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1 Úvod a cíle práce 
Obrábění s uplatněním NC (Numerical Control) programování může poskytovat efektivní 

formu výroby dílů. Pro požadovaný výsledek s odpovídající kvalitou, je však potřeba mít celý 

proces dostatečně pod kontrolou a umět optimalizovat jeho součásti, jako je stroj, řízení 

stroje a NC generátor (CAM systém – Computer Aided Manufacturing). Dále je také nutné 

mít dobrou představu o výsledku a průběhu obrábění ještě před reálným zahájením celého 

procesu, což dává prostor rozvoji různých typů simulací a verifikací NC programů, 

používaných pro obrobení dílu na stroji. Z všech dostupných typů simulace je pak simulace 

s virtuálním modelem stroje nejkomplexnější, a proto dává nejlepší představu o reálném 

procesu obrábění. Aby výsledek co nejlépe odpovídal realitě, je zapotřebí odpovídajícího 3D 

(Three-dimensional) modelu daného stroje, který se pro simulaci nastaví. Vzhledem 

k množství typů strojů, má každý výsledný simulační model specifické vlastnosti. U strojů 

obsahujících jednu skupinu kinematických os, je nastavení simulace o poznání jednodušší než 

například u strojů s výměnnými vřetenovými jednotkami. Tyto stroje poskytují široké 

spektrum možností obrábění a pro případy výměny vřetenových jednotek mezi operacemi 

při obrábění dílu je simulace s virtuálním modelem stroje pro případné rozpoznání 

a odstranění kolizních stavů velmi vhodná, avšak ne příliš rozšířená. 

Tato práce se tedy bude věnovat simulaci obrábění s virtuálním modelem stroje 

s výměnnými vřetenovými jednotkami. Po uvedení a objasnění problematiky NC 

programování a různých typů simulací, je nutné ověřit vhodnost zvoleného software, pomocí 

kterého má praktická část práce vzniknout, tedy CAM/CAD (Computer Aided Design) 

programu Siemens NX a programu na tvorbu a úpravu emulátoru řídicího systému Machine 

Configurator. Dále by měla vzniknout ucelená metodika tvorby simulačního modelu stroje 

s výměnnými vřetenovými jednotkami. Tato metodika bude aplikována na model stroje 

Waldrich Coburgh, umístěném ve společnosti TOS Varnsdorf. Na popisu dílčích úloh při 

nastavování simulačního modelu tohoto stroje pak budou demonstrovány konkrétní úkoly 

potřebné pro vytvoření fungujícího simulačního modelu. Důležitá je hlavně realizace výměny 

vřetenových jednotek a nástrojů pomocí vytvořených podprogramů, které se zařazují pod 

emulátor řídicího systému. Dále bude ukázána tvorba kinematického modelu s konkrétními 

úpravami pro daný stroj. Hlavním výsledkem by tedy měl být fungující simulační model stroje 

Waldrich Coburgh, schopný odbavit požadovanou syntaxi NC programů a realizovat simulaci 

obrábění s výměnou vřetenových jednotek. 
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2 Možnosti řešení simulačního modelu stroje 

s výměnnými hlavami 
Následující kapitola se věnuje uvedení do problematiky práce a rešerši dostupných programů 

pro tvorbu simulačních modelů. 

2.1 Možnosti tvorby NC Programů 
NC program obsahuje bloky popisující obrábění obrobku, rychlosti posuvu stroje, otáčení 

vřetena a jiné, na konkrétním stroji závislé funkce spojené s obráběním. Jedná se o program, 

pomocí kterého daný stroj dokáže z polotovaru vyrobit žádaný obrobek. NC programy se dají 

rozlišit podle způsobu jejich vzniku (ruční, dílenské nebo automatické) nebo pro který 

konkrétní stroj, s určitým řídicím systémem (Sinumerik, Heidenhain TNC, Fanuc…) byly 

napsány. 

2.1.1 Ruční programování 

Ruční programování je nejzákladnější forma programování. Programátor sám ručně píše 

řádky kódu bez pomoci podpůrných programů. Tato metoda je zejména vhodná jen pro 

jednoduché obrobky. Je náročná na čas a pozornost, snadno zde vznikne chyba v programu, 

která může způsobit kolizi nebo nechtěnou dráhu nástroje. Metoda může být také využitá 

k malým úpravám již vygenerovaných NC programů, viz lit. [1]. 

2.1.2 Dílenské programování 

Dílenské programován je graficky podporované programování prováděné přímo na 

ovládacím panelu stroje, popř. pomocí emulátoru na počítači. Jedná se psaní jednotlivých 

technologických cyklů jako například vyvrtávaní, obrábění tvaru a podobně. Tímto 

programováním se výrazně zvyšuje rychlost a efektivita, snižuje se také možnost vzniku chyb. 

Toto programování však stále není vhodné na tvorbu programů pro tvarově složité obrobky. 

Ukázka dílenského programování na panelu obráběcího stroje je na Obr. 2.1, viz lit. [2].    

 

Obr. 2.1: Dílenské programování, viz lit. [3] 
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2.1.3 Automatické programování 

Automatické programování je nejmodernější a pro složité dílce nejefektivnější forma NC 

programování. Programátor pracuje s 3D modelem součástí a pomocí CAM software vytváří 

požadované dráhy nástroje. Nejprve je třeba provést nastavení potřebných drah, 

požadovaných nástrojů a dalších parametrů (např. rychlost vřetena), které jsou vytvářeny 

v CL (Cutter Location) datech, což jsou univerzální data o obrábění, se kterými pracuje CAM 

systém. Dále CAM software pomocí postprocesoru pro daný stroj vygeneruje NC program. 

Pomocí tohoto programování je možné naprogramovat složité dráhy nástroje pro různé 

geometrické tvary. Nevýhodou může být složitost ovládání CAM systému a jeho cena, také 

potřeba vytvoření nebo pořízení konkrétního postprocesoru pro daný stroj. Výhodou pak je 

například možnost simulace a tím předcházení kolizí a výpočet výrobního času. Ukázka 

prostředí CAM software Siemens NX 10 je na Obr. 2.2., viz lit. [4]. 

 

Obr. 2.2: Ukázka prostředí Siemens NX 10 CAM 

2.2 Struktura a funkce používané v NC programech 
Jak již bylo zmíněno výše, NC programy obsahují bloky, které řídí pohyby a funkce stroje 

během obrábění nebo výměny nástroje (popřípadě výměny vřetenové jednotky). Krom 

funkcí pohybu stroje nalezneme v programech i funkce nastavující souřadný systém 

pohybu a také způsoby čtení souřadnic, G90 pro absolutní čtení souřadnice a G91 

pro přírůstkové. Co se týče funkcí stroje, jako například chlazení, roztočení vřetene 

a podobně, ty jsou většinou programovány pomocí M funkcí. Pro každý nástroj je 

potřeba znát hodnoty jeho délky a poloměru, ty jsou uvedeny v tabulce nástrojů a při 

výměně načteny do operační paměti stroje, tak aby obrábění probíhalo se správným 

posunutím, viz lit. [1]. 



                  ČVUT v Praze, Fakulta strojní    BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

                    Ústav výrobních strojů a zařízení  Tomáš Kratěna 

11 
 

V programech se mohou také vyskytovat příkazy logického programování, jako jsou 

například podmínky IF nebo smyčky WHILE. Dále se mohou z hlavního programu spouštět 

podprogramy, obsahující určité specifické nebo opakující se operace. Opakující se nebo 

vícenásobné stejné operace, také vrtání závitů, mohou být naprogramovány pomocí cyklů (ty 

fungují podobně jako podprogramy), viz lit. [5]. 

 

Obr. 2.3: Příklad části NC programu 

Na Obr. 2.3 je vidět část NC programu obsahující některé důležité funkce. V modrém 

rámečku jsou označena čísla řádků, těmi každý blok začíná a jsou číselně odlišeny od 

nevětšího po nejmenší. Ve fialovém rámečku je označena funkce G54, ta nastavuje aktuální 

souřadný systém na ten patřící obrobku. Pro další posunutí počátku mohou sloužit funkce 

G55 – G57. Oproti ní existuje funkce G53 (G153), která naopak přepíná na souřadný systém 

stroje. V červeném rámečku je jako první příkaz G0, tento příkaz aktivuje rychloposuv, 

to znamená pohyb nejrychlejším možným způsobem do daného bodu, zde specifikovaného 

souřadný X Y Z. V NC programu se mohou vyskytovat další příkazy nastavující různé druhy 

posuvů, mezi ně patří: G01 – lineární interpolace, G02 – kruhová interpolace ve směru hod. 

ručiček, G03 – kruhová interpolace proti směru hod. ručiček. Dále je v řádku v červeném 

rámečku, po nastavení souřadnic kam se má stroj posunout, příkaz S. Ten nastavuje otáčky 

vřetene za minutu. Příkaz D1 aktivuje korekci nástroje a příkaz M3 roztočí vřeteno 

po směru hodinových ručiček. Poslední řádek v části NC programu označený zeleným 

rámečkem pak obsahuje již vysvětlený příkaz G01, funkci M8 zapínající chlazení a příkaz F, 

ten pro pohybové G funkce (kromě rychloposuvu) nastavuje velikost posuvu (pokud byl 

v programu příkaz G94 – mm/min, pokud G95 – mm/rev), viz lit. [6]. 

Obecná syntaxe NC kódu popisovaná výše spadá pod takzvaný ISO (International 

Organization for Standardization) kód, v reálném prostředí se však používají různé řídicí 

systémy, které mají strukturu odlišnou a stejné funkce se u nich v NC kódu volají jinak. 

Programátor, který píše program pro daný obrobek, musí vědět, jaký řídicí systém stroj 

používá a znát správnou strukturu kódu, kterou tento systém odbavuje. Pro představu jak 

velké rozdíly jsou, je na Obr. 2.4 ukázáno srovnání bloku NC Programu pro stejnou akci 

napsaného pro systémy Sinumerik, Heidenhain TNC a Fanuc. Heidenhain je jazykový dialog, 

pro řídicí systém TNC lze využít i ISO kód.  

Text v programu oddělený středníkem slouží jako poznámka 
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Obr. 2.4: Srovnání NC kódu ke stejné operaci pro různé řídicí systémy 

2.3 Možnosti CAM systémů a příklady simulačních software 
CAM, čili počítačem podporovaná výroba. Jak již bylo zmíněno, jedná se o počítačový 

software umožňující programátorovi navrhnout postup a technologii výroby 

dílu v interaktivním grafickém prostředí. Použití CAM systémů může výrazně snížit čas 

a náklady zejména na výrobu tvarově složitých součástí, která je více či méně přímo spjatá 

s konkrétním CNC (Computer Numerical Control) strojem. Velmi užitečnou vlastností 

některých CAM softwarů je pak možnost různých druhů simulace obrábění. Na Obr. 2.5 je 

vidět schéma popisující cestu součásti od návrhu 3D modelu až po hotový výrobek. 

 

Obr. 2.5: Diagram použití CAD a CAM 

Simulace používané v CAM softwarech se liší podle úrovně integrace určitých jevů a nástrojů, 

či strojů účastnících se reálného obrábění. Nejzákladnějším typem je simulace dráhy nástroje 

a to s nebo bez odběru materiálu (Obr. 2.6, 1 – nástroj s držákem, 2 – obráběný díl, 3 – 

sestava sklíčidla). V této simulaci může být zobrazen nástroj, popřípadě nástroj s držákem. 

U simulací soustružení se také zobrazují upínací čelisti. Pomocí této simulace můžeme vidět 

přibližný čas dané operace (závislý na hodnotách posuvů, které jsme zadali), ověřit zdali 

jsou dráhy nastaveny správně, vychází požadovaný tvar a jestli je vybraný nástroj pro operaci 

vhodný. Druhým, mnohem komplexnějším typem simulace, je simulace s virtuálním 

modelem stroje (také s, nebo bez odběru materiálu (Obr. 2.7, 1 – stroj, 2 – nástroj 

s držákem, 3 – obráběný díl). V této simulaci je zobrazován i 3D model stroje, který se 

simulace aktivně účastní jako kinematický celek. Pro správnou funkci této simulace je 

třeba dodatečného nastavení kinematického modelu stroje a ne všechny CAM softwary jí 

umožnují. Její přínos je ovšem významný, je možné objevit a odstranit případné kolize, získat 

přesnější časovou představu o obrábění nebo určit zda je vůbec určitý díl na daném stroji 

vhodné obrábět a tím předejít mnoha problémům a ušetřit čas i finanční prostředky, viz lit. 

[4]. 

Syntaxe programu pro řídicí systém Heidenhain 

TNC 
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Obr. 2.6: Simulace dráhy nástroje 

 

Obr. 2.7: Simulace s virtuálním modelem stroje 

Před popsáním jednotlivých software umožňujících simulaci s modelem stroje, je třeba říci, 

že výpočtové jádro těchto simulací někdy výrobce daného CAM systému pořizuje od 

externího dodavatele. Jedna z firem zabývající se vývojem těchto výpočtových jader 

pro simulace se jmenuje Machine Works a dodává svůj produkt několika CAM software 

výrobcům, mezi později popisovanými například Autodesk, CAMWorks a ICAM. Logicky se 

pak některé funkce a způsoby řešení jednotlivých úkonů u těchto softwarů podobají. 

To může být například nastavování kinematiky, způsob detekce kolizí nebo vzhled 

grafického prostředí, viz lit. [7]. 

1 

2 

3 

1 

2 

3 



                  ČVUT v Praze, Fakulta strojní    BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

                    Ústav výrobních strojů a zařízení  Tomáš Kratěna 

14 
 

2.3.1 Mastercam 

Mastercam je CAM od společnosti CNC Software a jedna z funkcí tohoto programu je právě 

možnost simulace s modelem stroje. Přímo do programu je možné vložit více či méně 

detailní 3D model požadovaného stroje a nastavit jeho kinematiku. Pro reálnější simulaci je 

také možné nastavit jiné pohyblivé součásti stroje, jako jsou například dveře. Kromě 

toho Mastercam nabízí knihovnu vlastních základních druhů strojů, již nastavených 

pro simulaci. Simulace se strojem pak probíhá na základě drah a dat nastavených 

v Mastercamu, což jsou APT (Automatically Programmed Tool) nebo CL data, interní data 

CAM systému a tudíž zde není možné simulovat pohyby dle výsledného NC programu 

vygenerovaného postprocesorem. U programu nebyla zjištěna možnost simulace s modelem 

stroje s výměnnými hlavami, viz lit. [8]. 

2.3.2 HSMWorks 

HSMWorks je CAM rozšíření, vlasněné firmou Autodesk, pro CAD SolidWorks, jeden 

z nejrozšířenějších CAD softwarů na světě. Funguje přímo v prostředí SolidWorks a také 

nabízí možnost simulace s modelem stroje. S modelem stroje se pracuje jako s jedním dílem, 

u kterého se postupně nastaví pohybové osy, limity os, maximální rychlosti a určí se tak 

kinematika stroje. Je tedy možné pracovat s vlastním, nebo výrobcem poskytnutým 

modelem stroje. Simulace pak probíhá na základě operací vytvořených v CAM systému a ne 

tedy na základě vygenerovaného nebo externího NC programu. U programu nebyla zjištěna 

možnost simulace s modelem stroje s výměnnými hlavami, viz lit. [9]. 

2.3.3 CAMWorks 

Tento CAM je také dodáván jako rozšíření CAD a to buď SolidWorks nebo SolidEdge. 

Aplikace, kterou nabízí pro simulaci virtuálního stroje, CAMWorks Virtual Machine, má však 

vlastní rozhraní v okně otevíraném mimo prostředí CAD. Předností tohoto simulátoru je 

hlavně možnost simulovat vlastní vygenerovaný NC program. Při simulaci pak program 

provádí například kontrolu kolizí a umožňuje případné problematické bloky v programu 

rovnou opravit. Také nabízí možnost vícekanálové simulace. CAMWorks obsahuje svojí 

databázi základních strojů, jestli a jak vkládat vlastní stroje s vlastní kinematikou 

a potřebným postprocesorem, nebylo zjištěno. U programu nebyla zjištěna možnost 

simulace s modelem stroje s výměnnými hlavami, viz lit. [10]. 

2.3.4 Vericut 

Vericut je program přímo určený pro simulaci, verifikaci a optimalizaci CNC obrábění. Jedná 

se o produkt firmy CGTech. Program může být používán samostatně, nebo se dá integrovat 

do různých velkých CAM software, jako například CATIA, ESPRIT, edgecam a dalších. 

Do software je možná implementace vlastních modelů stroje a program spouští simulaci 

vlastního NC programu. Dále je možná optimalizace NC programů pomocí úpravy posuvů, 

pro to používaná funkce se jmenuje OptiPath. Tato funkce rozdělí řezný pohyb na menší 

segmenty a přiřadí jim nejvhodnější rychlost posuvu pro každý stav na základě množství 

odebraného materiálu v jednotlivých segmentech. Poté je dráha nástroje optimalizována 

změnou rychlosti posuvu. Funkce nakonec zapíše aktualizovanou rychlost posuvu do nového 
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NC programu. Další funkcí simulace je také možnost detekovat kolize. U programu nebyla 

zjištěna možnost simulace s modelem stroje s výměnnými hlavami, viz lit. [11]. 

2.3.5 NCSimul 

NCSimul machine od firmy Spring Technologies je další z programů umožňující simulaci 

s modelem stroje. NCSimul zvládá simulaci komplexních i vícekanálových strojů a také 

funguje na základě hotového NC programu. Podobně jako Vericut nabízí i možnost 

optimalizace NC programu. Dále je zde možnost ověření a kontroly NC programu kvůli 

překlepům, špatně zadaným limitním souřadnicím při pohybech nebo nevhodně použitým 

drahám nástroje, ty eliminuje nástroj OPTITOOL, který předefinuje příjezdy a odjezdy, změní 

rychlost posuvu ve vhodných segmentech a tím zredukuje čas obrábění. Při výměně 

používaného stroje také zvládá překládat NC programy pro příslušný řídicí systém. 

V grafickém rozhraní programu se nachází okno pro výpis jednotlivých chybových zjištění, 

podle kterých se pak může testovaný NC program opravit. U programu nebyla zjištěna 

možnost simulace s modelem stroje s výměnnými hlavami, viz lit. [12].  

2.3.6 ICAM 

ICAM Virtual Machine je produkt od firmy ICAM. Funguje jako rozšíření do některých CAM 

software (Catia, NX…). Simulace v programu je přímo spjatá s postprocesorem a její grafické 

výpočtové jádro vykresluje simulaci současně s vytvářením požadovaného NC programu. 

Dále je zde možné pomocí přídavného software Control Emulator simulovat vygenerovaný 

NC Program. Program detekuje kolize a umožnuje opravení nevyhovujících bloků. Program 

obsahuje funkci SmartCUT, která zahrnuje možnost pomocí simulace odběru materiálu 

optimalizovat dráhy nástroje pro větší efektivitu, funkci SmartPATH, která přenastavuje 

dráhy tak, aby nevznikly kolize a funkci SmartFEED pro optimalizaci rychlosti posuvu. 

U programu nebyla zjištěna možnost simulace s modelem stroje s výměnnými hlavami, viz lit. 

[13]. 

2.4 Možnosti simulačních modelů 
Simulační modely fungující v rámci CAM software mohou mít v některých případech užitečné 

funkce navíc, které kromě verifikace samotného obrábění dávají přehled o celém 

procesu výroby dílu, a to přes výměnu nástrojů, nástrojových hlav, obrobků atd. 

Tyto možnosti se liší v závislosti na software, příklady simulačních software byly popsány 

výše. 

Simulační model připravený pro simulaci s virtuálním modelem stroje také obsahuje 

vazbu na řídicí systém, pomocí této vazby, tedy emulátoru je pak simulace schopná správně 

počítat čas obrábění, odbavovat správné příkazy pro daný řídicí systém a celkově se 

reálnému procesu obrábění co nejvíce přiblížit. Do emulátoru řídicího systému lze zařadit 

i podprogramy, které mohou v simulačním modelu zastávat různé funkce specifické pro 

konkrétní stroj. Lze tak například realizovat pohyby částí stroje, které se neúčastní obrábění, 

jako například podavače nástrojů, vozíky s výměnnými hlavami, dveře, dopravní pásy atd.  
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2.5 Program Siemens NX 
Siemens NX je CAD/CAM software od firmy Siemens PLM Software. Jeho použití tedy sahá 

od tvorby 3D modelů a jejich analýzy, přes tvorbu drah nástroje a výběru technologických 

parametrů, až po komplexní simulaci obrábění s modelem požadovaného stroje. NX se řadí 

mezi největší světové CAD/CAM software a obsahuje řadu pokročilých funkcí vhodných při 

přípravě a plánování výroby geometricky složitých a obtížně vyrobitelných součástí. 

NX pro design představuje plně vybavený CAD software schopný tvorby komplexních 3D 

modelů a následné výkresové dokumentace. Výhody nejnovější verze NX 10 poskytují 

vylepšenou práci s 2D (Two-dimensional) koncepty a následné vytváření modelu. Dále je zde 

funkce pro snadnou tvorbu 3D dokumentace, která se dnes jako nový trend čím dál více 

rozmáhá. NX umožnuje také funkce pro volné modelování vhodné zejména při designerské 

práci, kde je potřeba rychlých změn.  

NX pro analýzy pak poskytuje možnost realizovat fyzikální simulace na vytvořených 

součástech. Jedná se o strukturální, termální, akustické a další analýzy. Modul NX Nastran 

slouží jako FEM (Finite Element Method) řešič umožňující strukturální simulace pro 3D 

struktury.  

Pro potřeby této práce nejdůležitější je NX CAM. V tomto programu se vytváří potřebné 

dráhy nástroje a postup pro výrobu. Je v něm možné vytvářet různé druhy operací 

pro jednoduché stroje až po složité operace realizované na víceosých strojích. Také zde 

funguje velmi komplexní možnost simulací a to buď pouze simulace drah nástroje bez 

ohledu na model stroje, nebo simulace s modelem stroje. V NX je také možná tvorba 

postprocesorů pro daný stroj, pomocí modulu PostBuilder je možné tvořit a editovat vlastní 

postprocesory tak, aby byl výstup NC kódu odpovídající naprogramovaným drahám 

a kompatibilní s příslušným řídicím systémem stroje. Správný postprocesor pro daný stroj 

hraje pak významnou roli pro správnou funkci simulace s modelem stroje. Je potřeba mít 

vygenerované NC programy v takovém tvaru aby je mohl řídicí systém stroje správně odbavit 

a obrábění tak fungovalo jak v simulaci, tak na reálném stroji. O simulaci s modelem stroje 

v Siemens NX podrobněji pojednává následující podkapitola, viz lit. [14]. 

2.5.1 Simulace obrábění v Siemens NX 

NX poskytuje řadu možností simulace obrábění. Nejzákladnější je simulace drah nástroje na 

základě CL dat, ta může sloužit jako kontrola volby operace, nebo kontrola proti kolizím 

s upínkami, avšak dává jen velmi zjednodušenou představu o celkovém obrábění. Lepší verzí 

této simulace je simulace s odběrem materiálu, zde je už lépe vidět možný výsledek 

obrábění, avšak stejně jako v předchozím případě funguje na základě CL dat a neposkytuje 

žádnou představu o kinematice stroje. NX však poskytuje i možnost pokročilé simulace 

s modelem stroje. Tato simulace může také probíhat na základě CL dat v CAM a tedy 

nezávisle na postprocesoru nebo řídicím systému stroje a tak se tedy příliš neliší od podstaty 

simulace drah nástroje. Daleko obsáhlejší je simulace za použití virtuálního řídicího systému 

stroje CSE (Common Simulation Engine). Pro spuštění této simulace se používají NC 
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programy vygenerované přímo postprocesorem, nebo i programy načítané externě z paměti 

počítače. Díky použití virtuálního emulátoru řídicího systému se jedná o velmi věrnou 

reprezentaci aktuální konfigurace obráběcího stroje. Simulace pak funguje s velmi přesnými 

rychlostmi, zrychlením a dobami obráběcích cyklů a je možné jí použít pro různé řídicí 

systémy. Nejpokročilejším druhem simulace v NX, fungující pouze pro systém Sinumerik 

840D, je simulace s VNCK (Virtual NC Controller Kernel), tento druh simulace využívá 

originální software řídicího systému. Tento druh simulace je nejblíže reálnému obrábění na 

stroji a je pomocí něj možné získat nejpřesnější představu o době obrábění, viz lit. [15]. 

Pro CSE simulaci NX poskytuje svojí integrovanou knihovnu strojů různých typů a konfigurací. 

Dále je možné použít testovací díl s příklady jednotlivých operací a simulaci na něm 

otestovat. Ke každému modelu stroje jsou přiděleny postprocesory a soubory virtuálních 

emulátorů, podle podporovaných řídicích systémů a to většinou Heidenhain TNC, Fanuc 

a Sinumerik. Tvorba emulátorů MCF (Moachine Configuration File) a úprava knihoven 

používaných pro simulaci je možná v externím programu Machine Configurator a tato 

problematika bude podrobněji rozebrána v kapitole Program Machine Configurator. Pokud 

má být do NX implementován vlastní model stroje, pro který by simulace s užitím CSE 

správně fungovala, je třeba nejen obstarat správný postprocesor, ale také získat nebo 

vytvořit potřebný MCF emulátor, použít správné knihovny pro potřebný řídicí systém 

a nastavit 3D model stroje. Dále se pro každý stroj vytváří iniciační soubor, který může 

definovat některé globální proměnné potřebné pro správný chod simulace nebo spouštět 

některé podprogramy. Nakonec je potřeba vytvořit datový soubor, který odkazuje na cesty 

do adresářů s potřebným postprocesorem a se soubory virtuálního řídicího systému. Pokud 

jsou všechna tato kritéria splněna, je složka s modelem stroje, postprocesorem, MCF 

souborem s knihovnami řídicího systému, iniciačním souborem a strojem používanými 

podprogramy uložena do databáze strojů v NX adresáři. Pro načtení stroje do NX je také 

nutné upravit datový soubor obsahující odkazy na uložené stroje. Schéma simulačního 

modelu je na Obr. 2.8.  

 

Obr. 2.8: Schéma komponentů potřebných pro správnou funkci simulace 
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Aby se 3D model v simulaci správně pohyboval, musí se nastavit požadovaná 

kinematika stroje v modulu Machine Tool Builder, který se nachází v přímo v prostředí NX. 

V následující části je za pomoci obrázků popsán způsob nastavení kinematického modelu. 

V tomto případě se jedná o model stroje s výměnnými hlavami. 

 

Obr. 2.9: Vytvoření základny kin. modelu 

1) Nejprve je vytvořena základna stroje v kinematickém modelu, pro toto vytvoření je 

zapotřebí zvolit možnost ´Machine Base Component´, viz Obr. 2.9. 

 

Obr. 2.10: Výběr součásti základny 

2) V otevřeném dialogovém okně je třeba vybrat součást 3D modelu, která je 

základnou. Také je nutné definovat nulový bod stroje, viz Obr. 2.10. 

 

Obr. 2.11: Nastavení dalších částí kin. modelu 

3) Další základní součásti kinematického modelu se vytvoří obdobně. Pro místo kde se 

bude načítat obrobek, se vytvoří vlastní souřadný systém. Dále se zvolí 

nejnadřazenější pohybová osa stroje (těch může být i více pokud stroj obsahuje 
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oddělené skupiny kinematických os). Pro tento případ, tedy stroj s výměnnými 

hlavami, se vytvoří komponent ´HEAD_MAGAZINE´ jako virtuální zásobárna 

výměnných hlav, viz Obr. 2.11.  

 

Obr. 2.12: Finální nastavení kin. modelu 

4) Na Obr. 2.12 je vidět nastavení dalších komponentů 

kinematického modelu. Pod komponent ´SETUP´ je nutné 

nastavit další tři, potřebné pro správné načtení 

obráběného dílu. Pod ´HEAD_MAGAZINE´ je umístěno tolik 

komponent s definovaným souřadným systémem, kolik 

stroj obsahuje výměnných hlav. Dále je třeba vytvořit 

strom kinematických os, podle jejich umístění na stroji. V 

tomto případě jsou osy na obrázku označeny barvami, aby 

byla zřejmá jejich posloupnost. Po té dojde k vytvoření 

komponentu vřetena ´SPINDLE´, který pod sebou nese 

virtuální držák hlav v tomto případě pojmenovaný 

´POCKET´ s určeným souřadným systémem (viz Obr. 2.12). 

Pro realizace pohybu jednotlivých částí stroje je 

do vybraných komponent umístěna takzvaná osa. Ta, jak 

je vidět na Obr. 2.13, určuje, jak limitní polohy do kterých 

se daný komponent může dostat, tak také maximální 

rychlost, zrychlení a to jestli je daná osa součástí skupiny 

os činných při obrábění (políčko ´NC Axis´). Velmi 

důležitou hodnotou, která je v tomto okně vyplněna, je 

hodnota ´Initial Value´, ta určuje vzdálenost při aktuální 

pozici osy v 3D modelu od nulového bodu stroje (vždy na 

příslušné ose). 

    

 
 
 

Obr. 2.13: Dialogové okno pro 
nastavení osy 
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Obr. 2.14: Nastavení kanálů stroje 

 
 

Obr. 2.15: Nastavení kinematického řetězce 

5) V NX10 je potřeba na rozdíl od předchozích verzí definovat kanály stroje (´Channel 

Configuration´) a jaké osy obsahují. Nastavení u jednokanálového stroje je intuitivní 

jak je vidět na Obr. 2.14. Toto nastavení je přímo do prostředí NX přesunuto 

z programu Machine Configurator.  

 

6) Pro správnou funkci některých procesů v simulaci v NX10, je nutné nastavit u 3D 

modelu také kinematický řetězec (´Define Kinematic Chains´). Název tohoto řetězce 

je uživatelsky upravitelný, musí však korespondovat s názvem uvedeným u některých 

metod používaných v Machine Configuratoru. Nejvhodnější je však kinematický 

řetězec nastavit tak, aby korespondoval s posloupností os na stroji, je pak nejlépe 

zřejmé, které osy na sebe navazují. V Machine Configuratoru se při načtení korekce 

hlav aktivuje spojený řetězec stroj + hlava a to podle jména v metakódu a jména 

v kinematickém modelu stroje. Způsob nastavení je na Obr. 2.15. 

Výměnnou hlavu je pro simulace také nutné nastavit jako kinematický model, způsob 

nastavení je analogický s nastavením stroje. Použitý kinematický strom, nastavení os 

a potřebných souřadných systémů probíhá prostřednictvím stejných oken a voleb. 

V následující části je ukázáno nastavení komplexnější verze výměnné hlavy. 

 

Obr. 2.16: Nastavení kin. modelu výměnné hlavy 

Z 

Y 

X 
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1) Pří nastavení ´BASE´ komponentu u výměnné hlavy je potřeba zvolit místo ´Machine 

Base Component´ ´Head Base Component´ (viz Obr. 2.16). Další nastavení os 

a souřadných systémů je analogické nastavení stroje. Pro správné načtení hlavy 

do simulace je nutné, aby orientace souřadného systému ´HEAD_MOUNT_JCT´ 

odpovídala orientaci systémů ´HJM´ v kinematickém modelu stroje. Na Obr. 2.16 je 

vidět kompletně nastavený kinematický model hlavy se dvěma osami. 

2.5.2 Funkce řídicího systému ve vazbě na podprogramy a simulační model stroje 
Každý konkrétní stroj může obsahovat svoje specifické podprogramy, ty mohou sloužit 

například na výměnu nástrojů, hlav, nebo k jiným často aplikovaným nebo opakujícím se 

operacím. Struktura těchto podprogramů je přímo svázána s daným řídicím systémem 

a dodržuje strukturu NC programu. Například pro systém Sinumerik se tedy 

v podprogramech mohou vyskytovat všechny potřebné příkazy, které systém umožňuje 

odbavit z NC programů. Často se zde pak využijí programové skoky (pro systém Sinumerik 

GOTO/GOTOF/GOTOB) nebo logické příkazy typu IF, a to například pro rozdělení 

podprogramu pro výměnu hlav na části určené vždy pro konkrétní hlavu. Z toho také 

vyplývá, že tyto podprogramy pracují se vstupními proměnnými, které je možné při volání 

podprogramu z hlavního NC programu zadat. Kromě používání příkazů odpovídajícím 

danému řídicímu systému je možné do podprogramů vkládat bloky psané v AC 

(AnyController) jazyku, tyto příkazy jsou spjaty přímo s ovládáním simulačního modelu 

v simulaci a umožnují například vizualizovat jednotlivé nástroje nebo ovládat doplňkové 

komponenty stroje (vozíky, dveře, pohyblivé manipulátory aj.) a nejsou vázány na typ 

řídicího systému, jsou totiž na stejné úrovni jako příkazy v metakódu emulátoru řídicího 

systému.  

Podprogramy jsou součástí simulačního modelu a jejich vyvolání se může realizovat více 

způsoby, to například zavoláním z odbavovaného NC programu, při začátku simulace 

z iniciačního souboru nebo pomocí metakódu definovaném v emulátoru řídicího systému. Na 

Obr. 2.17 a Obr. 2.18 je ukázáno srovnání podprogramu na výměnu hlavy v NX 8.5 a NX 10, 

na těchto podprogramech bude také demonstrována syntaxe podprogramu pro řídicí systém 

Sinumerik. 
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Obr. 2.17: Stará verze podprogramu HeadChange.spf 

 
Obr. 2.18: Nová verze podprogramu HeadChange.spf 

U staré verze podprogramu bylo třeba pro naklápění souřadného systému zavádět speciální 

proměnné (Obr. 2.17, červený rámeček) u nové verze je již naklápění řešeno pomocí 

cyklu 800, který NX 8.5 u stroje s výměnnými hlavami nepodporoval, jednalo se totiž 

o nekorektní řešení, které využívalo speciálně upraveného jednoúčelového podprogramu 

bez využití reálných funkcí řídicího systému. Další změna u nové verze je, že načítání korekcí 

hlav je prováděno pomocí nově zavedené funkce M3333, která je implementována do 

emulátoru řídicího systému (bude ukázáno níže). Části podprogramu na Obr. 2.17 a Obr. 2.18 

nejsou ze stejného úseku podprogramu, slouží zde hlavně pro demonstraci používané 

syntaxe. 

2.6 Program Machine Configurator 
Program Machine Configurator je externí program pomocí kterého se dají vytvářet, 

nebo editovat soubory MCF a CCF (Controller Configuration File). Tyto soubory definují 

virtuální řídicí systém a obsahují interpretaci funkcí tohoto systému. Soubor MCF pak 

definuje některé funkce typické pro konkrétní stroj. CCF soubor obsahuje databázi a definici 

obecných funkcí používaných v konkrétním řídicím systému (například Sinumerik 840D). 

Pro verzi NX 8.5 bylo nutné v Machine Configuratoru také definovat a upravovat kinematické 

vlastnosti stroje, jeho osy, vřetena, možné další kanály. U os bylo třeba nadefinovat limity, 

velikosti zrychlení a maximální rychlost (Obr. 2.19). Pro verzi NX 10 se tyto vlastnosti definují 

přímo v NX v Machine Tool Builderu, jak bylo ukázáno v podkapitole 2.5.1 Simulace obrábění 

v Siemens NX.  
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Obr. 2.19: Ukázka grafického okna programu Machine Configurator 

Pro tvorbu vlastních funkcí pro konkrétní stroj v Machine Configuratoru je nutné znát syntaxi 

XML (Extensible Markup Language) programovacího jazyka a příkazy používané v CSE a AC 

jazyku pro řídicí systémy stroje. Příklad editace a vložení vlastního příkazu bude vysvětlen 

na funkci pro načtení korekce. 

1) V Machine Configratoru je v nastavení vybrán program pro editaci XML kódu, 

ve kterém jsou příkazy napsány. Tento program uživatel vybírá ze svých 

nainstalovaných programů a není tedy součástí Machine Configuratoru. 

 

Obr. 2.20: Vložení vlastní funkce do MCF 

2) Na Obr. 2.20 je ukázán způsob vložení vlastní funkce do MCF souboru 

emulátoru řídicího systému stroje. Nejprve se vytvoří skupina kódů, do které 

se uživatelská funkce vloží, dále se vybere druh požadované funkce a přejde 

se k editaci. 
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Obr. 2.21: Uživatelem vytvořená funkce v MCF 

3) Na Obr. 2.21 je již vidět vytvořená nová funkce M3333, která má 

u simulačního modelu stroje s výměnnými hlavami načítat správné korekce, 

pro správnou funkci cyklu 800. Po zvolení možnosti ‘Edit Metacode’ se otevře 

zvolený XML editor a může se přejít k úpravě nebo tvorbě funkce. 

 

Obr. 2.22: Část metakódu funkce M3333 

4) Na Obr. 2.22 je ukázána část metakódu funkce M3333, v tomto konkrétním 

případě se jedná o část metakódu, která podle aktuální aktivní výměnné hlavy 

(parametr ´Value´) nastaví odpovídající kinematický řetězec pro načtení 

korekcí. Jméno řetězce musí korespondovat s nastavením v kinematickém 

modelu stroje a hlavy. Aby nedošlo k výskytu dvou stejných os ´C´ 

v kinematickém modelu, byl u jedné hlavy název změněn na ´D´, pro správné 

načtení korekce se však při aktuálním používání této hlavy v metakódu 

příkazem ´SetJointAlias´ název přepne (z D na C). Další popis jednotlivých 

příkazů a jejich konkrétní význam je nad rámec této práce, tato část je 

ukázána hlavně pro demonstraci syntaxe metakódu psaného v XML.  
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2.7 Závěr rešerše 
Provedená analýza měla kromě úvodní části, která představila zaměření práce, za úkol 

především poskytnout dostatečný podklad a motivaci k vytvoření metodiky tvorby 

simulačního modelu stroje s výměnnými hlavami pro simulaci v programu Siemens NX. 

Vzhledem k významu komplexní simulace s virtuálním modelem stroje spolu s faktem, že 

simulace strojů s výměnnými hlavami není realizovatelná ve většině simulačních software, 

získává tato práce smysl.   

Co se týče nástroje pro realizaci samotné simulace, byla po prozkoumání možností 

dostupných simulačních software ověřena vhodnost programu Siemens NX. Náhled do 

rozhraní tohoto programu poskytuje představu o rozsahu možností simulace. Vzhledem ke 

komplexnosti simulace s virtuálním modelem stroje, byly ukázány všechny potřebné externí 

doplňující nástroje pro její realizaci, zejména funkce a prostředí programu pro tvorbu 

a úpravu emulátoru řídicího systému, Machine Configuratoru. A také byly ukázány rozšiřující 

prostředky fungující v rámci NX, jako jsou podprogramy umožňující například výměnu hlav 

a nástrojů. 

Postup tvorby simulačního modelu se pro ukázání funkčnosti aplikuje na model stroje 

Waldrich Coburgh. K tomuto stroji byly firmou TOS Varnsdorf kromě 3D modelu stroje a pěti 

výměnných hlav, poskytnuty používané podprogramy, na základě jejichž analýzy je 

třeba vytvořit zjednodušenou verzi podprogramů pro simulaci. Pomocí informací a nástrojů 

představených v rešeršní části práce by měl být výsledkem funkční simulační model stroje 

v programu Siemens NX 10. 
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3 Návrh metodiky 
Návrh metodiky implementace simulačního modelu stroje s výměnnými hlavami do NX bude 

hlavním úkolem této kapitoly. V kapitole 2.5.1 Simulace obrábění v Siemens NX byl postup 

implementace naznačen, nyní bude rozpracován podrobněji a se zaměřením na stroje 

s výměnnými hlavami.  

Metodika tvorby musí být obecně aplikovatelná na stroje s výměnnými hlavami. Možností 

jak vytvořit takovou metodiku je více, například emulátor řídicího systému jde pro konkrétní 

stroj vytvořit od základu, nebo je možné použít již vytvořené emulátory pro daný řídicí 

systém a ty se pro konkrétní stroj upraví. Možnost úpravy je tedy méně časově náročná 

a vzhledem k již ověřené funkčnosti základních souborů emulátoru i méně náchylná 

k chybám, proto bude také použita v metodice. Další doplňující funkce u složitějších typů 

strojů jde uchopit více způsoby. Například výměna hlav u strojů, které to umožnují, může být 

realizována pomocí podprogramů, nebo přímo v řídicím systému. Implementace výměny 

přímo do emulátoru řídicího systému je sice výhodnější z pohledu počtu výsledných souborů 

simulačního modelu, ale pro realizaci některých příkazů pomocí metakódu je zdlouhavá 

a složitá. Při využití podprogramů vznikne skupina dalších souborů jako součást emulátoru 

řídicího systému, ty jsou však snadno editovatelné a některé příkazy se v nich lépe realizují, 

proto i bod metodiky zabývající se výměnou bude předpokládat tvorbu podprogramů pro 

výměnu, místo implementace pomocí metakódů přímo v emulátoru řídicího systému. 

Ostatní části metodiky budou založeny na informacích získaných analýzou dostupných 

simulačních modelů strojů v Siemens NX. Postup vytvoření simulačního modelu se pro stroje 

s výměnnými hlavami od metodiky pro ostatní, jednodušší stroje zřejmě příliš odlišovat 

nebude, důležitější budou konkrétní úpravy specifické pro daný stroj. Následující body tedy 

obecně popisují kroky, které jsou potřeba udělat pro vytvoření a implementaci simulačního 

modelu stroje s výměnnými hlavami do Siemens NX, konkrétní úpravy specifické pro daný 

stroj nejsou předmětem této kapitoly a budou popsány později.  

1) Nejprve je potřeba získat 3D model stroje a výměnných hlav, ty může výrobce stroje 

poskytnout, nebo si je uživatel pomocí CAD software vytvoří sám. Kompletní modely 

strojů jsou často velmi složité a je třeba je zjednodušit, například sloučit některá 3D 

těla, skrýt nebo odstranit některé nepotřebné části modelu. 

 

2) 3D model stroje a výměnných hlav je nutné nastavit pro simulaci v Machine Tool 

Builderu, který je součástí Siemens NX. Nastavení kinematického modelu bylo 

podrobněji popsáno dříve.  

 

3) Aby byl CAM + simulační software schopný generovat správné NC programy se 

správnou syntaxí pro daný stroj s určitým řídicím systémem, je potřeba mít 

postprocesor. Ten opět bud´ obstará výrobce stroje, nebo jej uživatel vytvoří sám 

za použití externího programu Postbuilder. 



                  ČVUT v Praze, Fakulta strojní    BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

                    Ústav výrobních strojů a zařízení  Tomáš Kratěna 

27 
 

 

4)  Jak bylo ukázáno dříve, k editaci a tvorbě emulátoru řídicího systému slouží program 

Machine Configurator. Pro vytvoření emulátoru pro konkrétní stroj používající určitý 

řídicí systém je možné použít v NX již zavedené základní emulátory (pro systémy 

Sinumerik, Heidenhain TNC a Fanuc). Úpravou těchto emulátorů a jejich případným 

doplněním o žádané funkce metakódu je pak možné získat žádaný emulátor 

pro konkrétní stroj. 

 

5) Některé z operace, především pak výměna hlav, jsou v simulaci realizovány pomocí 

podprogramů. Tyto podprogramy mohou být založeny na v praxi užívaných 

podprogramech daného stroje, nicméně některé příkazy využívané při reálném 

používání stroje nejsou v simulaci potřeba. Je proto výhodnější podprogramy 

analyzovat a vytvořit vlastní a pro simulaci zjednodušené, tak se předejde chybovým 

hlášením v simulaci při odbavování neznámých příkazů, které se mohou 

v poskytnutých podprogramech vyskytovat. Dále jsou vytvořené podprogramy 

přehlednější pro budoucí editaci a úpravy. 

 

6) Po obstarání všech komponent potřebných pro simulaci, je třeba je správně uložit 

do adresářů Siemens NX, tak aby byly při zahájení simulace správně načteny, 

schéma adresářově struktury je ukázáno na Obr. 3.1. U modelů výměnných hlav stačí 

uložit do potřebného adresáře jen 3D model obsahující kinematický model (může být 

v jednom souboru). Také je třeba nový stroj a výměnné hlavy zavést do databáze 

strojů, popřípadě databáze nástrojových držáků a výměnných hlav, a odkázat se 

na zmíněné komponenty ve složce ascii v textové databázi strojů, popř. hlav. Celkové 

schéma simulačního modelu je pro lepší představu znázorněno na Obr. 3.2. 

 

Obr. 3.1: Adresářová struktura stroje 
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Obr. 3.2: Kompletní schéma sim. modelu stroje s výměnnými hlavami 
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4 Analýza vstupních informací pro implementaci 

stroje Waldrich Coburgh 
Následující kapitola se věnuje zanalyzování poskytnutých podprogramů pro výměnu hlav 

a 3D modelu stroje. Je třeba bloky v podprogramech rozklíčovat a pochopit jejich význam, 

aby mohly vzniknout vlastní podprogramy pro výměnu. U modelu stroje je nutné zjistit, které 

části jsou pro simulaci důležité a které je možné určitým způsobem zjednodušit.  

4.1 Podprogramy 
K pochopení pohybů stroje při výměně hlav a nástrojů během reálného působení stroje, byly 

poskytnuty skutečně používané podprogramy. Vzhledem k funkcím, které jsou v simulaci 

nepotřebné ale při reálném používání nezbytné, je nutné podprogramy rozklíčovat, pochopit 

jednotlivé části a najít bloky způsobující pohyby stroje, případně posunutí souřadných 

systémů. Dále je nutné správně pochopit logické podmínky ve vazbě na pohyby stroje 

a sestavit tak kompletní představu o výměně hlav. Tato představa pak poslouží jako základ 

pro tvorbu podprogramů pracujících v simulaci.  

V Tab. 4.1 jsou rozepsány některé podprogramy pracující při výměně hlav/nástrojů. Každý 

podprogram je v tabulce stručně popsán, podrobnější popis některých podprogramů 

a ukázka jejich struktury bude představena později. Každý z podprogramů má kromě 

slovního názvu ještě název popsaný písmenem L a čtyřmístným číslem, což je dáno výrobcem 

stroje. 

  



                  ČVUT v Praze, Fakulta strojní    BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

                    Ústav výrobních strojů a zařízení  Tomáš Kratěna 

30 
 

Tab. 4.1: Podprogramy pracující při reálné výměně hlav/nástrojů 

Podprogram Význam 

AAC (L9926) 

Nejdůležitější podprogram realizující 
samotnou výměnu hlav, načítá parametry 
z podprogramu S_PARA_TCH na základě 

požadované/aktuální hlavy, volá 
podprogram pro přípravné najíždění 

S_POS_CHG 

CHANGE (L9930) 

Rozhodovací podprogram, který se spouští 
pro každou výměnu, nastavují se zde 
základní funkce pro pohyby stroje při 
výměně a na základě požadavku v NC 

programu se volají podprogramy 
na výměnu hlav, nástrojů popř. obojího 

PRECHANGE (L9927) 

Podprogram při reálné výměně slouží 
k předvýběru nástrojů/hlav, pracuje hlavně 

s H funkcemi, pro simulaci je však 
nepotřebný 

PREPCHANGE (L9928) 

V PREPCHANGE se definují limity 
pro výměnu v ose X, pokud se stroj nachází 

mimo definovaný rámec, dochází 
k posuvu v ose X do povolených limitních 
souřadnic, při reálné výměně se zde také 

ověřuje stav předvýběru a případně se volá 
PRECHANGE 

S_PARA_TCH (L9977) 

Tento podprogram slouží jako globální 
soubor parametrů, podle vstupních 

požadavků se z něj načítají parametry 
používané při výměně, například souřadnice 

polohy jednotlivých hlav v zásobníku 

S_POS_CHG (L9935) 

V tomto podprogramu dochází na základě 
požadavku na výměnu nástroje, 

nebo hlavy k nastavení stroje v osách W a Z 
do přípravných pozic před výměnou, dochází 

k tomu v základní bezpečné poloze v ose Y 

S_ATC_CH1 (-) 
Podprogram realizující výměnu nástrojů 

v hlavním kanálu stroje 

 

V podprogramech fungujících při reálné výměně se vyskytuje velké množství parametrů 

a proměnných načítaných ze souborů, u kterých není možné bez vysvětlivek od výrobce 

zjistit, k čemu slouží. U velkého množství těchto parametrů bylo rozhodnuto, že při virtuální 

simulaci význam nemají a budou tedy u vytvářených podprogramů zanedbány. Na Obr. 4.1 je 
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například ukázána část podprogramu PRECHANGE, kde se vyskytuje množství H funkcí, 

jejichž seznam od výrobce poskytnut nebyl, čili jejich význam není jasný. Důležité části 

podprogramů, tedy části realizující převážně pohyby stroje jsou v podprogramech 

často závislé na logických příkazech typu IF, například na Obr. 4.2 je vidět takový případ, kde 

se aktuální poloha stroje v ose Y porovnává s určitým parametrem, tyto parametry definující 

různé limitní polohy stroje a bezpečné polohy stroje pro výměnu jsou však dohledatelné 

v globálním souboru parametrů S_PARA_TCH. Při tvorbě vlastních podprogramů je tedy 

nejlepším způsobem tento soubor využít jako takový a provádět v něm jen minimum změn. 

Další předpokládané zjednodušení vlastních podprogramů se bude týkat polohování 

přídavných os u výměnných hlav, tedy os A a C, popřípadě polohování vřetene. Vřeteno se 

u reálného stroje musí polohovat tak, aby byly kameny, které drží nástroj ve správné poloze, 

což u virtuální simulace není nezbytné.  

 

Obr. 4.1: Část podprogramu PRECHANGE obsahující H funkce 

 

Obr. 4.2: Ukázka využití parametrů z globálního souboru S_PARA_TCH 

4.2 Model stroje 
Pro realizaci simulačního modelu v žádaném rozsahu je třeba 3D CAD model stroje a 3D 

modely výměnných hlav. Model byl výrobcem poskytnut v detailní formě, ovšem výměnné 

hlavy byly součástí tohoto 3D modelu. Pro realizaci simulace je nutné pracovat s výměnnými 

hlavami jako se samostatnými modely. To bylo možné uskutečnit zkopírováním celého 

modelu, následnou lokalizací výměnné hlavy ve stromě sestavy a smazáním všech ostatních 

dílů. Následně se výměnná hlava přesunula do středu modelovacího souřadného systému 

a exportovala jako jediný díl pro snazší manipulaci se souborem a snazší nastavení 
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kinematického modelu hlavy. Tento postup bylo nutné provést pro všechny výměnné hlavy. 

Názorný postup tohoto procesu je pro vybranou hlavu ukázán v kapitole 5.2 Úprava 3D 

modelů. Na Obr. 4.3 je vidět poskytnutý 3D model stroje a hlav.  

   

Obr. 4.3: 3D model stroje a výměnných hlav 
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5 Aplikace metodiky na stroj Waldrich Coburgh 
V této kapitole se na základě analyzovaných informací ke stroji Waldrich Coburgh a pomocí 

dříve představené metodiky vytvoří simulační model tohoto stroje v programu Siemens NX 

10. 

5.1 Návrh řešení 
Při dokončené analýze podprogramů od výrobce stroje, tj. po pochopení pohybů stroje při 

reálné výměně a určení částí podprogramů mající význam pro simulaci s virtuálním modelem 

stroje, je možné začít vytvářet vlastní podprogramy. Některé tyto podprogramy musí 

odpovídat názvem volaným podprogramům z NC programu, dále musí umět pracovat 

s proměnnými, které v NC programu značí číslo požadované hlavy a číslo požadovaného 

nástroje, jsou to ATT_NO (požadovaná hlava) a T_NO (požadovaný nástroj). V Tab. 5.1 je 

uveden seznam podprogramů, které vzniknou za účelem realizovat výměnu v simulaci 

pomocí odbavení příkazů z NC programů používaných na reálném stroji. 

Tab. 5.1: Přehled plánovaných podprogramů 

Vytvořený podprogram 
Odpovídající podprogram 

výrobce 
Popis 

CHANGE CHANGE 
Rozhodování která výměna 

proběhne a kdy 

PRECHANGE PRECHANGE 
Pouze odbavení volání 

podprogramu z NC 
programu 

PREPCHANGE PREPCHANGE Nastavení v ose X 

AAC AAC Výměna hlav 

MOVE_WZY S_POS_CHG 
Najíždění do bezpečných 

souřadnic v osách W, Z a Y 

TOOLCHANGE S_ATC_CH1 Výměna nástroje 

PARAM S_PARA_TCH Globální soubor s parametry 

CART - Výjezd vozíku 

 

Dalším potřebným komponentem pro fungující simulaci je 3D model stroje se správně 

nastaveným kinematickým modelem a emulátorem řídicího systému. Model poskytnutý 

výrobcem bude tedy třeba převést do NX získat z něj 3D modely výměnných hlav a následně 

nastavit kinematický model tak, aby uspořádání jednotlivých os a poloha základního 

strojního souřadného systému odpovídala poloze na reálném stroji. Postup tohoto nastavení 

bude až na určité odlišnosti způsobené specifickou konstrukcí stroje, odpovídat ukázanému 

nastaveni stroje v kapitole 2.5.1 Simulace obrábění v Siemens NX, to platí i pro nastavení 

kinematického modelu výměnných hlav. Jako základ pro emulátor řídicího systému poslouží 

emulátor používaný v programu siemens NX pro modelový příklad stroje s výměnnými 
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hlavami, tento emulátor bude ovšem také třeba upravit pomocí programu Machine 

Configurator kvůli změnám v kinematickém modelu. V následujících kapitolách budou 

všechny tyto kroky podrobněji demonstrovány. 

5.2 Úprava 3D modelů 
Jak bylo zmíněno dříve, je třeba provést separace výměnných hlav jako samostatných 

modelů mimo model stroje z důvodu nastavování kinematických modelů. Tento postup bude 

nyní demonstrován na příkladu jedné z výměnných hlav. 

1) Nejprve je třeba model vybrané výměnné hlavy lokalizovat ve stromě sestavy celého 

stroje, viz Obr. 5.1 a vybere se možnost ´Make Displayed Part´. 

 

Obr. 5.1: Lokalizace modelu výměnné hlavy 

2) Následně je pro zjednodušení modelu hlavy kvůli snazšímu nastavování 

kinematického modelu sestava výměnné hlavy exportována jako skupina těl. Na Obr. 

5.2 je vidět vybrání možnosti exportu, na Obr. 5.3 vlevo pak správný výběr 

v dialogovém okně a na  Obr. 5.3 vpravo poté finální výsledek po uložení do vybrané 

složky.  

 

Obr. 5.2: Zvolení exportu modelu hlavy 
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Obr. 5.3: Dialogové okno exportu součásti a finální exportovaný model 

3D model stroje je pro účely simulace také vhodné upravit/zjednodušit. Detailní model 

obsahuje všechny kryty a ochranné krycí části, které se v simulaci nedají nastavit 

jako pohyblivé a v modelu slouží pouze pro názornost. Pokud se tyto kryty mají zahrnout 

do simulace, aby se daly vyloučit případné kolizní stavy, je třeba je zjednodušeně 

přemodelovat. Může tak například posloužit vymodelovaná deska představující největší 

článek daného krytu, pohybující se s odpovídajícím pojezdem dané osy. Další komponenty 

3D modelu jako třeba ochranný plot kolem celého stroje, který má význam u reálného stroje, 

avšak pro simulaci představuje spíše nežádoucí clonu, je třeba buď odstranit, 

nebo v modelu skrýt. Na Obr. 5.4 je vidět model stroje v základní podobě s porovnáním 

upraveného modelu pro simulaci.   

  

Obr. 5.4: Model stroje před úpravou pro simulaci (vlevo) a po úpravě (vpravo) 

5.3 Nastavení kinematického modelu 
Při nastavování kinematického modelu stroje se vychází z již demonstrovaného nastavení 

u vzorového stroje s výměnnými hlavami dostupného v Siemens NX 10. Pro stroj Waldrich 

Coburgh je však potřeba udělat v nastavení několik změn tak, aby chování stroje při simulaci 
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požadovaných NC programů odpovídalo realitě. Jednotlivé rozdíly a odpovídající úpravy 

v emulátoru budou představeny nyní. 

1) Základní souřadný systém stroje není shodný se systémem pro nahrání obrobku, ale 

nachází se na definovaných souřadnicích, na které je jej potřeba přesunout (Obr. 5.5). 

Přesunutí souřadného systému se negativně projeví při obrábění s výměnou hlavou 

obsahující dvě přídavné polohovatelné osy, aktivní transformace pak nezahrne 

posunutí počátku do polohování stroje a stroj tak neobrábí na požadovaném místě, 

dále také při aktivaci cyklu 800 dochází v simulaci k chybovým hláškám kvůli 

nedefinovaným systémovým proměnným a nedefinovanému metakódu TOROT. 

Řešením je vytvoření požadovaných proměnných v Machine Configuratoru a využití 

metakódu TOROT tak, že po jeho vytvoření je upraven, aby se po jeho zavolání 

aktivovala nově vytvořená transformace zahrnující posunutí základního souřadného 

systému stroje.  

  

Obr. 5.5: Znázorněná poloha základního souřadného systému stroje, viz lit. [16] 

2) Pro možnost použití odpovídajícího polohování stroje podle výrobce, je nutné 

v kinematickém modelu prohodit osu X a Y oproti vzorovému stroji, to sebou nese 

problém při použití emulátoru vzorového stroje v tom, že se chybně načítají korekce 

připnutých hlav. Při ponechání souřadného systému vřetene (musí odpovídat 

základnímu souřadnému systému v kinematických modelech hlav) je třeba 

v emulátoru řídicího systému změnit metodu GMe_ActivateHeadCorrection tak, aby 

se aktivace posunutí počátku orientovala podle správného směru načtené hlavy. 

Tento problém není patrný u vertikálních hlav, ale jakmile je potřeba načítat korekce 

do směru osy X popř. Y je nutné, aby byla zmíněná metoda správně upravena. Na 

Obr. 5.6 je vidět upravená ta část metakódu metody GMe_ActivateHeadCorrection, 

která posouvá souřadný systém. Tato úprava funguje právě pro stroj Waldrich 

Coburgh.  
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Obr. 5.6: Upravená část metakódu metody GMe_ActivateHeadCorrection 

3) U stroje Waldrich Coburgh je celkem pět výměnných hlav na rozdíl od vzorového 

stroje, kde jsou jen tři. Kromě toho že ve virtuálním zásobníku v kinematickém 

modelu stroje potřeba zvýšit počet ´_STATIC_HOLDER´ umístění pro načítání 

výměnných hlav, je nutné udělat i další změny v kinematickém modelu jednotlivých 

hlav. Aby nedošlo k výskytu více os C v kinematickém modelu stroj – hlavy, musí mít 

u hlav obsahující polohovatelnou osu C (tři v případě modelu Waldrich Coburgh) tato 

osa u každého kinematického modelu jiný název, zde C, D a B. Kvůli načítání správné 

korekce a správnému polohování při simulaci je pak v emulátoru použit příkaz 

SetJointAlias (viz Obr. 2.22). Správně nastavený kinematický model je vidět na Obr. 

5.7. Oproti dříve předvedenému vzorovému nastavení je základní souřadný systém 

hlavy orientovaný osou X nahoru směrem k vřeteni, tomuto nastavení odpovídají 

v kinematickém modelu stroje souřadné systémy pro načtení hlav v zásobníku 

a souřadný systém vřetene. 

 

Obr. 5.7: Správně nastavený kinematický model výměnné hlavy 

4) Další změnou oproti vzorovému stroji je přidání osy W, která je paralelní s osou Z, viz 

Obr. 5.8. Při následném polohování této osy se však mění i poloha osy Z, proto je 

potřeba posunutí v ose W do osy Z nějak promítnout. V podprogramech 

poskytnutých výrobcem je toto vyřešeno deklarováním proměnné DIFF_Z, do které se 

po polohování osy W v podprogramech pro výměnu uloží aktuální rozdíl v polohách 

Z Y 

X 
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osy W a Z, dále se při polohování osy Z tato hodnota přičítá k požadované hodnotě 

a tak se kompenzují předchozí pohyby osy W. U vytvořeného simulačního modelu 

byla však do vytvořeného metakódu W pro polohování osy přidána nová 

transformace, která pomocí přírůstku v poloze osy W posouvá souřadný systém. Díky 

této úpravě odpadá potřeba užití proměnné DIFF_Z a některé částí podprogramů se 

tak zjednoduší.   

 

Obr. 5.8: Osa W 

5.4 Emulátor řídicího systému 
Aby simulace fungovala jako celek, je třeba vytvořit kompletní emulátor řídicího systému, do 

kterého se zahrnují i podprogramy realizující výměnu hlav. Jak již bylo uvedeno dříve, tyto 

podprogramy odpovídají poskytnutým podprogramům jak nejlépe je to vzhledem 

k poskytnutým informacím možné. Protože pro virtuální simulaci jsou důležité pouze části 

realizující pohyb stroje, je velká část výsledných podprogramů jednodušší než vzor. 

V následujících podkapitolách budou postupně představeny vzniklé podprogramy a popsána 

jejich činnost. 

5.4.1 PREPCHANGE a PRECHANGE 

Podprogram PRECHANGE vzniknul pouze pro odbavení zavolání tohoto podprogramu z NC 

programu a neobsahuje tedy žádné příkazy. PREPCHANGE, také volaný přímo z NC 

programu, pak již obsahuje sekvenci příkazů, která ověřuje aktuální polohu stroje v ose 

X a pokud se stroj nachází mimo vymezený rámec je přesunut do maximální/minimální 

povolené souřadnice pro výměnu, viz Obr. 5.9 (vlevo odpovídající část vývojového diagramu, 

vpravo část zdrojového kódu podprogramu). Limitní souřadnice jsou definovány na začátku 

podprogramu. Kompletní vývojový diagram podprogramu PEREPCHNAGE obsahuje Příloha 

č.1 a Příloha č.7 pak kompletní výpis zdrojového kódu.  

W- 
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Obr. 5.9: Část vývojového diagramu podprogramu PREPCHANGE s odpovídající částí zdrojového kódu 

5.4.2 CHANGE 

Tento podprogram je hlavní rozhodovací podprogram jak výměny nástroje, tak výměny hlav. 

Jedná se o podprogram, který je v případě výměny volaný přímo z NC programu (tak jako 

PREPCHANGE a PRECHANGE) a na základě aktuálně připnuté hlavy s nástrojem a požadované 

hlavy (definované proměnnou ATT_NO v NC programu) s nástrojem (proměnná T_NO) 

rozhoduje, které podprogramy budou zavolány pro správné provedení výměny. Pracuje 

s podprogramem pro bezpečné najíždění před výměnou MOVE_WZ a s podprogramy pro 

výměnu hlav AAC a nástrojů TOOLCHANGE. Ukázka rozhodovací části, která nejprve volá 

podprogram pro bezpečné najíždění a pak už podprogram pro příslušnou výměnu, je na Obr. 

5.10 (v modrém rámečku se provádí rozhodnutí pro případné zavolání podprogramu 

MOVE_WZY, v oranžovém se zjišťuje, jestli je třeba pouze vyměnit nástroj a v zeleném zda je 

nutné nástroj odpojit). Kompletní vývojový diagram podprogramu CHANGE obsahuje Příloha 

č.2 a Příloha č.8 pak kompletní výpis zdrojového kódu. 

 

Obr. 5.10: Část vývojového diagramu podprogramu CHANGE s odpovídající částí zdrojového kódu 
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5.4.3 MOVE_WZY 

Podprogram MOVE_WZY je volán na začátku výměny a pak pokaždé po spuštění 

podprogramu na realizaci samotné výměny nástroje, nebo hlavy. Je rozdělen do čtyř částí 

a pomocí vstupního parametru se spustí daná z nich. Každá část, až na tu před výměnou 

nástroje, zjišťuje aktuální polohu v osách W, Z a také Y a na základě porovnání s hodnotami 

načtenými z podprogramu s globálními parametry PARAM provádí přejetí do potřebných 

bezpečných souřadnic. Část spouštěná před samotnou výměnou nástroje stroj nastavuje 

pouze v ose W. Na Obr. 5.11 je pro demonstraci syntaxe podprogramu ukázána část 

vývojového diagramu (vlevo) a část zdrojového kódu podprogramu (vpravo) spouštěná před 

realizací výměny hlavy. Kompletní vývojový diagram podprogramu MOVE_WZY obsahuje 

Příloha č.3 a Příloha č.9 pak kompletní výpis zdrojového kódu. 

 

Obr. 5.11: Část vývojového diagramu podprogramu MOVE_WZY s odpovídající částí zdrojového kódu 

5.4.4 TOOLCHANGE 

Vzhledem k tomu, že k výměně nástroje byl výrobcem poskytnut pouze podprogram 

fungující v hlavním kanálu stroje a tedy nejsou známy pohyby držáku nástrojů, který se 

nachází v 3D modelu stroje, není možné získat kompletní představu o výměně nástroje, tak 

jak je tomu u výměny hlav. Podprogram TOOLCHANGE je tedy zjednodušený výtah 

z podprogramu poskytnutého výrobcem a realizuje se v něm pohyb stroje na místo výměny, 

určené v podprogramu s globálními parametry PARAM. Aby pak mohlo dojít k nahrání 

potřebného nástroje do vřetene hlavy, vznikl pro potřeby simulace podprogram TOOLNUMB 

(obsahující jména nástrojů načítající se na základě čísla uvedeného v NC programu) 

a podprogram HOLDER, který by mohl sloužit pro manipulaci s držákem nástrojů, nyní však 

pouze generuje nástroj do vřetene hlavy pomocí jazyku AC. Na Obr. 5.12 je ukázána část 

vývojového diagramu podprogramu TOOLCHANGE (vlevo) a k ní odpovídající část zdrojového 

kódu (vpravo), realizující načtení parametrů a odjezd do bezpečných souřadnic. Kompletní 

vývojový diagram podprogramu TOOLCHANGE obsahuje Příloha č.4 a Příloha č.10 pak 

kompletní výpis zdrojového kódu. 
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Obr. 5.12: Část vývojového diagramu podprogramu TOOLCHANGE s odpovídající částí zdrojového kódu 

5.4.5 AAC a CART 

Podprogram AAC je volán z podprogramu CHANGE pro realizaci výměny hlavy. Podprogram 

CART je pak při výměně zavolán po výjezd/zajetí vozíku, který obsahuje výměnné hlavy. AAC 

je rozdělen do dvou hlavních částí a to části pro připnutí a části pro odepnutí. Podprogram 

pracuje s proměnou definovanou v NC programu pro určení požadované hlavy (ATT_NO), 

dále s proměnou určující aktuální připnutou hlavu ($P_HEADNO) a s řadou R parametrů 

definovaných v globálním podprogramu s parametry PARAM. R parametry, určující 

jednotlivé polohy, do kterých se stroj při výměně přesouvá, jsou načítány na základě 

požadované, nebo aktuálně připnuté hlavy, podle toho, ve které části podprogramu 

k načtení dochází. Na Obr. 5.13 (v modrém rámečku se nastavují přídavné osy hlav do 

základní pozice, v zeleném jsou pohyby stroje před a po odepnutí hlavy a v oranžovém se 

rozhoduje, zda se má připnout další hlava nebo ne) je ukázána část vývojového diagramu 

podprogramu AAC (vlevo) a k ní odpovídající část zdrojového kódu (vpravo), realizující 

odepnutí hlavy. Je zde také vidět zavolání podprogramu CART pro vyjetí vozíku s výměnnými 

hlavami. Tento podprogram pracuje se vstupním parametrem, pokud je vstupní parametr 

“OPEN” dojde k vyjetí vozíku, v kterémkoli jiném případě, vozík zajede zpět do výchozí 

pozice. Zdrojový kód tohoto podprogramu je psán v jazyku AC, který se například používá pro 

ovládání pohyblivých částí stroje v simulačním modelu, které se neúčastní samotného 

obrábění. Na Obr. 5.14 je ukázána část vývojového diagramu podprogramu CART (vlevo) 

a k ní odpovídající část zdrojového kódu (vpravo), realizující výjezd vozíku při zavolání 

podprogramu. Kompletní vývojový diagram podprogramu AAC obsahuje Příloha č.5 a Příloha 

č.11 pak kompletní výpis zdrojového kódu. Kompletní vývojový diagram podprogramu CART 

obsahuje Příloha č.6 a Příloha č.12 pak kompletní výpis zdrojového kódu. 
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Obr. 5.13: Část vývojového diagramu podprogramu AAC s odpovídající částí zdrojového kódu 

 

Obr. 5.14: Část vývojového diagramu podprogramu CART s odpovídající částí zdrojového kódu 

5.4.6 PARAM 

Podprogram PARAM slouží jako soubor s globálními parametry. Definuje R parametry 

používané při výměně, jako souřadnice pro jednotlivé pohyby stroje. Například při zavolání 

tohoto podprogramu z podprogramu AAC před výměnou hlavy s daným vstupním 

parametrem, se načtou potřebné hodnoty pro požadovanou hlavu. Hodnoty používané 

v tomto podprogramu byly zkopírovány ze souboru s parametry, který byl poskytnut 

výrobcem. Tímto způsobem se nejlépe zajistí, aby pohyby stroje při simulace odpovídaly 

reálnému stroji. Vzhledem k tomu, že tento podprogram je koncipovaný jako seznam 

parametrů, nevznikl k němu vývojový diagram. Ukázka podprogramu je na Obr. 5.15, kde je 

na konci vidět definování limitních poloh stroje. Kompletní výpis zdrojového kódu 

podprogramu PARAM obsahuje Příloha č.13. 
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Obr. 5.15: Ukázka části zdrojového kódu podprogramu PARAM 

5.5 Test funkčnosti simulačního modelu 
Pro otestování funkčnosti vytvořeného simulačního modelu, byl ze Siemens NX vygenerován 

NC program pro tři různé operace na testovacím dílci, využívající tři různé hlavy (pro 

otestování funkční výměny hlav). Vygenerovaný NC program byl upraven přepsáním bloků 

normálně používaných pro výměnu hlavy u vzorového stroje s výměnnými hlavami v Siemens 

NX na bloky používané u reálného stoje Waldrich Coburgh. Tento program byl úspěšně 

spuštěn v simulaci a video z této simulace je dostupné na přiloženém CD, Příloha č.14. Díky 

spuštění tohoto NC programu se podařilo vyladit chyby v syntaxi některých podprogramů 

a opravit některé logické smyčky, například byla objevena a opravena chyba při spouštění 

odepínání nástroje při připnuté hlavě. Při simulaci je patrné, že výměna nástroje podlehla 

značnému zjednodušení a následující práce na problematice, by se mohla týkat většího 

propracování podprogramů, které výměnu nástroje realizují. Na Obr. 5.16 je vidět syntaxe 

příkazů použitých pro výměnu hlavy v upraveném NC programu a na Obr. 5.17 probíhající 

operace v simulaci, při použití pravoúhlé hlavy. 

 

Obr. 5.16: Sekvence příkazů používaných pro výměnu hlavy/nástroje 

 

Obr. 5.17: Simulace obrábění s pravoúhlou hlavou  
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6 Závěr 
Po získání přehledu o dané oblasti zaměření práce, tykající se simulací a simulačních modelů 

strojů používaných k verifikaci obrábění, byl vytvořen přehled o dostupných možnostech 

tvorby metodiky pro vytvoření kinematického modelu a emulátoru řídicího systému stroje 

s výměnnými vřetenovými jednotkami. Pro účel práce byla ověřena vhodnost použití 

CAD/CAM programu Siemens NX spolu s programem pro tvorbu a úpravu emulátoru řídicího 

systému Machine Configurator. Tato volba se ukázala jako vhodná, vzhledem k tomu, že 

vybraný software obsahuje veškeré potřebné funkce pro realizaci úspěšné simulace 

obrábění. Pro tvorbu metodiky byl použit model vzorového stroje s výměnnými vřetenovými 

jednotkami, který je součástí programu Siemens NX. Vzhledem k základní konfiguraci tohoto 

stroje, je výsledná metodika tvorby simulačního modelu obecnějšího charakteru a při 

aplikaci na složitější modely strojů s nestandardními funkcemi řídicího systému je třeba 

specifických úprav nad rámec této metodiky. Tento postup byl ukázán na modelu stroje 

Waldrich Coburgh s řídicím systémem Sinumerik 840D, umístěném v TOS Varnsdorf. Byly 

popsány a demonstrovány potřebné úpravy kinematického modelu oproti vzorovému stroji 

a s nimi spojené úpravy emulátoru řídicího systému. Úpravy se po otestování v použitém 

software ukázaly jako funkční a simulační model tedy zvládá vizualizaci obrábění a to i na 

základě externě vloženého NC programu. Posledním krokem, spojeným s emulátorem 

řídicího systému, bylo realizovat výměnu vřetenových jednotek a nástrojů. Tento úkol, se 

stejně jako u reálného stroje provedl pomocí podprogramů. Vlastní podprogramy realizující 

výměnu v simulaci, byly vytvořeny na základě podprogramů poskytnutých výrobcem stroje. 

Vzhledem k tomu, že pro simulaci jsou důležité především bloky způsobující pohyby stroje, 

došlo po analýze poskytnutých podprogramů k jejich úpravě. Zjistit činnost některých funkcí 

a význam některých proměnných v poskytnutých podprogramech nebylo bez interpretace 

výrobce možné, proto bylo nutné některé bloky zjednodušit, nebo vynechat. Další 

zjednodušení se týkalo výměny nástroje, která by mohla být předmětem dalšího zpracování 

řešené problematiky. Výsledné podprogramy byly implementovány do vzniklého simulačního 

modelu a jejich správná funkce úspěšně ověřena při simulaci externího NC programu, který 

obsahoval příkazy pro výměnu používané u reálného stroje. 
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Příloha č. 7 
PREPCHANGE 

 
; Preparing Tool/Attachment change 
N0 PROC PREPCHANGE 
;PREPCHANGE = L9928 
 
N1 DEF REAL L_XminATC =   870 ;   
N2 DEF REAL L_XmaxATC = 11600 ;  
 
N2000 IF (($P_HEADNO<>ATT_NO) OR ($P_TOOLNO<>T_NO))  
N2040    IF ($AA_IM[X]<L_XminAAC) 
N2060       STOPRE 
N2070       G153 G90 G0 X=L_XminATC  
N2080    ENDIF 
N2090 ENDIF 
 
N3000 IF (($P_HEADNO<>ATT_NO) OR ($P_TOOLNO<>T_NO))  
N3040    IF ($AA_IM[X]>L_XmaxATC) 
N3050       STOPRE 
N3070       G153 G90 G0 X=L_XmaxATC   
N3080    ENDIF 
N3090 ENDIF 
 
N4080 STOPRE 
 
 
N9999 RET 
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Příloha č. 8 
CHANGE 

 
; Changing Tools/Attachments 
N0 PROC CHANGE (INT P_Intern) SAVE 
;CHANGE = L9930 
 
CYCLE800() 
ResTrans 
ResTransAC 
VS_MAX = 20000 
VS_KLEIN = 2000 
 
N700 F=VS_MAX G1 G71 G90 G94 G64 G40 G500 D0  
N740 TRAFOOF 
 
N760 DIAMOF 
N810 STOPRE 
 
PARAM(8) 
 
IF (($P_TOOLNO<>T_NO) OR ($P_HEADNO<>ATT_NO)) 
IF ($P_HEADNO<>0) 
N1010    MOVE_WZY(1)  
N1020 ELSE 
N1030    IF ($P_HEADNO<>ATT_NO)  
N1040       MOVE_WZY(2)  
N1050    ENDIF 
N1050 ENDIF 
ENDIF 
  
N2000 IF ($P_TOOLNO<>T_NO)  
 IF (($P_HEADNO==ATT_NO))  
N2010    TOOLCHANGE(3) ; Odpojit i připojit nástroj 
N2020    GOTOF Pruefen 
ENDIF 
N2030 ENDIF 
 
N3000IF (($P_TOOLNO<>T_NO) OR ($P_HEADNO<>ATT_NO)) 
IF ($P_HEADNO<>0)  
N3010    TOOLCHANGE(1) ; Odpojit nástroj 
N3020 ENDIF 
ENDIF 
 
N4000 IF ($P_HEADNO<>ATT_NO)  
N4010    AAC ; výměna hlavy 
N4020 ENDIF 
 
N5000 IF ($P_TOOLNO==0 AND T_NO<>0)  
N5010    TOOLCHANGE(2) ; Připojit nástroj 
N5030 ENDIF 
 
N6000 Pruefen: 
 
N9000 ENDE: 
N9010 STOPRE 
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N9050    G153 Y=R613  
 
STOPRE 
 
IF ($P_HEADNO<>0)  
M[$P_HEADNO]=3333 
ENDIF 
 
IF ($P_TOOLNO<>0)  
D1 
ENDIF 
 
STOPRE 
 
N9999 M17  
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Příloha č. 9 
MOVE_WZY 

fv; Check and move to changing Position 
N0 PROC MOVE_WZY ( INT P_Funktion ) 
;S_POS_CHG = L9935 
 
N1 DEF REAL L_W_IST      
N2 DEF REAL L_US_Kollfrei  
 
N150 CASE (P_Funktion) OF 1 GOTOF _ATC_FREI  2 GOTOF _AAC_FREI  3 GOTOF _AAC  4 GOTOF _ATC 
GOTOF END 
 
N1000 _ATC_FREI:  
N1030 L_US_Kollfrei = R613    
N1040 IF (ROUND($AA_IM[Y]) < ROUND(L_US_Kollfrei))  
N1050    GOTOF _Z_W_Frei 
N1060 ELSE 
N1070    GOTOF END 
N1080 ENDIF 
 
N2000 _AAC_FREI:  
N2030 L_US_Kollfrei = R618   
N2040 IF (ROUND($AA_IM[Y]) < ROUND(L_US_Kollfrei))  
N2050    GOTOF _Z_W_Frei 
N2060 ELSE 
N2070    GOTOF END 
N2080 ENDIF 
 
N2500 _Z_W_Frei:  
N2510 IF (ROUND($AA_IM[Z]) < ROUND((R614-100)))  
N2530    G153 Z=(R614-100)  
N2540 ENDIF   
N2550 IF (ROUND($AA_IM[W]) < ROUND(R616))  
N2570    G153 W=R616 
N2580 ENDIF  
N2590 IF (ROUND($AA_IM[W]) > ROUND(R617)) 
N2610    G153 W=R617  
N2620 ENDIF  
N2640 G153 Y=L_US_Kollfrei 
N2650 GOTOF END 
 
N3000 _AAC: 
N3001 IF (ROUND($AA_IM[Y]) < ROUND(L_US_Kollfrei)) 
 
N1815 IF ($P_HEADNO <> ATT_NO) 
N3002    IF (ROUND($AA_IM[Z]) < ROUND((R614-100)))  
N3006       G153 Z=(R614-100)  
N3006    ENDIF 
N3008 ENDIF  
N3009 ELSE  
N3009   IF (($P_TOOLNO==T_NO) AND ($P_HEADNO==0)) 
          G153 Z=($AA_IM[Z]) 
N3009   ELSE 
N3009     G153 Z=(R614-100)  
N3009   ENDIF 
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N3009 ENDIF 
 
N3010 L_W_IST = ROUND($AA_IM[W]) 
N3020   IF (L_W_IST > R658)   
N3040      G153 G9 W=R658 
N3050   ENDIF  
N3060   IF (L_W_IST<R657)  
N3070      G153 G9 W=R657    
N3080   ENDIF 
N3090   STOPRE 
N3110 GOTOF END 
 
N4000 _ATC:  
N4010 L_W_IST = 0 
N4070 G153 G9 W=R638 
N4090 STOPRE 
N4120 GOTOF END 
 
N9000 END: 
N9020 STOPRE 
N9999 RET 
  



                  ČVUT v Praze, Fakulta strojní    BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

                    Ústav výrobních strojů a zařízení  Tomáš Kratěna 

P19 
 

Příloha č. 10 
TOOLCHANGE 

; Changing of tools CH1 
N0 PROC TOOLCHANGE ( INT P_TYP ) 
 
STOPRE 
F=20000 
 
N1040 PARAM (7)  
N1080    MOVE_WZY(4)  
 
IF ($P_HEADNO == 2) 
   G153 A0 C0 
ENDIF 
IF ($P_HEADNO == 1) 
    G153 C0 
ENDIF 
 
N1670 G153 Y=R613   
 
N1730     G153 Z=R622 Y=R621  
 
TOOLNUMB(T_NO) 
HOLDER(P_TYP) 
 
N2410 G153 Y=R613  
 
N9030 STOPRE 
 
N9999 RET    
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Příloha č. 11 
AAC 

PROC AAC 
 
IF ($P_HEADNO <> ATT_NO) 
;ODEPNUTI---------------------------------------------------- 
 
IF ($P_HEADNO <> 0) 
 
PARAM ($P_HEADNO) 
MOVE_WZY(3) 
 
IF ($P_HEADNO == 2) 
    G153 A0 C0 
ENDIF 
IF ($P_HEADNO == 1) 
    G153 C0 
ENDIF 
 
CART("OPEN") 
G153 Y=R652-R664 
G153 Z=R653+R662+DIFF_Z  
G153 Y=R652 
G153 Z=R653+DIFF_Z+40 
G153 F=VS_KLEIN Z=R653+DIFF_Z 
unmount_head 
 
$P_HEADNO = 0 
SIM_TOOL_CARRIER="" 
$P_HEADNAME="" 
 
G153 F=VS_KLEIN Z=R653+DIFF_Z+100 
G153 F=VS_MAX Z=R653+DIFF_Z+R663 
 
IF (ATT_NO==0)  
  G153 Z=(R614-100)  
  CART("CLOSE") 
  G153 Y=R652-(R664*R620) 
ENDIF 
 
ENDIF 
;PRIPNUTI---------------------------------------- 
 
 
IF (ATT_NO <> 0) 
 
PARAM (ATT_NO) 
MOVE_WZY(3) 
 
G153 Y=R652-(R664*R620)  
 
CART("OPEN") 
G153 Z=R653+R663+DIFF_Z  
G153 Y=R652 
G153 Z=R653+DIFF_Z+40 
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G153 F=VS_KLEIN Z=R653+DIFF_Z 
 
; set mounthead name  
CASE ATT_NO OF 1 GOTOF _CASE2 2 GOTOF _CASE3 3 GOTOF _CASE1 4 GOTOF _CASE4 5 GOTOF _CASE5 
      _CASE1: $P_HEADNAME="VERT_HEAD" 
      GOTOF _CASEEND 
      _CASE2: $P_HEADNAME="RA_HEAD" 
      GOTOF _CASEEND 
      _CASE3: $P_HEADNAME="AC_HEAD" 
      GOTOF _CASEEND 
      _CASE4: $P_HEADNAME="RA_HEAD4" 
      GOTOF _CASEEND 
      _CASE5: $P_HEADNAME="HEAD5" 
      GOTOF _CASEEND 
      _CASEEND: 
 
      mount_head 
 
      ; set mounted head as actual head 
      $P_HEADNO=ATT_NO 
   
     CASE ATT_NO OF 1 GOTOF _CASE2 2 GOTOF _CASE3 3 GOTOF _CASE1 
     
      _CASE1: P_NUMB=1 
      GOTOF _CASEEND 
      _CASE2: P_NUMB=2 
      GOTOF _CASEEND 
      _CASE3: P_NUMB=3 
      GOTOF _CASEEND 
      _CASEEND: 
 
      ; define the tool carrier 
      SIM_TOOL_CARRIER="H"<<P_NUMB<<"_POCKET" 
 
G153 F=VS_MAX Z=R653+R662+DIFF_Z  
G153 Z=R614-100 
G153 Y=R652-(R664*R620)  
CART("CLOSE") 
 
ENDIF 
ENDIF 
 
G153 F=VS_MAX Y=R618 
 
ret 
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Příloha č. 12 
CART 

PROC CART(STRING[32] MOVE) 
 
DEF REAL GO_U1 = ROUND(R651) 
 
##LANGUAGE AC 
// Define motion of the head holder 
 
  FLOAT PosOfCart; 
  STRING nDoorOpenFlag; 
  nDoorOpenFlag   = getVariable("MOVE"); 
  PosOfCart   = getVariable("GO_U1"); 
  INT   nCount;  
 
  IF (nDoorOpenFlag == "OPEN"); 
      // Open Door 
      move (AXIS, "U1", PosOfCart, 1.0); 
  ELSE; 
      // Close Door 
      FOR (nCount, 1, 10); 
         move (AXIS,"U1", PosOfCart + (-PosOfCart/10) * nCount, 0.1); 
      ENDFOR; 
  ENDIF; 
 
##LANGUAGE NATIVE 
 
ret 
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Příloha č. 13 
PARAM 

PROC PARAM (INT _HN) 
 
R620=   1  
R600=   0.00     
R659=   0.0      
R660=     0     
R654=   00.0    
R663=   500.0   
 
R613  =  5500.0     
R614  =  1725.0   ; Max Z    
R615  =   1400.0   ; Min Z   
R616  =    00.0   ; Min W    
R617  =  1500.0   ; Max W  
R618  =  5500.0  
 
R621 = 7600 
R622 = 0 
R623 = 1500 
R638 = 880 
 
DEF REAL MAX_W =   900.0   
DEF REAL MIN_Z =  1400.0    
DEF REAL L_AAC_POS_U1     =    0.0 
DEF REAL L_W_IST = 0.0 
 
CASE( _HN ) OF  1 GOTOF PLZ_1  2 GOTOF PLZ_2  3 GOTOF PLZ_3  4 GOTOF PLZ_4  5 GOTOF PLZ_5  6 GOTOF 
PLZ_6  7 GOTOF TOOLCHANGE_1  8 GOTOF ENDE 
 
N2010 PLZ_1: ; AGG1  HS700 C500 M3 
      MSG ("AGG1  HS700 C500 M3") 
      R651= -12233.634  ;U1 Position fuer AACmax (bei X=0) 
      R652=   7098.249   
      R653=    624.389   
      R655=     90.000   
      R656=      0.0     
      R657=      0.0     
      R658=    370.0     
      R661=      1       
      R662=    700.0     
      R664=    700.0     
N2011 GOTOF AAC_K1_ENDE 
 
N2020 PLZ_2: ;AGG2  USP300 C350 M3  
      MSG("AGG2  USP300 C350 M3") 
      R651= -12796.657  ;U1 Position fuer AACmax (bei X=-L_AAC_POS_U1) 
      R652=   7097.049   
      R653=    616.400   
      R655=     90.0     
      R656=      0.0     
      R657=      0.0     
      R658=    370.0      
      R659=      0.0     
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      R660=      1       
      R661=      1       
      R662=    700.0     
      R664=    700.0      
N2021 GOTOF AAC_K1_ENDE 
 
N2030 PLZ_6: ; AGG3 MVS85 S200 M3 
      MSG("AGG3 MVS85 S200 M3") 
      R651= -13407.423  ;U1 Position fuer AACmax (bei X=-L_AAC_POS_U1) 
      R652=   7096.582  ;Unterschlitten-AGG-AAC-POS. 
      R653=    624.558   
      R655=     90.0     
      R656=      0.0     
      R657=      0.0     
      R658=    370.0     
      R661=      1       
      R662=    700.0     
      R664=    800.0     
N2031 GOTOF AAC_K1_ENDE 
 
N2040 PLZ_4: ;AGG5 HS430 C600 M3 
      MSG ("AGG5 HS430 C600 M3") 
      R651= -13967.062  ;U1 Position AAC 
      R652=   7098.681   
      R653=    622.184   
      R655=     90.0     
      R656=      0.0     
      R657=      0.0     
      R658=    370.0     
      R661=      1       
      R662=    700.0     
      R664=    700.0     
N2041 GOTOF AAC_K1_ENDE 
 
N2050 PLZ_5: ; Reserve M3 
      R651= -2965.00   ;U1 Position fuer AACmax (bei X=-L_AAC_POS_U1) 
      R652=   7100.0    
      R653=    800.0    
      R655=     90.0    
      R656=     90.0    
      R657=      0.0    
      R658=   1500.0     
      R661=      1      
      R662=    700.0    
      R664=    700.0   
N2051 GOTOF AAC_K1_ENDE 
 
PLZ_3: ; AGG4  VS700 C225 M3 
      MSG ("AGG4  VS700 C225 M3") 
      R651= -15502.776 ;U1 Position fuer AACmax (bei X=-L_AAC_POS_U1) 
      R652=   7097.882 
      R653=    624.581 
      R655=     90.0    
      R656=      0.0    
      R657=    000.0         
      R658=    370.0    
      R661=      1           
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      R662=    700.0 
      R664=    700.0  
       
GOTOF AAC_K1_ENDE 
 
AAC_K1_ENDE: 
R651 = R651+L_AAC_POS_U1+$AA_IM[X]  ; U1 Position für AAC 
 
GOTOF ENDE 
 
TOOLCHANGE_1: 
L_W_IST=$AA_IM[W] 
N3910 IF (L_W_IST > R623)  
N3911    L_W_IST = R623 
N3912 ENDIF  
 
N3920 IF (L_W_IST < R638)  
N3921    L_W_IST=R638 
N3922 ENDIF  
 
N3930 R638=L_W_IST  R622=R622 + L_W_IST 
 
N3940 IF (R622 > MIN_Z) 
N3941    R638 = L_W_IST+R622-MIN_Z  R622=MIN_Z 
N3942 ENDIF  
 
N3950 IF (R622 < R615)  
N3951    R638 = L_W_IST+R622-R615  R622=R615 
N3952 ENDIF  
 
GOTOF ENDE 
 
ENDE: 
STOPRE 
RET 

 


