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Úprava postprocesoru pro SW FeatureCAM a 

soustruh OKUMA Genos L200E-MY 

 

Anotace 

 Tato bakalářská práce je zaměřena na úpravu postprocesoru pro software 

FeatureCAM a soustruh OKUMA Genos L200E-MY pomocí softwaru Xbuild ke 

správnému naformátování chybných úseků. V rešeršní části je stručný popis 

softwaru CAM FeatureCAM a Xbuild, technologické možnosti soustruhu a 

analýza chyb určená k opravě. Praktická část se zabývá správným formátování 

postprocesoru a následným ověřením NC programu. 

 

Klíčová slova 

FeatureCAM, Xbuild, OKUMA Genos L200E-MY, postprocesor, CL data, 

partprogram 
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Correction of Posprocessor for FeatureCAM 

software and lathe OKUMA Genos  MY-L200 

 

Summary 

This Bachelor's thesis is focused on an adjustment of a postprocesor  for 

a FeatureCAM software and lathes OKUMA Genos L200E-MY to formate the 

defective sections properly. There is a brief description of the software CAM 

FeatureCAM and Xbuild in the research part. The technological options of a lathe 

and the analysis of the mistakes determined to be repaired are also mentioned 

there. The practical part of this thesis is concerned about the right formating of a 

postprocesor and ensuing verification of a NC programme. 

 

Key words 

Featurecam, Xbuild, OKUMA Genos L200E-we, the postprocessor, CL 

data, partprogram   
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Použité zkratky, symboly a jednotky 

CAD - Computer Aided Design - počítačem podporované projektování (zkratka 

označující software) 

CAM - Computer Aided Manufacturing - počítačem podporovaná výroba (zkratka 

označující software) 

CL DATA - Cutting Location Data - data určující polohu virtuálního nástroje na 

virtuálním stroji 

NC - Numeric Control - číslicové řízení 

CNC - Computer Numeric Control - počítačové číslicové řízení 

SW - software  
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Úvod 

V současnosti se při navrhování součástí a jejich výrobě již neobejdeme bez 

softwarů CAD/CAM. Tyto softwary jsou dobrými pomocníky pro zkonstruování a 

realizaci budoucí výroby a její případné korekce.  Aby se pomocí CAD/CAM 

softwarů mohly tvořit reálné výrobky, je třeba použít konkrétní postprocesor pro 

daný typ CAD/CAM a CNC stroj. 

V mé bakalářské práci se věnuji opravám analyzovaných chyb v 

postprocesoru pro CAM software FeatureCAM a soustruh OKUMA Genos 

L200E-MY. Dále popisuji technické parametry a technologické možnosti tohoto 

soustruhu. Úpravy provádím v programu Xbuild, který je součástí CAM softwaru. 

Pro další  používání tohoto soustruhu OKUMA Genos s využitím SW 

FeatureCAM je nezbytně nutné analyzované chyby opravit. Abych ověřil 

správnost oprav v postprocesoru, nahraji vygenerovaný NC kód přímo do řídicího 

systému soustruhu a spustím simulaci obrábění zkušebního modelu. 
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1. Popis SW CAM FeatureCAM a Xbuild 

1.1. Charakteristika CAM systémů 

Computer Aided Manufacturing (počítačová podpora výroby), snižuje riziko 

chyb při programování CNC strojů a zvyšuje celkovou produktivitu. Z CAD 

modelu součásti generuje CAM systém NC kód. Model dílu může být importován 

z CAD systému, nebo přímo v CAM systému dílec konstrukčně vytvořen. CAM 

systém nabízí různé strategie obrábění, definice nástrojů a materiálů. Umí 

nasimulovat, jak bude vypadat obrábění na jakémkoliv typu CNC obráběcího 

stroje. [1] 

Součástí CAM systémů je postprocesor, který převádí CL data na NC kód. 

CAM systémy mají mnoho funkcí od soustružení, 2D frézování až k silové 

strategii Vortex a programování víceosých obráběcích center. 

1.2. Charakteristika Postprocesoru 

Softwarový převodník CL dat z CAD/CAM systému do jazyka řídicího systému 

konkrétního obráběcího stroje. Postprocesor je textový soubor s popisem funkcí 

stroje a jednoduchými makry. Některé postprocesory v sobě mají veškeré 

informace o vlastnostech daného stroje, aby bylo co nejefektivnější použití v 

souladu s CAD/CAM systémem. Postprocesor se volí až při generování NC 

programu – celý postup je obecný pro danou výrobní technologii. Univerzální 

postprocesor neexistuje. Pro každý stroj se musí naprogramovat zvlášť. Některé 

CAM systémy, jako FeatureCAM, mají v sobě své Konstruktéry postprocesorů. 

U FeatureCAM je to program Xbuild.[2,3] 
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1.3. Charakteristika Xbuild 

Xbuild je obecný postprocesní program pro frézování, soustružení a 

soustružení/frézování. Je oddělený od programu FeatureCAM. CNC datový 

soubor vytvořený pomocí Xbuild se používá pro formátování partprogramů. 

Xbuild se otevře pomocí programu FeatureCAM ve vlastním dialogovém okně.  

Díky široké škále CNC kódů byl Xbuild navržen tak, aby umožňoval vytváření 

partprogramů CNC pro prakticky libovolný CNC obráběcí stroj. Proces vytváření 

formátu partprogramu je také označován jako budování postprocesoru. 

Xbuild pracuje s tzv. šablonami. Šablona se skládá z programových bloků 

(např. LINEAR MOVE, RAPID MOVE atd.) Ty určují strukturu částí programů pro 

specifický CNC kód. Každý formát používá adresní znaky (X, Z, atd.) a  

vyhrazená slova jako <X-COORD>, <Z-COORD>, atd., ty označují sled dat v 

programových blocích. Vyhrazená slova jsou postupně nahrazeny jejich 

odpovídajícími hodnotami, G a M kódy podle obráběcích strojů, když je blok 

partprogramu zpracován. Typický CNC program LINEAR MOVE, který je ve 

výstupním formátu může vypadat takto, jak je vidět na Obr. 2: N305 G1 Z3.4 

X2.753 F5. <CR>.[4] 

  

 

Obr. 1: Dialogové okno po ptevření Xbuild. 
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1.4. Partprogram 

Partprogram, který je vytvořený a uložený technologem, je zaveden do 

systému. Partprogram se dá vytvořit strojně na počítači po zavedení všech 

potřebných geometrických a technologických údajů stroje. 

Kódový zápis technologie a geometrie součástky je tvořen sledem 

přípustných znaků. Tyto znaky musí přesně popisovat a být srozumitelné a 

přehledné na obrazovce displeje. 

Při tvorbě partprogramu je třeba vycházet z těchto údajů, strategií a jejich 

nastavení: 

 geometrie stroje (souřadný systém, orientace os, nulové body) 

 geometrie polotovaru (možnost kolize obrobku, a také aby obráběl jen 

tam, kde je materiál) 

 geometrie nástroje (rozměry, tvar, korekce dráhy nástroje na tvar 

obrobku) 

 geometrie výsledného obrobku (daná výkresem součásti) 

 technologické a řezné podmínky (řezné rychlosti, rychlost posuvu atd.) 

 ostatní podmínky důležité pro činnost obráběcího stroje (chlazení, 

otáčky vřetene, čísla nástrojů, korekce atd.) 

Obr. 2: Řádek kódu nahrazené postprocesorem -> N305 G1 Z3,4 X2,753 F5 <CR> [4] 
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1.4. SW FeatureCAM 

Autodesk® FeatureCAM® je CAD CAM software pro 2D – 5D frézování, 

soustružení i soustružení s frézováním a drátové řezání. FeatureCAM je 

výjimečný v rychlosti programování, kdy se drasticky zkracuje čas přípravy NC 

programu. Obsahuje automatické rozpoznávání prvků (feature) z 3D CAD 

modelu a definuje celé prvky, nikoliv jednotlivé operace, což bývá zdlouhavé. 

V poslední době se specializuje hlavně na programování soustružnicko-

frézovacích center, včetně simulace a hlídání kolizních stavů všech 

programovatelných příslušenství, jako jsou koníky, lunety apod. Je možné 

využívat i věžové upínání nebo např. automatizované měření sondou s úpravou 

korekcí apod.[6] 

 

1.4.1. Nové funkce Autodesk FeatureCAM 

 Dlouhotočné automaty – rozšiřování podpory vícekanálových 

dlouhotočných automatů. Reálná simulace jako na dlouhotočném 

automatu, včetně pohybů pouzder a nožových desek atd. 

 Konstrukční a výrobní informace s 3D modelem – zobrazování všech 

informací s modelem, jako např. kóty, textové poznámky, integrita povrchu 

atd. 

 Předvrtání pro dráhu VORTEX – doteď se muselo spirálovitě sjíždět na 

požadovanou hloubku hrubování. Díky předvrtání dochází ke zkrácení 

času. 
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1.4.2. Funkce pro CNC programování 

1.4.2.1. Automatizace programování 

 Odstranění zbytečných kroků – navrhuje nástroje, dosazuje řezné 

podmínky I kroky nástroje. Odstraňuje zbytečné opakující se postupy. 

 Rozpoznávání prvků z modelu – z 3D modelu FeatureCAM rozpozná 

obrobitelné prvky. 

 Vestavěná inteligence – definuje prvky a seřadí operace vedoucí ke 

správnému obrobení dílce co nejefektivněji a podle nástrojů. 

 Plná kontrola programování – uživatel má kontrolu nad automatickým 

nebo ručně vytvořeným obráběním. Může upravovat ve vygenerovaném 

procesu. 

1.4.2.2.  Simulace a bezpečnost 

 Automatické vyhnutí se kolizím – odstřihne kolizní dráhy i vykloní 

nástroj, aby zabránil kolizi. 

 Upnutí dílce – výběr z databází předdefinovaných svěráků, upínek, atd. 

Lze využít automatické vyhýbání.[6] 

 

1.5. Tok dat v CAM softwaru 

Na Obr. 3 můžeme vidět schéma toku dat v CAM softwaru, jak probíhá 

proces, než vznikne NC program pro konkrétní obráběcí stroj.  

  

Obr. 3 Tok dat v CAM softwaru [11] 
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Po nahrání zkonstruovaných geometrií do softwaru pomocí použitých 

nástrojů, obráběcích strategií, rozměrů polotovarů atd. tvoříme Partprogram. 

Díky těmto údajům můžeme pomocí procesoru vypočítat dráhy nástrojů. Tato 

výstupní data z procesoru definují špičku, nebo střed nástroje. Takto zapsaná 

data ovšem nepřečte řídicí systém stroje. Partprogram je podrobněji popsán v 

kapitole 1.4 

Procesor slouží ke zpracování dat z partprogramu. Procesor vygeneruje CL 

data, které je nutné dále zpracovávat. 

CL data jsou data vypočítaná procesorem a jsou pro konkrétní CAM software. 

Soubor vypočítaných CL dat z procesoru je textový soubor, který obsahuje 

veškerá data z CAM softwaru pro následné generování NC kódu. Žádný řídicí 

systém CL data nezpracuje. Převod do zpracovatelného tvaru převede 

postprocesor, ale i ten je ke každému systému jedinečný. 

Postprocesor se používá jako překladač CL dat, vypočítaných z konkrétního 

CAM softwaru, do NC kódu. Takto přeložený NC kód je již srozumitelný pro řídicí 

systém stroje. Postprocesor překládá CL data pomocí formátů pohybu, cyklu atd. 

Tyto formáty obsahují podmínkové funkce, které se používají např. u výměny 

nástroje, startu a zastavení vřetene a zapínání a vypínaní kapaliny. Podmínkové 

funkce ve formátech postprocesoru zajišťují překlad dat v takovém tvaru, aby 

daný stroj vykonával, co vyžadujeme. Neexistuje univerzální postprocesor.  

Uživatel má tři způsoby jak ho získat. Může si ho objednat na míru, 

prohledávat databázi existujících, co nejpodobnějších postprocesorů, a  vybrat si 

ten co potřebuje a bude mu vyhovovat, aby mu pracoval správně anebo si vytvořit 

vlastní sám.[8] 

NC kód je výsledný soubor číselných informací vygenerovaný po úspěšném 

dokončení všech obráběcích cyklů a proběhlé simulaci. Jsou to srozumitelná 

data pro konkrétní řídicí systém a obráběcí stroj. Každý stroj má vygenerovaný 

konkrétní NC kód z postprocesoru. NC kód je složen z bloků, zapsaných v 

jednom řádku. Každý blok obsahuje geometrické a technologické informace. Na 

začátku každého NC kódu je hlavička programu. Za hlavičkou se nacházejí 

rozměrové funkce - posuv, otáčky vřetene a poloha v příslušné ose. 
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Dále obsahuje také tzv. přípravné G-kódy a pomocné M-kódy. 

G-kódy:   

 interpolační kódy - rychloposuv po přímce, lineární interpolace pracovním 

posuvem, kruhová interpolace pracovním posunem… 

 kód časové prodlevy … 

 interpolace v rovině - interpolace v rovině XY, XZ, YZ… 

 korekce na nástroje - zrušení korekce, korekce pro nástroj vlevo / vpravo… 

 posunutí počátků - posunutí počátků, zrušení posunutí počátků… 

 způsoby programování - programování absolutní / přírůstkové … 

 

M-kódy: 

 přerušení automatických cyklů - podmíněné / nepodmíněné přerušení 

programu… 

 ukončení programu - konec programu a skok na začátek programu 

následujícího, konec podprogramu, konec hlavního programu s návratem 

na začátek… 

 ovládání vřetena - start vřetena ve směru / protisměru hodinových ručiček, 

zastavení vřetena, orientované zastavení vřetena… 
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2. Technologické možnosti soustruhu 

Okuma Genos L200E-MY 

2.1. Koncepce stroje 

Okuma Genos L200E-MY je CNC soustruh se čtyřmi řízenými osami X, Y, Z, 

C, poháněnými nástroji a s koníkem. 

GENOS = Global Efficient NO. 1 Standard 

Tyto stroje jsou jednoduché a univerzální s výborným poměrem cena/výkon. 

 

Podle katalogu výrobce jeho hlavní výhody jsou: 

„Příjemná práce, výborná rozšiřitelnost 

 údržba z čelní strany stroje – bez námahy 

 ovládací prostředí – velké množství nastavení včetně 

víceprocesních operací lze provádět bez změny obrazovky 

 systém je připraven pro zapojení do výrobní linky 

 snadná editace příkazů v programu jedním dotykem 

Obr. 4: Okuma Genos L200E-MY [9] 
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 Řídicí systém OSP-P300L je vlastním systémem firmy Okuma, 

což jí umožňuje zavádět funkce přímo určené jejich strojům. 

Jednou z  významných vlastností systému, klíčovou pro mnoho 

zákazníků, je např. schopnost stroje navázat na poslední blok po 

přerušení chodu programu. 

 Okuma je také výrobcem vlastních elektromotorů, pohonů a 

odměřování. Všechna odměřování jsou ve standardu (již od roku 

1963) absolutní, a odpadá tím nutnost najíždět po spuštění stroje 

do referencí. Vlastním vývojem všech rozhodujících uzlů Okuma 

přebírá plnou odpovědnost za jejich součinnost, a tedy celkovou 

funkci stroje. To je význam hesla One Source. First Choice. 

Prvky a technologie pro úsporu energie 

 po dokončení operace se po nastaveném čase vypnou některá 

zařízení (čerpadlo chlazení vřetena, oplach třísek, osvětlení, 

čerpadlo hydrauliky, atd.) 

 přerušovaný provoz dopravníku třísek a odsávání pracovního 

prostoru 

 úsporné řídicí jednotky a servopohony 

Hi-tech mechatronické prvky 

 Harmonic spindle speed control (opce) – redukuje vibrace 

(chatter) u dlouhých, štíhlých, tenkostěnných součástí okamžitou 

změnou otáček vřetene 

 Variable spindle speed threading (opce) – vysoká přesnost 

synchronizace posuvu s měnícími se otáčkami vřetene (pro 

snížení vibrací) zaručuje, že závit bude perfektní napoprvé 

 Deep hole synchro tapping - cyklus pro synchronní závitování 

hlubokých děr 
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 Real 3D simulation - 3D simulace obráběcího procesu na 

obrazovce 

 Advanced One-Touch IGF-L (opce) – po interaktivním zadání 

vstupních údajů (polotovar a výsledný tvar součásti) se 

automaticky nastaví řezné podmínky a vytvoří se NC program, 

který může být přímo spuštěn (celý nebo po částech). Pokud je 

detekován problém, je možné jej rychle opravit, a tím urychlit 

výrobu první součásti.” [9] 

2.2. Technická data stroje 

Technické parametry stroje jsou uvedeny v následující tabulce 1. 

Tabulka 1: Technická data stroje Okuma Genos L200E-MY [9] 

Pracovní prostor  

Velikost sklíčidla 8” 

Max. oběžný průměr 450 mm 

Obráběný průměr 200 mm 

Max. obráběná délka 380 mm 

Vřeteno  

Otáčky 107 – 4500 ot/min 

Zakončení vřetene JIS A2-6 

Vrtání vřetene (průměr) 66 mm 

Výkon 11,0/7,5 kW 

NC koník  

Upnutí hrotu 4 MK 

Pojezd 80 mm 

Revolverová hlava  

Počet nástrojových míst 12 

Upnutí: vnější obrábění 20 x 20 mm 

Upnutí: vnitřní obrábění (průměr) 32 mm 

Indexace: 1 poloha / 6 poloh 0,1 s 

Otáčky hnaného nástroje 50 – 6000 ot/min 

Výkon 4,0/1,8 kW 
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Rychloposuvy  

Osa X 20 m/min 

Osa Y 10 m/min 

Osa Z 25 m/min 

Osa W -   m/min 

Osa C 200 ot/min 

Pojezdy  

Osa X 165 mm 

Osa Y 80 mm 

Osa Z 400 mm 

Ostatní  

Motor čerpadla 250 W 

Strojní data  

Šířka 2118 mm 

Hloubka 1748 mm 

Výška 2040 mm 

Zastavěná plocha 3,70 m2 

Hmotnost stroje 4600 kg 
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2.3. Kinematika soustruhu 

Poznámka k Obr. 5: Použitý model stroje úplně neodpovídá realitě, protože 

namísto druhého vřetene (C2) má být koník. 

 

Na CNC soustruhu s osou C a poháněnými nástroji lze frézovat libovolně 

na čelní ploše obrobku i na povrchu pláště. Lze zhotovit různé šestihrany, 

čtyřhrany, drážky, ozubení apod. Osa C se dá různě polohovat. 

Díky širokému rozsahu osy Y, která se pohybuje pomocí dvou 

různoběžných rovin ve tvaru klínu, nástrojová hlava může konat svislý pohyb. 

Pohyb osy Y se používá na obrábění nerotačních ploch.  

  

Obr. 5: Kinematika stroje [10] 
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2.4. Vybrané části soustruhu 

2.4.1. Vřeteno 

Sklíčidlo s hydraulickým upínáním ve vřeteni slouží k upínání součástí a 

roztáčí je kolem své osy C, která se může podle zvolené strategie obrábění 

uzamykat. Vřeteno musí být dostatečně tuhé a přesně uložené, aby nevnášelo 

vibrace v jakýchkoliv otáčkách. 

Obr. 6: Sklíčidlo v hlavním vřeteni 

 

2.4.2. Revolverová hlava 

Revolverová hlava se pohybuje 

u soustruhu Okuma Genos L200E-MY 

v osách X, Z a Y. Do revolverové hlavy 

můžeme upínat nástroje jako 

soustružnické nože, vrtáky, závitníky, 

výstružníky aj. Je tu možnost upínat 

poháněné nástroje radiální i axiální, 

kterými lze frézovat nebo vrtat na 

obvodu součásti i na čele součásti.  

 

 
Obr. 7: Revolverová hlava Okuma Genos L200E-MY 
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K tomu nám napomáhají ovládané osy C a Y a držáky nástrojů. Z revolverové 

hlavy nám vřeteno přenáší kroutící moment přes držáky nástrojů určené k 

pohánění nástrojů. U axiálních držáků je přenos napřímo a u radiálních je 

přenášen pomocí úhlové převodovky, jak je vidět na Obr. 8. 

Obr. 8: Poháněné nástroje  Kennametal pro soustruhy OKUMA 

 

2.4.3. Koník 

Koník se používá k podepření dlouhých i štíhlých součástí. Je 

programovatelný a díky hydraulice se dá nastavit jeho tlak na upnutí. 

2.4.4. Lože  

Lože je vyrobeno s šedé legované litiny, která má velmi dobré schopnosti 

tlumit chvění, má nízkou teplotní roztažnost a dlouhou životnost. Tvar rámu je 

nejčastěji skříňový a vyztužený žebry. 
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3. Analýza chyb postprocesoru 

Abych mohl postprocesor opravit, dostal jsem model součásti, na kterém byly 

vytvořeny prvky pro soustružení a frézování. Na těchto prvcích byly vyzkoušeny 

různé strategie obrábění, jako jsou: soustružení vnějšího závitu, zápich za 

závitem, soustružení kuželové plochy, vrtání vnitřní válcové plochy,  frézování 

rovinné plochy (osmihran), frézování válcové plochy, frézování čtvercové kapsy, 

frézování půlkulové plochy, frézování drážky na kuželové ploše, frézování 

vnitřního závitu  a frézování drážky na čele i na obvodu.  

Tento model byl nahrán do softwaru FeatureCAM a následně v něm byly 

vytvořeny a odladěny požadované strategie se zvolenými nástroji pro vytvoření 

konkrétního NC kódu.  NC kód byl následně nahrán do soustruhu. Během 

simulace programu došlo právě k těmto chybám a mým cílem v bakalářské práce 

je opravit postprocesor tak, aby k těmto chybám nedocházelo.  Tyto chyby 

nastaly konkrétně u operací: frézování drážky na osmihranu, řezání vnějšího 

závitu, frézování vnitřního závitu, dokončování osmihranu a při frézování kulové 

kapsy.   

Obr. 9: Seznam operací a červeně označené operace, kde chyby nastávají. 
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3.1. Dokončování osmihranu  

Frézování při dokončování osmihranu se provádí válcovou frézou s osou  

rotace Z. Chybí odjezd do základní polohy na souřadnici Y0, zastavení vřetene 

poháněných nástrojů (M12), poté chybí konec přepočtu souřadnice Y (G136) a 

následné odemknutí osy C (M146). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 10: Zobrazení začátku a konce vygenerované NC programu pro dokončení osmihranu.. 
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3.2. Frézování kulové kapsy 

Tato dokončovací operace se provádí kulovou frézou s osou rotace X. Chyba 

nastává na konci operace při odjezdu, stejně jako u dokončování osmihranu. 

Chybí odjezd do základní polohy na souřadnici Y0, zastavení vřetene 

poháněných nástrojů (M12), poté chybí konec přepočtu souřadnice Y (G136) a 

následné odemknutí osy C (M146).   

 

Obr. 11: Zobrazení začátku a konce vygenerované NC programu pro frézování kulové kapsy. 
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3.3. Drážka na osmihranu 

Při frézování drážky na osmihranu se používá poháněný nástroj válcová fréza 

s osou rotace X. Drážka se frézuje v rovině Y-Z. Z chyby vyplývá, že před 

kruhovou interpolací (G02) chybí nastavení pracovní roviny Y-Z (G19). Samotná 

funkce G19 nechybí, ale je přepsaná jinou funkcí zpět na rovinu X-Z. Z tohoto 

důvodu nemohl stroj provést danou operaci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

Obr. 12:: Zobrazení začátku a konce vygenerované NC programu pro drážku na osmihranu.. 
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3.4. Řezání vnějšího závitu 

Řezání závitu se provádí vnějším soustružnickým nožem pro řezání 

metrického závitu s příslušným stoupáním. V této části je chybou zapnutí funkce 

konstantní řezné rychlosti (G96), která nesmí být zapnutá. Další chybou před 

závitovacím cyklem je nezadaná funkce konec přepočtu souřadnice Y (G136).  

Nakonec v cyklu byly špatně vygenerovány parametry D, U a H. Parametr D je 

hloubka třísky v prvním záběru závitovacího cyklu. Parametr U je hloubka 

poslední třísky závitovacího cyklu a parametr H představuje výšku závitu.  

 

3.5. Frézování vnitřního závitu 

V této operaci byly generovány adresy, ale  v řídicím systému soustruhu v tuto 

dobu nebyla opce pro pohyb nástroje šroubovou interpolací. Tímto se problém 

vyřešil.  

 

 

 

 

 

  

Obr. 13: Zobrazení vygenerovaného NC programu pro řezání vnějšího závitu. 



30 

 

4. Oprava postprocesoru 

4.1. Otevření postprocesoru pro editaci 

Jako první, co jsem udělal, bylo, že jsem spustil Xbuild. Tudíž jsem spustil 

FeatureCAM a v hlavních záložkách jsem zvolil ikonu pod názvem Výroba a dále 

řádek s názvem Postproces…Otevřelo se okno Možnosti postprocesu. 

Následovalo zvolení postprocesoru v záložce  Soustružení/Frézování určeného 

k úpravě pomocí stisknutí na možnost Procházet…. Po stisknutí na políčko 

Úpravy.... se otevřel program pro editaci Xbuild. V následujících obrázcích je 

postup znázorněn. 

Obr. 14:Návod k otevření Xbuild 1/2. 

Obr.15: Návod k otevření Xbuild 2/2. 
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4.2. Rozpoznání formátů 

Když jsem se podíval na NC program, nedokázal jsem určit, jaký formát byl 

použit k jeho tvorbě v daném úseku. Abych mohl určit, kde je jaký formát použit, 

tak jsem v Xbuild klikl na záložku Formáty. V této záložce jsou vypsány veškeré 

formáty, které mohou být použity při generování NC programu. Jeden za druhým 

jsem otevřel a na začátek i konec formátu připsal komentář. Když to byl začátek, 

tak BEGIN a název formátu, a když to byl konec, tak END a název formátu. Po 

stisknutí uložení a testování CNC v záložce Soubor jsem dokázal určit,  kde  jaký 

formát začíná a končí. NC program se přepočítal a mé připsané komentáře ve 

formátech vepsal do NC programu.   

Obr. 15: Přehled formátů v Xbuild. 
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V této verzi NC programu s komentáři jsem se mohl zaměřit na konkrétní formáty 

postprocesoru k úpravě. A nakonec jsem pouze změnil v partprogramu názvy 

povrchů k obrábění, aby se mi v NC programu přepsalo například drážka2 na 

drážka vlnka, kvůli lepší orientaci. 

 

4.3. Použité přípravné G-kódy a pomocné M-kódy 

V těch operacích, kde byly analyzovány chyby, jsem si musel vypsat kódy. 

Pro orientaci v NC programu je nezbytné znát, jakou funkci má daný kód. 

 G17, G18 a G19 – vybírá rovinu pro kruhovou interpolaci z tabulky 

souřadného systému (G17=XY, G18=XZ a G19=YZ) 

 G40, G41 a G42 – korekce rádiusu špičky nástroje (G40=zrušení korekce, 

G41=korekce z levé strany a G42=korekce ze strany pravé) 

 G94 a G95 – určuje, v jakých jednotkách bude posuv (G94=m/min a 

G95=mm/ot) 

Obr. 16: Na levé straně část NC programu bez komentářů a na pravé straně s komentáři. 
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 M110/M109 – připojení/odpojení C-osy 

 SB – otáčky poháněného nástroje 

 M13 – orientované otáčky ve směru hodinových ručiček poháněného 

nástroje 

 G0 – rychloposuv 

 G1, G2 a G3 – G1=pracovní lineární pohyb, G2=pracovní kruhový pohyb 

po směru hodinových ručiček a G3=pracovní kruhový pohyb proti směru 

hodinových ručiček 

 M8/M9 – zapnutí/vypnutí chladicí kapaliny 

 G137/G136 – zapnutí/vypnutí konverze souřadného systému z osy  X-Y 

na X-C nebo vypnutí osy Y 

 G138/G136 – zapnutí osy Y/ vypnutí osy Y 

 M12 – zastavení nástrojového vřetene 

 M1 – volitelné zastavení programu 

 G50 – maximální otáčky vřetene 

 G96/G97 – zapnutí/vypnutí konstantní řezné rychlosti 

 M147/M146 – zamknout/odemknout osu C 

 G74 – vrtací cyklus s vyplachováním 

 G71 – cyklus řezání závitu 

Po poznání funkcí použitých kódů jsem se pustil do řešení jednotlivých problémů. 
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4.4. Řešení jednotlivých problémů 

4.4.1. Cyklus řezání závitu 

 

Problém v cyklu řezání byly nesprávně vygenerované hodnoty u  adres 

D,U a H. Otevřel jsem formát cyklu v Xbuild. Po přečtení jeho referenčního 

manuálu jsem usoudil, že ve formátu cyklu není formátová chyba. Chyba se 

nacházela  ve výchozích hodnotách. Z rozměrů závitu jsem viděl, že vstupní 

hodnota H je vynásobena desetitisíci. Zkoušel jsem tedy do formátu cyklu 

zadávat matematické funkce, abych dostal správnou hodnotu. Po neúspěšných 

pokusech jsem zahlédl v cyklu vrtání podobnou chybu také u parametru D. Z toho 

vyplynulo, že chyba musí být ve formátech slov. K formátům slov jsem se dostal 

v záložce CNC-info. Každé slovo, které je zde vypsané, má svůj formát a faktor. 

Ve slově STEP1, které se nalézá v cyklu závitování, byl chybně nastaven faktor  

Obr. 17: Část NC programu s cyklemřezání závitu před opravou.(D, U, H) 

Obr. 18: Část NC programu s cyklem řezání závitu po opravě.(D, U, H) 
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na deset tisíc. Chybná hodnota faktoru byla přepsána na správnou hodnotu 

jedna. Tato chybná hodnota faktoru byla nalezena a přepsána i u slov MIN-

INFEED, TAPER-DEPTH a THRD-DEPTH. 

 Po uložení a otestování postprocesoru již závitovací i vrtací cyklus proběhl 

správně. U řezání závitu nesmí být v partprogramu zapnutá konstantní řezná 

rychlost, protože stroj nemá povolenou tuto funkci při řezání závitu.  

 

 

Obr.20: Formát cyklu řezání závitu v Xbuild. 

Obr.21: Formát slov v Xbuild. 
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4.4.2. Chybějící funkce G19 u frézování vlnité 

drážky 

 

 

 

 

 

Obr. 19: Část NC programu s frézováním 

drážky na osmihranu(vlnka) před opravou. 

Obr. 20: Část NC programu s frézováním 

drážky na osmihranu(vlnka) po opravě.(G19) 
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Tato chyba byla opravena velice rychle. Podle vložených komentářů 

v každém formátu jsem našel formát výměna nástroje, který vždy končí před  

začátkem vykonávání pohybů. Na konec formátu výměna nástroje, bylo dopsáno 

slovo PLANE, aby se znovu vytiskla do programu rovina pro kruhovou interpolaci  

souřadného systému. Tímto vepsaným slovem do formátu výměny nástroje byla 

chyba vyřešena.  

 

Obr. 21: Opravený formát výměny nástroje v Xbuild.(PLANE) 
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4.4.3. Chybějící funkce M146 u frézování kulové 

kapsy a vlnité drážky 

 

 

Tato chyba se nachází u frézování kulové kapsy a vlnité drážky. Na  obr.25 

je vyobrazen NC program pro kulovou kapsu. Tento program je prakticky totožný 

s NC programem vlnité drážky. Nastává zde stejný problém se stejným řešením. 

Jako u předchozího problému s G19, jsem si v okomentovaném NC programu 

našel formát, který je vždy vložen na začátku u formátu výměny nástroje. Tento 

formát se nazývá CancelPolar. Do tohoto formátu byla vypsána podmínková 

funkce: když není frézovací segment v procesu, tak se vypne osa Y a vřeteno se 

odemkne. Touto podmínkovou funkcí nastane odemknutí osy C,  pouze  když  je 

osa C zamknutá.  Tímto se chybová hláška vyřešila.  

 

Obr. 22: Část NC programu s 

frézováním kulové kapsy na osmihranu 

před opravou. 

Obr. 23: Část NC programu s frézováním kulové 

kapsy na osmihranu po opravě.(M146) 
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Obr. 24: Opravený formát CancelPolar (M146). 



40 

 

4.4.4. Funkce M12 u všech frézovacích operací 

U této chyby byla oprava nejjednodušší. Řešila se velmi podobně, jako u  

předchozí chyby s M146. Byla vepsána podmínková funkce do stejného formátu, 

jako u předchozí opravy. Funkce M12 musela být v pořadí před podmínkovou 

funkcí M146 a G136. Podmínka zní: když je pravda, že se frézovalo, pak se do 

NC programu vepíše funkce M12. Tímto byla vyřešena chyba se špatným 

umístěním M12.  

Obr.28:Frézování profilu osmihranu před 

opravou. 

Obr.29: Frézování profilu osmihranu po opravě.(M12) 

Obr. 25: Formát CancelPolar v Xbuild.(M12) 
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4.4.5. Chybějící funkce G136 u frézování kulové 

kapsy, drážky vlnité a na kuželu 

 

 

 

Jako u předchozího případu funkce G136 chybí. Dlouho jsem na tuto 

podmínku nemohl přijít, protože jsem funkci G136 zcela nechápal. Po objasnění 

přesné definice této funkce byla do stejného formátu, jako u dvou předchozích  

chyb, vepsaná podmínková funkce pod podmínkovou funkci polární interpolace. 

Tímto tato chyba byla vyřešena. Chyba byla způsobena tím, že funkce G136 byla 

naformátována pouze pro vypnutí polární interpolace (G137). 

Obr. 26: Část NC programu s 

frézováním kulové kapsy na osmihranu 

před opravou. 

Obr. 27: Část NC programu s frézováním 

kulové kapsy na osmihranu po opravě.(G136) 
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Obr. 28: Formát CancelPolar v Xbuild.(G136) 
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4.4.6. Chybějící souřadnice Y0 u frézování 

kulové kapsy a vlnité drážky 

U chybějící souřadnice Y0 jsem se potýkal s problémy, že jsem nedokázal 

žádnou podmínkovou funkcí docílit toho, aby Y bylo rovno nule. Souřadnice Y0 

se měla vepsat do NC programu. Podmínka měla vypadat tak, že když  je  osa Y 

aktivní  a souřadnice Y se nerovná nule, pak souřadnice Y by měla být znulována 

a osa Y vypnuta. Vždy, když jsem dal postprocesor otestovat,  se Y0  vepsalo do 

programu úplně všude, kde se nacházel formát CancelPolar. Když  jsem si s tímto 

problémem již nevěděl rady, byl program vyzkoušen v simulaci stroje. Chyba zde 

byla stále. Byly vyzkoušeny různé varianty změn. Zkoušely se různé podmínky, 

až se program nahrál omylem bez této úpravy.  Poté simulace doběhla až do 

konce. Tím se také zjistilo, že  funkce G136 před vypnutím osy Y ji, je-li potřeba, 

vynuluje. V tuto chvíli jsem byl rád, že žádný problém v simulaci nenastal, avšak 

tomuto problému jsem věnoval spoustu času.  

Obr.34: Část NC programu s 

frézováním kulové kapsy na osmihranu 

před opravou. 

Obr.35: Část NC programu s frézováním 

kulové kapsy na osmihranu po opravě.(Y0). 
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5. Ověření NC programu  

Během opravování postprocesoru byl NC program průběžně ověřován, aby 

se zjišťovalo, kde ještě v postprocesoru nastávají chyby. Většinou byl NC 

program ověřován v průběhu zkoumání, pro zvolení správných podmínek ve 

formátech postprocesoru. 

Po všech opravách postprocesoru byl vytvořený NC program nahráním do 

simulátoru řídicího systému stroje zdárně ověřen. Simulace byla provedena  bez 

chyb, až do doby, než se měl nástroj pohybovat pomocí šroubové interpolace při  

frézování vnitřního závitu.   

 

 

Obr.36: Pracovní prostředí simulátoru řídicího systému stroje. 
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Závěr  

V bakalářské práci byl popsán software SW CAM FeatureCAM a Xbuid. 

Dále byly popsány technologické možnosti a technické parametry soustruhu 

Okuma Genos L200E-MY.   

Hlavní část práce byla věnována opravě analyzovaných chyb 

v postprocesoru  pro software FeatureCAM a soustruh OKUMA Genos L200E-

MY v programu  Xbuild. Zadané chyby: byly zastavování vřetene poháněných 

nástrojů, konec přepočtu souřadnice Y, odemikání osy C, chybějící nastavení 

pracovní roviny a cyklus řezání závitu. Všechny tyto zadané chyby se mi podařilo 

opravit pro budoucí bezchybné vytváření NC programů z partprogramu, které 

mohou obsahovat jakékoliv frézování s poháněnými nástroji, řezání závitů i vrtání 

hlubokých děr.  

Správnost oprav analyzovaných chyb byla nakonec úspěšně ověřena 

pomocí nahrání NC programu do simulátoru řídicího systému stroje. 
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