v automatickém (Memory) režimu. Registr D814 je hodnota přebraná 

z objektu GNCPLCTextbox5. Tento objekt posílá puls do registru D814 v případě 

stlačení tlačítka v menu. V případě splnění obou podmínek je výsledkem puls zařízení 

M8001. 

Na dalším řádku je výsledkem další puls, který vznikne v případě, že registr D812 je 

roven 1. Registr D812 je objekt GNCPLCTextbox4, tedy má hodnotu 1 po celou dobu 

otevřených uživatelských obrazovek. Zároveň se musí rovnat registr D100 hodnotě 4 a to 

se splní, pokud obsluha na panelu stroje vybere automatický režim. 

Poslední dva řádky slouží pro kontrolu, zdali je zvolen automatický režim. V jiném 

režimu není povoleno používat měřící programy. Výsledkem je alarmové hlášení, říkající, 

že je zvolen špatný režim pro měření se sondami. 
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Na dalším obrázku se již nachází vyhledávací program. Tento program je předem zadán 

výrobcem systému, tedy je to základní příkaz Mitsubishi. Funguje tak, že se spíná 

vyhledávací výstup Y0C1D, který vyhledává program podle zadaných kritérií. Není třeba 

vyjmenovávat všechna kritéria, nicméně pro tuto práci je zásadní registr D802 alias 

GNCPLCTextbox1, ve kterém se uchovává číslo aktuálně požadovaného programu. 

D804 alias GNCPLCTextbox2 uchovává číslo návěstí v daném programu. 

 

 
Obr. 3.7: Část programu vyhledávání ISO programu 

Celé toto vyhledávání spouští pulsy zařízení M8000 anebo M8001 z předešlé části 

programu. 

 

 
Obr. 3.8: Část programu, ukončení vyhledávání a výpis chyby 

Nakonec, pokud vyhledání programu proběhne v pořádku, sepne se zařízení X0C1D, 

které vypne zařízení Y0C1D a do registru D808 se uloží hodnota 0, což potvrzuje úspěšné 

vyhledání. 

V případě, že vznikne při vyhledání nějaká chyba, do registru D808 se uloží její číslo. 

Například, pokud je vyhledáván neexistující program, se do registru D808 uloží hodnota 

4.  
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Vícebodová orientace vřetene 

V kapitole 3.6 je popsána funkce automatické kalibrace obrobkové sondy. Pro plnou 

funkci této automatické kalibrace je zapotřebí ve stroji upravit PLC program tak, aby 

z běžné jednobodové orientace vřetene bylo možné orientovat vřeteno do dvou pozic. 

Konkrétně M funkcí M19 do pozice 0° a funkcí M29 do pozice 180°. Toho je docíleno 

vsunutím požadované hodnoty do datového registru R7009. Tento registr je výrobcem 

systému vyhrazený pro vícebodovou orientaci vřetene. 

 

 
Obr. 3.9: Mfunkce pro vícebodovou orientaci 

Program od výrobce stroje tedy obsahuje původní funkci M19, která dále spouští orientaci 

vřetene. K tomu je přidána část programu, která vkládá konstantu s hodnotou 0 nebo 

18000 do registru R7009. Díky této úpravě se po spuštění funkce M29 natočí vřeteno do 

pozice 180°. Jelikož výrobce systému v manuálu udává, že pro správnou funkci 

vícebodové orientace je nutné po vložení hodnoty do registru minimálně 100 ms počkat, 

než bude možné korektně provézt orientaci vřetene do požadované pozice, jsou do 

programu přidány dva časovače. Časovač T81 a T80, které pozdrží začátek orientace po 

dobu 150ms. Nakonec je do větve s časovači přidán rozpínací kontakt Y0C18, který 

reaguje na stisknutí tlačítka RESET na panelu. Toto tlačítko zastavuje průběh veškerých 

periferií stroje. 
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Zapínání sond 

Z dřívějších kapitol je známo, že obě sondy jsou napájeny baterií. To znamená, že 

z ekonomického hlediska je vhodné, aby sondy byly v případě nečinnosti vypnuty. A 

proto, že sondy musí být schopny pracovat automaticky, je zapotřebí naprogramovat PLC 

stroje tak, aby zapnutí a vypnutí sondy bylo možné provézt v obráběcím programu. Obě 

sondy se tedy zapínají M funkcemi stroje. V případě této práce bude použito zapínání 

obrobkové sondy funkcí M78 a vypínání funkcí M79. V případě nástrojové sondy je to 

pak funkce M88 a funkce M89. 

V PLC stroje se Mfunkce programují specifickým stylem, který je dán výrobcem 

systému. Jelikož se u Mfunkce spouští automaticky, pokud je vyvolána obráběcím 

programem, je mnohdy zapotřebí, aby obráběcí program pokračoval až po zpětné vazbě 

od zapínané periferie. Je tedy jasné, že pokud funkcí M78 bude zapnuta sonda, musí stroj 

počkat na zpětnou vazbu, že se sonda skutečně zapnula, neboť při spuštění měřícího cyklu 

s vypnutou sondou by mohlo dojít ke kolizi nebo dokonce k poškození spínacího 

mechanismu sondy. 

Proto se na začátku PLC programu Mfunkce zapne tak že je poslána hodnota Mfunkce 

do registru R504, který je vyhrazen pro Mfunkce. 

 

 
Obr. 3.10: Zavolání Mfunkce 

Spínač M1200, který byl vytvořen výrobcem stroje spouští porovnání hexadecimální 

konstanty s obsahem registru R504. Pokud jsou si rovny, zapne se požadovaná Mfunkce. 

Tato Mfunkce zůstane aktivní až do doby odhlášení. V praxi to znamená, že pokud 

Mfunkce není odhlášena, obráběcí program zůstane stát. 

 

 
Obr. 3.11: Odhlášení Mfunkce 

V případě odhlášení funkce, se spíná interní výstup Y0C1E opět vyhrazený výrobcem. 

Zde se ale ještě čeká na vstup X2A, kterým je signál z komunikačního zařízení 

dotykových sond. Z toho plyne, že Mfunkce je odhlášena až v případě že je sonda aktivní, 

nebo naopak neaktivní. 
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Nyní, pokud je funkce na začátku PLC programu zavolána a zároveň na konci programu 

odhlášena, je vše připraveno pro vytvoření účelu Mfunkce. 

V tomto případě je účelem zapnutí a vypnutí sondy. 

 

 
Obr. 3.12: Aktivace první sondy 

Y5C je adresa výstupního relé, které sepnutím vysílá signál do komunikačního zařízení, 

které zapne sondu. Program tedy funguje tak, že pokud je sonda vypnutá, rozepínací 

kontakt M79 je sepnutý a zároveň pokud je vypnutá i druhá sonda, je rozepínací kontakt 

Y5D sepnutý. Nyní již stačí, aby se aktivovala funkce M78 a výstup Y5c bude sepnutý. 

Naopak vypnutí relé bude provedeno v případě aktivace funkce M79, která v aktivním 

stavu rozepne přídržný kontakt reprezentovaný spínačem Y5C v zapojení OR. 

 

 
Obr. 3.13: Aktivace druhé sondy 

Naprosto stejným stylem funguje zapínání druhé sondy, nicméně je nutno pohlédnout na 

návaznost obou sond, jelikož není možné měřit oběma sondami zároveň. To znamená, že 

pokud je zapnuta první sonda, je sepnuté relé Y5C, což znamená, že ve větvi u druhé 

sondy je rozepínací kontakt Y5C rozepnutý, a tudíž je nemožné zapnout druhou sondu. 

Pokud by tato podmínka nebyla v programu zahrnuta, mohlo by dojít k aktivaci obou 

sond zároveň, což komunikační zařízení vyhodnotí jako chybu a poté by za určitých 

okolností mohlo dojít ke kolizi. 
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3.3 ISO měřící programy Renishaw 

 

ISO program je základní stavební prvek většiny obráběcích systémů. Tímto stylem se 

programují obráběcí stroje jak se systémem Fanuc, tak například i Siemens. 

Programování není snadné, ale skýtá obrovské možnosti. Nicméně v dnešní době se stále 

více využívá CAM nástaveb, které za pomocí postprocesoru vytvoří automaticky 

příslušný obráběcí program. 

V tomto případě jsou však obráběcí programy využity pro měření se sondami. Konkrétně 

se sondami firmy Renishaw.  

Firma Renishaw dodává pro každý systém vlastní měřící programy. Tyto programy nesou 

název Easy probe. Dnes již mají mnohem sofistikovanější programy pro měření, nicméně 

tato práce se bude zabývat touto starší verzí programů. 

Při koupi obrobkové sondy dodává firma Renishaw následující programy s názvem: 

 O9023 Hlavní měřící cyklus, 

 O9770 Chráněný posuv, 

 O9771 Základní měření, 

 O9772 Typ korekce, 

 O9773 Povrch, 

 O9774 Vlastnosti, 

 O9775 Měření úhlu / 4. osa. 

Tyto programy slouží pro měření pozic obrobků a pro rozsah této práce jsou neměnné.  

 

Manuální měření (standard) 

V běžné praxi, bez uživatelských obrazovek, musí obsluha pro měření vyvolat hlavní 

měřící program, který podle podmínek dále určuje, co a jak se bude měřit. Tento program 

se vyvolává vždy v automatickém režimu, nebo v režimu MDI. Pro vyvolání se používá 

G funkce G65. Výsledný program pak vypadá následovně: 

 

G65 P9023 X+10 S54; 

M02; 

 

Z tohoto zápisu je možné vyčíst, že funkce G65 vyvolává program 9023. Měření bude 

probíhat na vzdálenost 10mm v kladném směru osy X a výsledný nulový bod se zapíše 

do tabulky nulových pozic, konkrétně do hodnoty G54. Druhý řádek zápisu M02 znamená 

konec programu. 

Stejným stylem by se použil zápis pro měření v kterékoliv ose s tím rozdílem, že se změní 

proměnná X za požadovanou osu a případně její směr a vzdálenost. Tedy například v ose 

Z by zápis vypadal takto: 

 

G65 P9023 Z-10 S54; 

M02; 
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Při koupi nástrojové sondy firma Renishaw dodává navíc tyto programy s názvem: 

 O9799 Paměť proměnné, 

 O9850 Volba nástroje, 

 O9851 Stanovení délky nástroje, 

 O9852 Stanovení průměru nástroje, 

 O9853 Automatické stanovení délky a průměru. 

 

Tyto programy využívají společné proměnné #520 až #531. Prvních pět si vyplňuje 

automaticky systém po provedení kalibrace, zbylé je nutné zadat do společných 

proměnných manuálně. Tedy za běžného provozu. V případě této práce, je pro všechny 

parametry vytvořena obrazovka, kde se tyto parametry komfortně vyplní pouze jednou a 

pak je již není třeba vypisovat. 

Zápis programu při měření nástroje běžným způsobem by vypadal takto: 

 

G65 P9853 B3. T10 D10 ; 

M02; 

 

Zavolání programu s číslem 9853. B3 je parametr udávající požadavek měření délky a 

poloměru zároveň (možno i odděleně). Zbylé dva parametry udávají číslo délkové 

korekce nástroje a číslo poloměrové korekce nástroje. 

Tento zápis je velmi variabilní, protože je klidně možné zapsat T10 a D11, z čehož plyne, 

že pro daný nástroj se délková korekce zapíše do nástroje číslo 10 a poloměrová do 

nástroje číslo 11. 

 

 
Obr. 3.14: Tabulka nástrojových korekcí 

Všechny hodnoty z měření si program sám vyplní do tabulky nástrojových korekcí. 

Výsledkem je pak možnost práce s těmito hodnotami v obráběcích programem. Gfunkcí 

G43 a G41se z této tabulky vybere pro daný nástroj příslušná korekce, která se přičte ke 

vřetenu. To znamená, že vřeteno stroje pojede na požadovanou polohu, která bude o 

korekci kratší.  
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3.4 Měření s uživatelskými obrazovkami 

Jedná o zcela jiný styl práce, alespoň z pohledu obsluhy stroje. Není zapotřebí psát a 

vyvolávat žádný program, nýbrž stačí otevřít menu pro měření se sondami. 

 

 
Obr. 3.15: Vzhled uživatelské obrazovky pro měření v ose X 

Do tohoto menu se vyplní požadované parametry tak, jak jsou na obrázku, tedy měření 

na vzdálenost 10 mm v kladném směru osy a výsledná souřadnice G54. Osa, ve které se 

měří je vybrána ikonou v menu, neboli každá osa má svou měřící obrazovku. 

Výsledkem je tedy daleko přehlednější práce s měřícími cykly, není třeba psát žádný 

program, stačí vyplnit patřičné parametry. 

 

Princip měření s uživatelskými obrazovkami 

V přechozí podkapitole byl popsán princip měření se sondami za použití uživatelských 

obrazovek, které jsou tématem této práce. Aby tyto obrazovky vůbec fungovaly je nutno 

přichystat jednotlivé programy pro měření, které se budou přes PLC nahrávat do 

automatického režimu stroje. Tento proces PLC byl popsán v předešlé kapitole. Zbývá 

pouze doplnit vzhled jednotlivých vyvolávaných programů. 

V zásadě se jedná o úplně stejný program, jen s tím rozdílem, že je nutné použít takzvané 

parametrické programování. 
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Vzhled takového programu je následující: 

 

G65 P9023 X#900 S#901; 

M02; 

 

Je patrné, že jediný rozdíl oproti manuálnímu měření je náhrada konkrétní hodnot 

proměnnými s mřížkou. 

Jedná se o tzv. společné proměnné, které obsahuje každý systém pracující s ISO kódem. 

 

 
Obr. 3.16: Vzhled tabulky společných proměnných 

Každý systém obsahuje obvykle cca 600 proměnných s mřížkou. Jsou rozděleny do 

několika částí, proto je možné obsadit proměnné až do 999. Tyto proměnné lze zapisovat 

manuálně přímo v menu, nebo například programem: 

 

#901=54; 

M02; 

 

V tomto případě je nejzajímavější možností zápis díky objektu v NC Designeru, 

GNCDataTextbox. Vlastním parametrem tohoto objektu je přímo číslo požadované 

společné proměnné. 

 

Z toho plyne následující posloupnost. Zápis hodnoty v uživatelské obrazovce uloží 

hodnotu do společné proměnné, která je následně vyvolána měřícím programem. Měřící 

program nahraje v pozadí PLC podle zvoleného typu měření. To znamená, že celý proces 

proběhne v pozadí, aniž by do něj obsluha stroje zasahovala. 
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Po fyzickém změření pozice obrobku se všechny hodnoty daného nulového bodu ukládají 

do tabulky nulových bodů, úplně stejně jako bez použití uživatelských obrazovek. 

Stejným způsobem funguje zápis i při měření mechanickou sondou. 

 

 
Obr. 3.17.: Tabulka obrobkových korekcí 

Tabulka obsahuje dříve zmíněné nulové body G 54 až G59 a k tomu ještě dvě speciální a 

to G92 a EXT. Tyto korekce slouží jako přídavek pro všechny běžné korekce. EXT se 

vyplňuje manuálně v této obrazovce a G92 je možné vkládat do obráběcího programu. 

Tyto pozice jsou konečným výsledkem celého projektu, neboť nyní stačí spustit 

připravený obráběcí program, ve kterém bude použita korekce například G54, ve které 

jsou uloženy hodnoty jednotlivých os, tedy pozice obrobku, který je zapotřebí obrábět. 

 

Jen pro zajímavost, obráběcí program obsahuje následující příkaz: 

 

G54; 

G00 X0 Y0 Z0; 

 

Díky tomu, po stisku tlačítka start cyklu, stroj najede v každé ose na požadovanou pozici 

0, která ale ve skutečnosti má vzhledem k absolutním pozicím stroje hodnoty, které jsou 

uloženy v předešlé tabulce korekcí 
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3.5 ISO měřící a kalibrační programy vytvořené k obrazovkám 

 

V předešlé kapitole byla řeč o ISO programech sloužících pro měření. Jsou to 

podprogramy dodávané firmou Renishaw. Aby vytvořené obrazovky fungovaly 

automaticky, je nutné tyto podprogramy nějak zavolat a vložit do nich parametry 

z vytvořených obrazovek. 

Z tohoto důvodu byl pro každou měřící obrazovku vytvořen vlastní podprogram. Při 

každém otevření, či přepnutí nějaké měřící obrazovky, se v automatickém režimu objeví 

příslušný podprogram, který obsahuje data z obrazovky a zároveň volá pří slušný 

podprogram od firmy Renishaw. 

 

Měření jedné roviny 

Měření jedné roviny je v zásadě jednoduchý podprogram a je popsán v předešlé kapitole. 

Zde je pouze doplněn o funkci M19, což obecně znamená orientaci vřetene. Neboli 

zapolohování vřetene do pevně nastavené pozice. Tato pozice je udaná v PLC nebo 

parametrem stroje. 

 

O9201(MERENI-roviny-X); 

N10; 

M19; 

G65 P9023 X#900. S#901.; 

M02; 

GOTO10; 

 

Nakonec je zde přidán ještě příkaz GOTO10, což znamená skok na návěstí N10. To je 

přidaná podmínka, aby se program vždy po skončení měření resetoval na začátek. To 

znamená, že je možné spouštět podprogram pořád dokola, aniž by bylo nutné opětovně 

otevřít obrazovku pro měření. 

 

Měření otvoru 

Takřka stejným podprogramem je podprogram pro měření otvoru. Zde se místo 

souřadnice X vkládá přibližný průměr díry, značený písmenem D. 

 

O9204(MERENI-Otvor); 

N40; 

M19; 

G65 P9023 D#900. S#901.; 

M02; 

GOTO40; 

 

Stejným stylem jsou napsány i ostatní programy pro měření s obrobkovou sondou. 

  



44 

 

Měření nástrojů 

Změna přichází až při měření nástrojů. Zde se vyvolávají jiné podprogramy firmy 

Renishaw a to P9853, ale také je zde použita funkce M6. Tato funkce u drtivé většiny 

výrobců strojů slouží pro automatickou výměnu nástroje. Z toho plyne, že pro 

automatický proces je nutné provézt před měřením výměnu nástroje. V případě, že se 

požadovaný nástroj již nachází ve vřeteni, je funkce M6 automaticky přeskočena a 

program pokračuje dál k měření. 

 

O9210(MERENI-DELKY/POLOMERU); 

N110; 

T#901; 

M06; 

G65 P9853 B3 T#901D #901; 

M02; 

GOTO110; 

 

Za písmenem T se nachází společná proměnná s číslem #901. Do ní je vloženo číslo 

požadovaného nástroje z obrazovky. To samé číslo je pak použito za písmeno D. To 

v případě volání podprogramu P9853 znamená, že se do podprogramu načte díky příkazu 

T#901 délková korekce a díky příkazu D#901 poloměrová korekce z tabulky nástrojů. 

Díky těmto korekcím dojede vřeteno s nástrojem přesně nad dotyk sondy a provede se 

měření. Výsledné hodnoty se pak zpět zapíšou do tabulky nástrojů pro další použití. 

 

Speciálním případem jsou dvě další funkce a to měření délky nástroje, což je vhodné pro 

měření vrtáků, kde je průměr nástroje přesně daný a měření velkých nástrojů. Toto měření 

se naopak hodí pro měření délky plátkových fréz, které mají velký průměr udávaný 

výrobcem nástroje. Tento průměr se zadává do parametrů pro měření. Měření pak probíhá 

tak, že vřeteno s frézou odskočí středem nástroje mimo měřící dotyk, což zapříčiní, že se 

délka nástroje měří v bodě, kde se nacházejí frézovací plátky nástroje.  

 

N130; 

T#901; 

M06; 

G65 P9853 B1 T#901. S#900.; 

M02; 

 

Zde se jako v předchozím typu měření nalézá číslo měřeného nástroje a Mfunkce pro 

automatickou výměnu nástroje. Finální příkaz pro měření zde ale obsahuje hodnotu B1, 

což značí měření pouze délky, nikoliv průměru nástroje. 

Parametr S#900 se používá pro měření velkých nástrojů, kde se do něj vyplní známý 

průměr nástroje. V případě měření vrtáků se tento parametr nepoužívá. 
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Kalibrace obrobkové sondy 

Kalibrace délky je tvořena ve stejném stylu jako měření roviny obrobku.  

 

O9213(KALIBRACE-Delky); 

N160; 

G#901; 

G65 P9023 Z#900C1.; 

M02; 

GOTO160; 

 

Příkaz C1 značí typ kalibrace, zbytek má stejnou funkci jako v předešlých 

podprogramech. 

Velký rozdíl nastává v případě kalibrace průměru a offsetu sondy. Jelikož 99% výrobců 

strojů nepoužívá ve strojích se systémem Mitsubishi vícebodovou orientaci vřetene, 

obsahují podprogramy Renishaw orientaci vřetene pouze do jednoho bodu. To s sebou 

přináší obrovskou komplikaci pro obsluhu stroje, neboť kalibrační kroužek, který je 

zapotřebí pro kalibraci sondy (viz kapitola 0), se musí vyrovnat pod vřetenem tak, aby 

střed kroužku ležel přesně v ose vřetene. Toho lze docílit pouze mechanickým 

úchylkoměrem nebo mechanickou obrobkovou sondou. Tímto způsobem se však do 

kalibrace a tedy i přesnosti sondy automaticky zavádí chyba měřidel. Sonda Renishaw 

pak může měřit s větší chybou. 

Z tohoto důvodu byla vytvořena nová část PLC, která umožňuje orientaci vřetene do dvou 

pozic. Výchozí pozice (funkce M19) a pozice +180° (funkce M29). Tímto způsobem lze 

docílit toho, že se i s mechanicky chybně seřízenou sondou dá přesně kalibrovat, a to i za 

předpokladu, že neznáme polohu středu kalibračního kroužku. Všechny tyto informace 

jsou vypočítány v makru na následující straně. 
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O9214(KALIBRACE-prumer); 

N170; 

M78; 

G4 P1000; 

#828=200; 

#800=#5021; 

#801=#5022; 

#802=#5023; 

M19; 

G91; 

G31 X-#901 F#828; 

#810=#5021; 

G90; 

G53 X#800 Y#801; 

G91; 

G31 X+#901 F#828; 

#811=#5021; 

G90; 

G53 X#800 Y#801; 

G91; 

G31 Y-#901 F#828; 

#812=#5022; 

G90; 

G53 X#800 Y#801; 

G91; 

G31 Y+#901 F#828; 

#813=#5022; 

G90; 

G53 X#800 Y#801; 

 

M29; 

G91; 

G31 X-#901 F#828; 

#815=#5021; 

G90; 

G53 X#800 Y#801; 

G91; 

G31 X+#901 F#828; 

#816=#5021; 

G90; 

G53 X#800 Y#801; 

G91; 

G31 Y-#901 F#828; 

#817=#5022; 

G90; 

G53 X#800 Y#801; 

G91; 

G31 Y+#901 F#828; 

#818=#5022; 

#820=[#810+#815]/2; 

#821=[#811+#816]/2; 

#822=[#812+#817]/2; 

#823=[#813+#818]/2; 

#825=[#820+#821]/2; 

#826=[#822+#823]/2; 

G90; 

G53 X#;825 Y#826; 

M19; 

G65 P9023 C1. D#901; 

M02; 

 

Zde jen obecně, funkce M78 slouží pro zapnutí sondy v PLC, funkce M19 a M29 jsou 

příkazy pro orientaci. Příkaz G90 a G91 přepíná posuv mezi absolutním zadáváním a 

inkrementálním zadáváním. Příkaz G31 je příkaz pro posuv, který ale při dotyku sondy 

ukládá polohu dotyku do společné proměnné v řádu #5020 a výš. 

Funkce celého podprogramu je pak taková, že se sonda dotkne 4 bodů v kroužku a najde 

střed, který obsahuje nepřesnost, poté se sonda zaorientuje o 180° dále a opět změří ty 

samé 4 body v kalibračním kroužku a najde druhý střed, ale nepřesnost má tentokrát 

opačné znaménko. Výsledkem jsou 2 polohy středu kroužku v ose X a 2 polohy středu 

kroužku v ose Y. Jejich aritmetickým průměrem, který je spočítán na konci podprogramu, 

se zjistí přesný střed kalibračního kroužku. Zde je pak použit příkaz G53, což je nájezd 

na pozici v referenčních hodnotách stroje z čehož plyne, že se dotyk sondy nachází 

v přesném středu kalibračního kroužku. Z tohoto místa se nakonec vyvolává podprogram 

firmy Renishaw pro kalibraci. A jelikož kalibrace startuje se sondou ve středu kroužku, 

výsledkem jsou přesná kalibrační data sondy.  
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Kalibrace nástrojové sondy 

Stejně jako obrobková sonda i nástrojová, musí být před prvním použitím kalibrována. 

Z kalibrace nástrojové sondy systém obdrží informace o poloze měřícího dotyku 

vzhledem k pozici strojních os. 

Následně při vlastním měření nástrojů systém přesně ví, do které polohy má najíždět se 

vřetenem a pracovním stolem. Nástrojovou sondu je pak možné umístit kdekoli na 

pracovním stole, ovšem při každé změně polohy je opět nutná nová kalibrace.  

Pro kalibraci je nutné vyplnit několik parametrů do kalibračního makra. Sonda může být 

na stůl umístěna na jakoukoliv pozici, ale zároveň je možné sondu otáčet v radiálním 

směru po 90°. To je nutné z hlediska polohy sondy, poněvadž, pokud je sonda u pravého 

okraje stolu je nutné ji otočit dotykem do leva. Pokud je na levém okraji, je nutné ji otočit 

dotykem do prava, tedy změna o 180°. 

 

 
Obr. 3.18: Možné polohy nástrojové sondy 

Na obrázku jsou uvedeny možné polohy a zároveň společná proměnná #530, kterou je 

nutné zadat do kalibračního makra. V případě uživatelských obrazovek, je tato hodnota 

převzata s poslední obrazovky, kde je seznam potřebných parametrů. 

Další nezbytné parametry z této uživatelské obrazovky jsou například typ korekce 

nástrojů, či jednotka měřených dat (palce, milimetry). 

Tato data jsou použita v makru Renishaw. Volání tohoto makra je způsobeno vytvořeným 

makrem k uživatelské obrazovce kalibrace nástrojové sondy. Zde je již nutné manuálně 

vypsat následující parametry: 

 přesná délka Kalibračního trnu, 

 přesný průměr kalibračního trnu, 

 přesný průměr měřícího dotyku. 

Slovo přesný, má zde zvláštní význam, jelikož nikdy není možné znát absolutní hodnotu, 

nicméně, čím přesnější hodnota kalibračních dat, tím přesněji jsou poté měřeny nástroje. 

Průměr broušeného válcového dotyku od firmy Renishaw je 12,7 mm. Kalibrační nástroj 

může mít jakoukoliv velikost, která je pak vyplněna do makra, které se nachází na další 

straně.  
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Následující kalibrační makro obsahuje hned na začátku větvící příkaz IF. Je tak učiněno 

kvůli výše zmíněné poloze nástrojové sondy. Obvykle se tato poloha nemění, neboť sonda 

se stále upevňuje na stejné místo na stole. Proto je zbytečné tuto polohu neustále 

vypisovat do kalibrační obrazovky. Na začátku programu se díky příkazu IF, obsahujícího 

společnou proměnnou #530, splní jedna z podmínek rovnosti. Podle toho, který parametr 

bude převzat, přeskočí program na příslušný blok N 180, 181, 182 anebo 183.  

Jednotlivé bloky pak obsahují stejný program, se stejnými parametry, jen se změnou 

společné proměnné #530.  

 

(Kalibrace-Nastroj); 

IF[#530EQ2]GOTO180; 

IF[#530EQ1]GOTO181; 

IF[#530EQ-2]GOTO182; 

IF[#530EQ-1]GOTO183; 

 

N180; 

G65 P9851 K#902; 

#530=1; 

G65 P9852 S#900 K#901; 

#530=2; 

G65 P9852 S#900 K#901; 

M02; 

 

N181; 

#530=2; 

G65 P9852 S#900 K#901; 

#530=1; 

G65 P9852 S#900 K#901; 

M02; 

N182; 

#530=-1; 

G65 P9852 S#900 K#901; 

#530=-2; 

G65 P9852 S#900 K#901; 

M02; 

 

N183; 

#530=-2; 

G65 P9852 S#900 K#901; 

#530=-1; 

G65 P9852 S#900K #901; 

M02; 

 

Zde je důležité dodat důvod změny společné proměnné #530. Kalibrace nástrojové sondy 

se vždy provádí ve dvou směrech rovnoběžných s osami X a Y a to proto, aby systém 

znal přesný střed měřícího dotyku.  

Společné proměnné #900 a # 901 jsou přesné rozměry kalibračního nástroje a Gfunkce 

G65 volá makro 9852, což je kalibrační makro Renishaw. 
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3.6 Vzhled obrazovek pro měření 

Měřené pozice obrobku 

Celý projekt je možno z pohledu obsluhy stroje rozdělit na 16 jednotlivých obrazovek, 

z čehož prvních devět slouží pro měření obrobků, 3 slouží pro měření nástrojů, 3 jsou pro 

kalibraci sond a poslední obrazovka obsahuje parametry pro měření se sondami. 

 

 
Obr. 3.19: Obrazovka pro měření jedné roviny 

První tři obrazovky jsou stejné, mění se pouze měřená osa a to X, Y, Z. Obrazovky 

obsahují pouze dvě pole pro vyplnění parametrů. Vzdálenost k dotyku, čímž je myšlena 

dráha, kterou sonda při měření k dotyku urazí.  

Druhý parametr udává číslo souřadnice nulového bodu, kam se uloží pozice dotyku. 

 

 
Obr. 3.20: Obrazovka pro měření otvoru 

Další obrazovka slouží k měření kruhových otvorů. Opět se zde nachází dva parametry. 

Přibližný průměr měřeného otvoru a číslo nulového bodu.  

Ve spodní části obrazovky se pak zobrazí výsledný změřený průměr otvoru.  
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Následující obrazovka slouží pro měření průměru čepu. V tomto případě se zde objevilo 

pár změn. 

 
Obr. 3.21: Obrazovka pro měření čepu 

Nachází se zde tři pole s parametry. Přibližný průměr měřeného čepu, číslo nulového 

bodu a nové pole s názvem odskok. Tato hodnota udává vzdálenost od aktuální pozice 

sondy v ose Z k měřícím bodům (k měření kruhových tvarů se využívá čtyřech dotyků). 

K těmto parametrům se váže další obrázek nacházející se ve středu obrazovky, který 

slouží jako malá nápověda. Hodnota odskoku je zde označena písmenem Z a přibližný 

průměr písmenem D. 

 

Další dvě obrazovky se používají k měření drážek. Tedy měření pouze v osách X a Y. 

 

 
Obr. 3.22: Obrazovka pro měření drážek 

Opět obrazovka se dvěma parametry a malou nápovědou. Přibližná šířka drážky a číslo 

souřadnice nulového bodu. 
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Posledními dvěma obrazovkami v této podkapitole jsou obrazovky pro měření žebra 

v ose X a Y. 

 

Obr. 3.23: Obrazovka pro měření žeber 

Zde se opět objevuje parametr odskok pro zapuštění měřícího dotyku sondy pod úroveň 

měřeného žebra v ose Z. Dále pak přibližná šířka žebra a číslo souřadnice. 

 

V konečném součtu je patrné, že se zde nachází obrazovky pro zadání nulových bodů, 

pro všechny základní tvary, které se vyskytují na výkresech. Obvykle se nulový bod dílce 

nachází ve středu v přesné díře, nebo v rohu dílce. Z tohoto nulového bodu pak vychází 

obráběcí program. 

Chybí zde pouze jedna obrazovka, která by sloužila pro měření rotace dílce. Tato 

obrazovka nebyla vytvořena, neboť v systému Mitsubishi, kromě verze M750, se běžně 

nepoužívá. Rotace dílce se zapíná funkcí G68, do které se posléze vkládá úhel naměřený 

sondou. Tato funkce je poměrně nepraktická. 
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Měření nástrojů 

Vzhledem k faktu, že každý nástroj má jinou délku a průměr, je nutné pro přesné obrábění 

znát přesnou délku a poloměr nástroje. Tyto hodnoty se pak ukládají do tabulky nástrojů, 

se kterou pracuje obráběcí program. G funkce pro korekce nástrojů pak připočítává 

parametry nástrojů k obráběcím pozicím, a proto je nájezd vřetene s nástrojem na pozici 

přesný. 

Pro rychlé a především přesné měření nástrojů se využívá nástrojová sonda. Pro tuto 

sondu jsou připraveny tři obrazovky. 

 

 
Obr. 3.24: Obrazovka pro měření poloměru a délky nástroje 

První obsahuje pouze parametr čísla nástroje. Obsluha tedy vyplní číslo nástroje a zbytek 

je již plně automatický. Neboli, systém automaticky vymění nástroj za nástroj připravený 

k měření a poté sonda změří poloměr i délku nástroje najednou.  

V dalším případě slouží obrazovka pouze pro měření délky nástroje. Toto měření je 

vhodné například pro vrtáky, u kterých je poloměr daný z výroby.  

 

 
Obr. 3.25: Obrazovka pro měření délky nástrojů  
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Poslední obrazovka pro měření nástrojů slouží k měření délky velkých nástrojů. Jedná se 

například plátkové frézy, které mají daný průměr z výroby, nebo se používají na čelní 

frézování, kde není přímo nutné znát přesný průměr frézy. 

 

 
Obr. 3.26: Obrazovka pro měření délky velkých nástrojů 

V tomto případě se pak vyplní přibližný průměr nástroje, který je důležitý pro správný 

nájezd nástroje na dotek sondy a číslo nástroje. 

 

Nutno podotknout, že pro správnou funkci nástrojové sondy je zapotřebí znát přibližnou 

délku a poloměr měřených nástrojů. Toto je dáno programy od firmy Renishaw. Tyto 

programy nejdříve přečtou přibližnou délku a poloměr nástroje z tabulky nástrojů a poté 

najíždí na měřící dotyk. Toto opatření je pro zrychlení měření. V případě, že je známá 

délka nástroje, stroj může zrychlit nájezd na dotyk až k maximálnímu posuvu stroje. Za 

předpokladu, že by délka známá nebyla, musel by stroj najíždět na měřící dotyk pomalým 

posuvem, aby nedošlo ke kolizi nástroje s dotykem. Což může u velkých strojů způsobit 

natažení délky měření až o 300%. 

 

V této diplomové práci se jedná o projekt verze 1.0. Do budoucna bude vytvořena verze 

2.0, která bude obsahovat parametr pro přibližnou délku a poloměr již v měřících 

obrazovkách. 
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Kalibrace sond 

Pro správnou funkci každé obrobkové sondy, je nutná kalibrace. To znamená, že je nutné 

znát přesnou délku sondy, poloměr a tzv. offset dotyku sondy. 

První obrazovka slouží ke kalibraci délky sondy. 

 

 
Obr. 3.27: Obrazovka pro délkovou kalibraci obrobkové sondy 

Před měřením je nutné nastavit někde na pracovním stole stroje nulový bod. To znamená 

hypotetickou polohu vřetene v ose Z, ve kterém by se dotklo čelo vřetene čela stolu. 

Prakticky je takový úkon nemožný, nicméně, například za použití Johansonovy kontrolní 

měrky lze takový nulový bod nastavit. 

Číslo nulového bodu, ve kterém se nachází tato hodnota, se vepíše do parametru 

souřadnice. Vzdálenost k doteku je opět maximální dráha, kterou sonda urazí k dotyku. 

Výsledkem kalibrace je přesná vzdálenost od konce dotyku sondy po čelo vřetene, což je 

vlastně délka sondy obsahující i zkompenzovanou vůli pružiny doteku. 

 

Druhá kalibrační obrazovka slouží pro kalibraci průměru a offsetu dotyku sondy. 

Principiálně, je nemožné vyrobit takovou sondu, která by měla dotyk přesně v ose vřetene 

a k tomu se známým průměr měřícího dotyku. I kdyby bylo možné takovou sondu 

vyrobit, stále by zůstal problém s přesností po kolizi sondy. Koupě nové sondy, po každé 

kolizi, by byla finančně velmi náročná. 

Z těchto důvodů je možné mechanicky vycentrovat dotyk sondy. Po takovém úkonu je 

nutná kalibrace, neboť mechanická přesnost nikdy nebude stoprocentní. 

Pro kalibraci je nutné upevnit na pracovní stůl tzv. kalibrační kroužek. Jedná se o kroužek, 

se známým přesným průměrem, a to pro danou teplotu. Tento přesný průměr se vyplní 

do parametru následující kalibrační obrazovky. Celý proces je pak opět plně 

automatizovaný a výsledkem je přesný poloměr kuličky v ose X a Y a stejně tak přesný 

offset dotyku v ose X a Y. Tento offset udává vzdálenost středu vřetene ke středu 

měřícího dotyku sondy. 
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Hodnoty těchto kalibrací jsou zapsány ve společných proměnných každého stroje a stroj 

s nimi pracuje při spuštění každého měřícího cyklu. 

 

 
Obr. 3.28: Obrazovka pro průměrovou kalibraci obrobkové sondy 

Stejně jako obrobková sonda i nástrojová musí být kalibrována pro správnou funkci. 

Poslední kalibrační obrazovka tedy slouží ke kalibraci nástrojové sondy. 

 

 
Obr. 3.29: Obrazovka pro kalibraci nástrojové sondy 

Nástrojová sonda se upíná na libovolné místo na pracovním stole, ale pro měření nástrojů 

je nutné znát přesnou polohu dotyku nástrojové sondy. Toho je docíleno za použití tzv. 

kalibračního nástroje. Jedná se broušený nástroj s přesným průměrem a délkou. Tyto 

hodnoty se pak nastaví do parametrů předešlé obrazovky. Třetím parametrem je průměr 

měřícího dotyku sondy. V případě kruhového dotyku sondy od firmy Renishaw, je 

průměr dotyku vždy 12,7 mm. 

Po dokončení kalibrace se do společných proměnných stroje zapíší data polohy 

měřícího dotyku sondy. Z tohoto bodu pak vychází délka a poloměr všech měřených 

nástrojů.  
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Parametry sond 

Úplně poslední obrazovka obsahuje parametry sond. Tyto parametry lze rozdělit na část, 

které se nastavují automaticky kalibrací, jsou pouze informativní a nelze je přepisovat. 

Jsou označeny modrou barvou. Zbylé parametry je nutné nastavit ještě před kalibrací 

sondy. 

 

 
Obr. 3.30: Obrazovka s parametry sond 

Automaticky nastavené parametry obsahují kalibrační data obrobkové sondy a informaci 

o pozici nástrojové sondy. 

Zbylé parametry slouží k nastavení pozic pro bezpečný nájezd nástrojů na nástrojovou 

sondu, maximální průměr měřených nástrojů, typ tabulky nástrojů anebo také jednotku, 

ve které jsou data zpracována. Na výběr jsou palce či milimetry. 

Jeden z parametrů také udává montážní polohu sondy. To v podstatě znamená jen to, ve 

které ose se bude měřit poloměr nástroje. 
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3.7 Instalace projektu do systému 

 

Výstupním elementem ze softwaru Nc Designer je kořenový adresář s použitými obrázky, 

příslušenstvím a k tomu projekt ve tvaru název.gip. Tento projekt je však nutné 

nainstalovat do konkrétního systému. Jelikož se ale nikde v projektu nespecifikuje tvar 

ikony, či typ jakým se uživatelské obrazovky spustí, je zapotřebí upřesnit tyto parametry. 

Uživatelské obrazovky je možné spouštět buďto tlačítkem F0, SFP, nápověda, které se 

nachází na ovládacím panelu, anebo ikonou v menu liště obrazovky monitor, edit nebo 

setup. 

V tomto případě bude použita třetí menu lišta v obrazovce monitor. 

Instalace do systému je možná pouze z paměťové karty typu compact flash a to tak, že 

adresář musí obsahovat následující soubory: 

 

Installator.o Instalátor od firmy Mitsubishi 

Custom folder Složka s kořenovým adresářem programu 

 

Dále pak kořenový adresář obsahuje obrázek ikony, projekt a instalační soubory, 

definující polohu ikony, název, a například stránkový offset. Tyto soubory se vždy 

jmenují config.ini a customdef.ini. 

Obsah konfiguračních souborů 

 

Config.ini 

[INTERPRETER] Typ projektu 

RUN=1 Počet projektů 

PROJECT01=Sondy.gip Odkaz na projekt 

PAGE_OFFSET01=8000 Stránkový offset 

 

Jelikož bylo v jisté době možné celý projekt vypracovat v softwaru Visual basic, bylo 

nutné rozlišit typ projektu. V tomto projektu se jedná o práci se softwarem NC designer, 

což znamená, že typ projektu je pevně daný jako INTERPRETER. Dále se vyplní počet 

instalovaných projektů, odkaz na program, který se bude instalovat a offset obrazovky od 

které budou uživatelské obrazovky vycházet. 
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Druhý instalační soubor obsahuje specifikaci spouštění uživatelských obrazovek. 

V tomto případě, kdy se obrazovky spouští z menu lišty je typ nazvaný CMENU.  

 

Customdef.ini 

[CMENU] Typ spouštění 

NUM=1 Počet projektů 

SCREEN_TYPE01=0 Typ obrazovky, 0=Monitor 

MENU_POS01=25 Pozice ikony v liště 

WINDOW_OFFSET01=8000 Offset obrazovky 

MENU_ENG01= Sondy Název ikony 

 

Následuje opět počet projektů a typ obrazovky. Ten udává, ve které obrazovce se v menu 

liště objeví ikona ke spuštění. Další příkaz obsahuje číslo pozice v menu liště a název 

ikony. Poslední parametr obsahuje opět obrazovkový offset, který se v tomto případě pojí 

s názvem obrázku pro ikonu. 

 

Ikona musí mít formát JPEG o rozměrech 62 x 40 bodů. Její název má obsahovat číslo 

offsetu obrazovky. 

 

 
Obr. 3.31: Obrázek ikony 

 

S takto připravenou kartou je možné započít instalaci do stroje. To tak, že po zapnutí 

systému, s vloženou kartou obsahující projekt, je nutno po dobu 15 sekund držet tlačítko 

zpět pod obrazovkou, a díky instalátoru se spustí speciální instalační okno, které 

umožňuje instalaci jazyků, úvodní obrazovky či uživatelských obrazovek. 
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4 Závěr 
 

Výsledkem celé této práce jsou komplexní uživatelské obrazovky pro měření 

s dotykovými elektronickými sondami. Zdánlivě jednoduchý projekt obsahující ISO 

program, Ladder program, a syntaxi C++ tvoří obrazovky pro měření s elektronickými 

sondami. Tyto obrazovky efektivně nahrazují složité vypisování programů až do takové 

míry, kdy podle obrázku, neboli malé interaktivní nápovědy obsluha vyplní pouze 

nezbytně nutné parametry pro měření a stiskem tlačítka pro start cyklu provede měření. 

Tímto stylem je možné nahradit odbornou obsluhu stroje méně zaškoleným personálem, 

či obecně usnadnit obsluhu měřících elektronických sond. 

Nejedná se o novinku na trhu, nicméně se jedná o novinku v případě systému Mitsubishi. 

Tento systém sice již z výroby obsahuje měřící obrazovky pro zaměřování dílců, ale jsou 

koncipovány spíše pro mechanické měřící sondy.  

Tato nástavba systému bude dodávána na přání zákazníka za cenu řádově mezi 10 až 20 

tisíci korun, což je v poměru k ceně celého balíku sond, neboli spojení nástrojové a 

obrobkové optické sondy s přijímačem, zanedbatelná částka. Celý tento balík má hodnotu 

cca 250 tisíc korun. 

Obrovskou výhodou těchto obrazovek je mimo jiné také zjednodušení kalibrace 

obrobkové sondy. Za běžných okolností je na systému Mitsubishi nutné najít přesnou 

polohu středu kalibračního kroužku mechanickým úchylkoměrem. V případě 

uživatelských obrazovek, ve spojení s Ladder programem, je tato nutnost odstraněna a 

díky orientaci sondy po 180°, je kalibrace sondy otázkou pouze spuštění příslušného 

cyklu. Tento princip šetří spoustu času, neboť pro přesné obrobky je vhodná častá 

kalibrace obrobkové sondy.  

Závěrem, celý tento projekt byl otestován na stroji dodávaném firmou Macmatic. 

Konkrétně na stroji VMC 1685 vyrobeném na Tchaj-wanu. Funkčnost projektu byla 

ověřena a předvedena na strojařském veletrhu MSV 2017 v Brně a následně předána 

koncovému zákazníkovi pro beta testování.  

Po půl roce byla provedena kontrola stroje a softwaru u koncového zákazníka, který 

potvrdil plnou funkčnost měřících obrazovek, aniž by došlo k jakékoliv kolizi sond. 

Kladný ohlas byl také zaznamenán i ze strany evropské pobočky firmy Mitsubishi. 

 

Z tohoto důvodu se dá zadání projektu požadovat za splněné ve všech bodech, a to i 

s vědomím, že celý finální produkt je smysluplný, praktický a má kladné ohlasy. 

 

První verze je tímto připravena k prodeji a zároveň započne práce na druhé verzi, která 

bude obsahovat rozšířené možnosti měření, lepší optimalizaci programu a především, 

lépe zpracovanou grafiku připravenou pro novější systém Mitsubishi série M8. 
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ISO kód ISO program Programovací jazyk pro řízení obráběcích 
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