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ANOTACE 

 

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou parametrického programování na CNC 

strojích. V první části shrnuje dosavadní možné postupy parametrického programování u 

jednotlivých světově známých řídících systémů CNC strojů, zabývá se srovnáním jejich 

odlišností, přinášejících rozdílné možnosti ve formě parametrického programování. Je 

uvedeno také jejich zhodnocení a na základě těchto informací je v další části práce zpracován 

návrh úpravy dosavadních funkcí v řídícím systému MIKROPROG, ale především doplnění 

o funkce nové, které by měly zkvalitnit a usnadnit práci programátorů v zadaném řídícím 

systému firmy MIKRONEX. 

 
 
 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 
 

Parametr, Proměnná, Program, Makro, Programování, Funkce, Řídící systém 
 
 
 

 

ANNOTATION 

 

This bachelor thesis deals with problematics of parametric programming of CNC 

machines. The first part is about research of what is possible with parametric programming 

in well known control systems of CNC machines nowadays. It deals with comparison of 

their differences, bringING different possibilities in parametric programming. Mentioning 

also their evaluation and based on these information, there comes a suggestion for 

redesigning some of the MIKROPROG control system functions as well as adding 

completely new ones. This should help to improve the way of programming in this specific 

control system of the company MIKRONEX. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
 

CNC – computer numeric control – číslicové řízení počítačem 

NC – numeric control – číslicové řízení 

ŘS – řídící systém 

CAM – Computer Aided Manufactuirng 

PPV – Počítačem podporovaná výroba 

PLC – Programovatelný logický automat 
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CÍL 

  
Cílem této bakalářské práce, zaměřující se na parametrické programování na CNC strojích, je 

v první řadě srovnání principů a postupů parametrického programování v řídících systémech 

celosvětově známých firem, jako jsou Fanuc, Okuma, HEIDENHAIN, Siemens nebo Fadal. 

Některé firmy si své postupy parametrického programování chrání, aby byly na trhu napřed před 

konkurencí. Přínosem by mohlo být získání i takovýchto informací a jejich použití pro další část 

práce, jejíž cílem je takto nasbírané informace použít pro navržení rozšíření řídícího systému 

MIKROPROG o další praktické funkce a možnosti a následné vytvoření podkladů pro návod pro 

parametrické programování v tomto řídícím systému.  
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1 Úvod 

Zkratka CNC, původem z anglického Computer Numeric Control, znamená počítačově číslicové 

řízení, nebo také počítačem řízený stroj. CNC slouží k automatizaci obráběcích strojů. Tyto stroje 

jsou ovládány skrze programové příkazy nahrané na paměťovém médiu, jsou plně řízené 

počítačem a ovládání pracovních funkcí probíhá přes řídící systém pomocí vytvořeného programu. 

[1] 

CNC stroje jsou takové stroje, jejichž samotné řízení nezajišťuje obsluha stroje, nýbrž program, 

který ovšem musí předem někdo vytvořit. Tvorba takového programu pro CNC stroj je možná 3 

různými způsoby. 

1) Programování dílenské – probíhá přímo na panelu stroje, slouží většinou pro doladění 

programu (drobné změny), testování, programování jednodušších součástek. Nepoužívá se 

moc často, jelikož je většinou zdlouhavé, vzhledem k ovládání rozhraní stroje. Některé 

PLC jsou uzpůsobeny k možnosti práce na novém programu během výrobního procesu jiné 

součástky (např. programovací stanice spolu s řídícím systémem HEIDENHAIN), ovšem 

není to pravidlem, a proto je výhodnější programy tvořit externě na PC, vzhledem 

k porovnání ceny hodiny práce na stroji a na PC. [2][3] 

 

Obrázek 1 – Řídící panel CNC stroje [4] 
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2) Programování ruční – NC program tvořený ručním programováním tvoří technologové 

nebo obsluhy CNC obráběcího stroje. Tito lidé musejí ovládat základní principy 

programování v G kódu a práci s ním. Z těchto kódu vznikají věty a následně celý program 

pro danou součást. Program se píše stejně jako u programování dílenského v kódech, které 

spolu následně tvoří věty. Vzniká ale v daném softwaru na PC, což je oproti tvorbě na stroji 

mnohem rychlejší a pohodlnější a program je následně možné na PC vyzkoušet pomocí 

simulace, aby se předešlo případným kolizím v ostrém testu na stroji. Jedná se o rychlejší 

variantu, než je programování dílenské a je hojně používáno. [2] 

Na obrázku je ukázka jednoduchého programu pro frézování drážky v řídícím systému 

(dále jen ŘS) MIKROPROG. 

 

Obrázek 2 – Ruční programování jednoduché drážky v ŘS MIKROPROG 

3) 3) PPV (Počítačem podporovaná výroba – CAM) – Zjednodušeně je 3D model pomocí 

CAM (Computer Aided Manufacturing) převeden do formátu programu, pomocí kterého 

je již možné součást na CNC stroji vyrobit. Nejde však o tak jednoduchý proces, i zde je 

potřeba proškoleného pracovníka se zkušenostmi. Jeho nevýhodou je mnohdy velice 

zdlouhavý program, který bývá často nepřehledný a jeho drobné úpravy mohou znamenat 

nechtěné problémy, vzhledem k možnému narušení vazeb uvnitř programu. [2] 
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2 Parametrické programování 

Parametrické programování CNC strojů je možné si představit jako programování na PC, ostatně 

většina možností parametrického programování vychází ze základních programovacích jazyků, 

jako je C++, Pascal nebo Python. Práce s operátory, matematické funkce a operace, proměnné, to 

vše funguje stejně jako programování na PC. Některé softwary mohou mít drobné odlišnosti např. 

ve formě zápisu a v některých případech i v jednotlivých funkcích, což bude rozebráno ve srovnání 

jednotlivých softwarů, které je také součástí této práce. Jednoduše se dá říct, že pokud má člověk 

již zkušenost s programováním jako takovým, nebude pro něj složité pochopit principy 

parametrického programování CNC. [1] 

Představme si jednoduchý příklad, kdy máme obdélníkové desky různých rozměrů a naším úkolem 

je vyvrtat díry v rozích desek. Jelikož je zde více rozměrů, které se mohou s každou deskou měnit 

(proměnné), je vhodné program zapsat parametricky a jako parametr zvolit každý takový rozměr, 

u kterého předpokládáme změnu. Uvádím zde příklad programu pro vrtání děr desky zapsaného 

v ŘS MIKROPROG a jeho výsledek po proběhnutí simulace. 

 

Obrázek 3 – Program pro vrtání děr v rozích desky 
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Obrázek 4 – Simulace programu vrtání děr v rozích desky 

2.1 Parametry  

Parametrické programování nabízí možnost ukládání číselných hodnot do parametrů, resp. 

vytvoření parametrů, nadále je uchovávat a pracovat s nimi jako s čísly. Různé programy využívají 

různé značení parametrů. [1] Pro příklad uvádím možný zápis parametrů v ŘS MIKROPROG. 

 

Obrázek 5 – Definování parametrů – MIKROPROG 

2.2 Matematické operace  

Nedílnou součástí parametrického programování jsou také operace s čísly a proměnnými. 

Rozsáhlost možností se liší dle výrobce, obecně ale můžeme říct, že běžně se vyskytují funkce 

goniometrické (sinus, cosinus, tangens, cotangens, arkussinus, arkustangens), funkce mocninné 

(druhá mocnina, odmocnina), absolutní hodnota, přirozený logaritmus, exponenciální funkce, 

zaokrouhlování. [1][5] 
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2.3 Logické operace  

Vyhodnocovací procesy jsou klíčové pro parametrické programování. Je možné používat 

podmínky, známé z běžného programování, jako je IF, WHILE, GOTO, DO a spolu s nimi známé 

Booleovské operátory AND, OR a jejich negace. Pomocí vhodně použitých podmínek je možné 

tvořit i cykly a tím opět zjednodušit a zkrátit program pro danou součást. [1][5] 

2.4 Pozice stroje 

Parametrické programování, konkrétně systémové proměnné, nabízí mimo jiné i možnost číst a 

pracovat s aktuální pozicí stroje a pracovat se vztahy mezi touto hodnotou pozice a nulovou 

hodnotou stroje či obrobku. [5] 

2.5 Alarm a časovač  

Přes systémové proměnné je možné se dostat i k programování alarmu či časovače. Ty se hodí 

například pro počítání kusů ve výrobní dávce a následné zastavení stroje nebo upozornění na 

vzniklou chybu programu a jeho zastavení. [5]
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2.6 Využití Parametrického programování a jeho výhody 

 

Nepřeberné množství výrobků zhotovených na CNC strojích se od sebe liší pouze v rozměrech, 

geometrie zůstává zachována. Takové výrobky mohou být například z palety spojovacího 

materiálu (šrouby, matice), pojistné desky, příruby a další. Zmiňované výrobky perfektně splňují 

požadavky pro parametrické programování – rozdílné rozměry při zachování geometrie. Je tedy 

velice jednoduché přejít z výroby jedné velikosti šroubu na velikost jinou změnou např. pouze 

parametru velikosti závitu. 

Výhoda parametrického programování však nespočívá pouze v úpravě parametru pro změnu 

rozměrů, jeho možnosti jsou o mnoho rozsáhlejší. [5] 

Představme si například kruhovou přírubu. Pomocí chytře napsaného programu viz obrázek níže, 

můžeme například za parametr zvolit počet děr na šrouby, kterými bude příruba uchycena, 

program následně vypočítá úhel mezi těmito dírami a ovlivní dle tohoto počtu, kolikrát se spustí 

podprogram vrtání a na jaké souřadnice má nástroj dojet, dále můžeme parametricky definovat 

různé drsnosti povrchů a s nimi spojené rozdílné podmínky obrábění (otáčky, posuv).  

 

 

Obrázek 6 – Vrtání děr kruhové příruby 
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Obrázek 7 – Simulace vrtání děr příruby 

2.6.1 Úpravy programů 
Výhoda parametrického programování samozřejmě narůstá se zvyšujícím se počtem rozměrově 

odlišných součástek. Nesmírnou výhodou je nejen tvorba samotných programů, ale také jejich 

následná úprava. Ve chvíli, kdy chceme upravit podmínky obrábění např. pro zvýšení životnosti 

nástroje, zkrácení doby obrábění a podobně, můžeme při vhodně a parametricky napsaných 

programech tuto změnu učinit velmi jednoduše změnou některých parametrů. Pokud ale programy 

parametricky zapsané nejsou, musíme změny provádět ručně u každého programu zvlášť. Další 

kapitolou samo o sobě by mohlo být parametrické programování ve spojení s CAM. Takto 

vygenerovaný program je často velmi zdlouhavý a složitý, následné ruční úpravy takto 

vygenerovaného kódu programu jsou prakticky nemyslitelné. Pokud by se nám ale podařilo 

definovat vhodné rozměry jako parametry před samotným postprocesingem, mohli bychom 

snadno tyto rozměry, např. v rámci odladění programu, změnit. [5][6] 

2.6.2 Makra 
Velkým přínosem parametrického programování je tvorba maker, volaných příkazem G65 (pro 

systém Fanuc Custom Macro B). Pod makrem si lze snadno představit program na vytvoření často 

se vyskytované kontury, jako je drážka, díra, osazení, závit a podobně, v němž se vyskytují 

proměnné, smyčky a logické operace. Aby se nemusel vždy v každém programu tento 

technologický prvek programovat zvlášť, stačí vyvolat příslušné makro se zadáním vstupních 

parametrů (rádius, hloubka, délka, velikost závitu…) a program, na základě vhodně vytvořených 



 

18 

 

vět dopočítá zbylé rozměry a dráhy nástroje. Tyto programy (makra) se ukládají zvlášť, často do 

stejného nebo speciálního adresáře, a dle potřeby jsou v programu volány. [5][6] 

2.6.3 Obtížné trajektorie 
Výhoda parametrického programování tkví dále také v obrábění po složitějších trajektoriích. 

Vzhledem k tomu, že parametrické programování zvládá matematické operace a funkce, je možné 

pracovat s funkcemi jako jsou goniometrické funkce, mocninné funkce, zaokrouhlování. Spolu 

s logickými operandy je toto mocný nástroj pro tvorbu složitých tvarů obrobků. Mnohé tvarově 

složité kontury je zdaleka jednodušší tvořit pomocí CAM softwarů, jelikož parametricky je tento 

proces velice pracný, parametrické programování zde však nabízí 2 podstatné výhody, které je 

třeba brát při volbě metody v potaz. V první řadě je program vygenerovaný pomocí CAM 

několikanásobně delší než program zapsaný parametricky, což úzce souvisí s druhou výhodou 

parametrického programu – je přehlednější a lépe se s ním pracuje v pozdějších fázích, tj. při 

zápisu hodnot, popřípadě při následných úpravách. 

Jedním samostatným velkým odvětvím, kde nese parametrické programování své velké 

zastoupení, je metrologie. Podmíněné programování pro zkoumání polohy, dotyků a plnění 

podmínek je velmi vhodné pro využití parametrů. [5] 

2.7 Nevýhody parametrického programování 

Parametrické programování má i své stinné stránky, které je před jeho začleněním třeba zvážit. 

Úskalí parametrického programování se může u některých výrobců projevit již při samotném 

pořizování stroje se softwarem. Ne všichni výrobci totiž standartně dodávají možnost 

parametrického programování v základním balíčku, je tedy nutné si toto rozšíření připlatit. Částky 

ovšem bývají většinou příznivé. 

Dalším úskalím je nepochybně doba tvorby programu pomocí parametrů. Tvorba takového 

programu je sofistikovanější, a tím pádem i časově náročnější než tvorba běžného programu pro 

totožnou součást. Je tedy na místě provést nejprve důkladnou analýzu, zda zvolit cestu A nebo B. 

Faktory, které je třeba brát v potaz jsou především: počet vyráběných kusů, složitost součásti 

(respektive programu), nebo také fakt, zda se v budoucnu bude vyrábět něco podobného, tudíž se 

bude program zapsaný parametricky hodit a ušetří se čas v příští zakázce. 

Vzhledem k tomu, že parametrické programování je podstatně náročnější než běžný program v G 

kódu, vyžaduje také hlubší znalosti programátora. Pro hladký chod firmy je klíčové, aby tyto 

techniky ovládal více než jeden pracovník. Takovéto pracovníky je nutné zaškolit, což stojí čas i 

peníze a je tedy třeba propočítat, zda se to v dané situaci firmě vyplatí. [1][5]
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3 Porovnání nejznámějších řídících systémů  

V této části budu porovnávat ŘS od 5 nejznámějších firem na trhu. Jsou jimi Fanuc Custom 

Macro B, Fadal’s Macro, Okuma User Task 2, Sinumerik od firmy Siemens a TNC 640 od 

firmy HEIDENHAIN. Pro první čtyři ŘS se mi podařilo nashromáždit podklady, 

pojednávající o programování ručním. ŘS firmy HEIDENHAIN řeší problematiku lehce 

odlišným způsobem. ŘS s názvem TNC (zde konkrétně s vývojovým označením 640) se co 

nejvíce připodobňuje programování dílenskému tak, aby byly programy a jejich úpravy pro 

obsluhu stroje co možná nejvíce intuitivní. PLC firmy HEIDENHAIN jsou uzpůsobeny tak, 

aby programování bylo možné provádět velice efektivně, tedy i za běhu stroje, aby nevznikaly 

zbytečné prostoje. Tím pádem může být využita obsluha stroje pro programování, pokud je 

pro to, vzhledem k jejím ostatním úkonům, prostor. Pro složitější programy lze využít totožně 

fungující externí programovací stanici v PC a program následně převést po síti. [7] 

 
Obrázek 8 – Externí programovací stanice fy HEIDENHAIN [8] 

Srovnání budu provádět tak, aby bylo co nejkorektnější, s ohledem na možné rozdíly mezi 

programováním na programovací stanici fy HEIDENHAIN a na PC v běžném G-kódu. Vždy 

se budu snažit na odlišnosti poukázat, aby v práci nedocházelo k nejasnostem.  
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3.1 Zápis proměnných 

3.1.1 Fanuc Custom Macro B 

Program od Fanucu disponuje 5 různými druhy proměnných. Všechny se volají pomocí symbolu 

# a příslušného čísla dané proměnné. Například #5 neznamená proměnnou s hodnotou 5, nýbrž 

proměnnou číslo 5, v níž může být uložena libovolná hodnota. Oproti programování na PC zde 

nemusíme definovat typ proměnné, ta může být celé číslo, desetinné číslo, může reprezentovat 

pozici nástroje, nebo čas obrábění.  

1) Argumenty – vstupní hodnoty lokálních proměnných při volání makra, značí se písmeny 

abecedy. 

2) Lokální proměnné – tyto proměnné drží hodnotu vstupních argumentů po čas daného 

makra, na jeho konci jsou jejich hodnoty ztraceny. Jsou v rozmezí #1 až #33. 

3) Uživatelské proměnné – část těchto proměnných drží svou hodnotu i po skončení makra, 

jsou udržovány v samotném systému, mohou tedy být sdílené ve více makrech zároveň, 

pro jejich vymazání musí být vytvořen cyklus, který postupně přiřadí nulovou hodnotu – 

proměnnou #0. Proměnné #100 až #149, resp. #199, podle velikosti balíčku, který má 

uživatel zakoupen, jsou proměnné dočasné (po vypnutí napájení stroje ztrácí svou 

hodnotu). Proměnné #500 až #549, resp. #599, resp. #699, resp. #999 (4 různé balíčky 

proměnných – A, B, C nebo D) jsou tzv. trvalé proměnné, které svou hodnotu drží i po 

přerušení napájení. 

4) Systémové proměnné – Mají přístup k různým informacím stroje, např. poloha nástroje, 

korekce nástrojů a souřadných systémů.  
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Obrázek 9 – Systémové proměnné – Fanuc Custom Macro B [5] 

5) Prázdná proměnná – #0 využívá se k přiřazení prázdné hodnoty některému z již využitých 

parametrů. [5][6] 

3.1.2 Okuma User Task 2  

Okuma User Task 2 disponuje 3 druhy proměnných: 

1) Lokální proměnné – (127 volných polí) Drží svou hodnotu pouze za chodu programu, po 

jeho resetu se hodnoty změní na hodnoty prázdné. Tyto proměnné je možné si pojmenovat 

za dodržení určitých pravidel, jimiž jsou: maximálně 4 znaky, z nichž první 2 musejí být 

písmena, zbylé dva je možné zvolit jako písmena nebo čísla s výjimkou písmen O, N a V, 

například proměnná XHOL může reprezentovat X-ovou souřadnici středu díry. Výhodu 

zde vidím v přehlednosti proměnných, mnohdy nemusí být zapotřebí vysvětlujících 
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komentářů, na druhou stranu je delší psát častěji 4 znakové proměnné místo 2 znakových 

s komentářem na začátku programu. 

2) Uživatelské proměnné – Na rozdíl od lokálních proměnných drží svou hodnotu i po 

dokončení programu, dokonce i po vypnutí stroje. Je možné použít až 32 proměnných, 

přičemž jejich názvosloví je zde již přiřazeno, a to V1 až V32. Vzhledem k jejich 

omezenému počtu je doporučeno využívat jich pouze tehdy, je-li nutné, aby jejich hodnota 

zůstala nadále v paměti (např. počítadlo vyrobených kusů). 

3) Systémové proměnné umožňují, stejně jako v předchozím případě u Custom Macra, 

přístup k CNC funkcím, jako je např. aktuální pozice nástroje, korekce apod. [5][9] 

3.1.3 Fadal‘s Macro 

Zde je rozdělení proměnných opět na 3 druhy, a to proměnné s označením R, označením V a 

systémové proměnné. 

1) Proměnné R – R0 až R9, tedy lze použít pouze 10 proměnných R, ty jsou využívány pro 

operace v programu a k volání ve funkcích daného programu/makra. Při operaci 

s proměnnou R je nutné použít na začátku řádku symbol #. Jakmile využití hodnoty 

uložené v parametru R postrádá dále v programu smysl, je vhodné tento parametr přepsat 

jinou hodnotou, se kterou je potřeba dále pracovat. 

2) Proměnné V – V1 až V100, tedy až 100 možných polí pro hodnoty proměnných V. 

Používají se na začátku programu pro definování důležitých hodnot (spolu s komentáři), 

které se v průběhu mění nebo často opakují, následně jsou převedeny do proměnných R, 

buďto pouhým přepisem nebo obsažením ve výpočtu nové proměnné. S hodnotou 

uloženou v parametru R se může být následně pracovat dle obvyklých zvyklostí. 

3) Systémové proměnné – Fungují stejným způsobem jako u předchozích dvou systémů, mají 

své vlastní názvy dle vývojáře systému. [5][10] 

3.1.4 Sinumerik 
Rozdělení a zápis proměnných v ŘS Sinumerik je poněkud komplexnější záležitost. Zde se 

proměnné dělí na dvě hlavní skupiny: Pomocné proměnné a hlavní proměnné. Jejich rozdíl spočívá 

ve způsobu definování. Zatímco pomocné proměnné jsou zapsány a čteny před tím, než jsou 

jednotlivé řádky programu vykonávány (například zápis podprogramu), u hlavních proměnných 

je tomu právě naopak. Takto zapsané proměnné je od sebe potřeba rozlišit, k tomu se využívá 

znaku $, kterým je dáno, že se jedná o hlavní proměnnou. 

1) Uživatelské proměnné R – Do těchto proměnných lze ukládat čísla, výpočty a dále s nimi 

pracovat.  
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2) Globální uživatelské proměnné RG – Tyto proměnné drží hodnotu napříč programy, je 

tedy možné je volat i z jiného programu. 

3) Definování nových parametrů – Sofistikovanější formou práce s parametry je funkce DEF, 

která umožňuje definování nových parametrů, můžeme si při jejím definování zvolit její 

typ a případně hodnotu a jednotku. [11][12] Definování nových parametrů v ŘS Sinumerik 

je nad rámec této práce a nebudu se jím tedy dále zabývat.  

3.1.5 HEIDENHAIN (TNC 640) 
HEIDENHAIN využívá pro označení parametrů písmeno Q. Jsou k dispozici 4 hlavní kategorie Q 

parametrů a to Q, QL, QR a QS, které se dále dělí podle číselného označení. 

1) Q parametry – Q parametry jsou provázány se všemi NC programy v paměti ŘS, jejich 

číselné označení je v rozmezí 0-1999, z nichž za zmínku stojí např. volné parametry 0-99, 

speciálně přednastavené parametry pro funkce ŘS 100-199 a např. parametry určené 

přednostně pro již přednastavené cykly 200-1199. 

2) QL parametry – Tyto parametry jsou vázány pouze na jeden konkrétní program, v němž 

jsou definovány. Lze využít až 500 QL parametrů, tedy v rozmezí 0-499. 

3) QR parametry – Tyto parametry opět drží hodnotu pro všechny programy v ŘS, zároveň 

drží svou hodnotu i po přerušení napájení stroje. Jsou rozděleny na 3 skupiny. Volné 

parametry pro uživatele jsou s označením 0-99, parametry pro již přednastavené funkce 

(cykly) firmou HEIDENHAIN 100-199 a parametry pro výrobce stroje 200-499. 

4) QS parametry – Tyto parametry jsou používány pro práci s textovými řetězci v ŘS TNC, 

rozdělení je totožné jako u Q parametrů v bodě 1. [7][13] 

3.1.6 Zhodnocení 
Nejvíce přehledný se mi jeví princip ŘS Fanuc Custom Macro B, který má proměnné řazené 

číselně a jsou jasně dané intervaly čísel označující daný typ proměnné. Po krátkém seznámení se 

všemi druhy je tedy uživatel snadno schopen rozhodnout, který typ proměnné zvolí. Naopak 

nejméně vhodný mi přijde systém proměnných v ŘS Fadal’s Macro, kde je potřeba hodnoty 

nejprve uložit do proměnných R, kterých máme k dispozici pouze 10, a následně tyto hodnoty 

transformovat do proměnných V, se kterými můžeme dále pracovat. Princip byl sice v manuálu 

poměrně jasně vysvětlen, i přesto mi přijde pro začátečníky nevhodný. 
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3.2 Aritmetické funkce 

Nyní by bylo vhodné se podívat na některé zajímavé základní funkce v jednotlivých programech. 

Vezměme v potaz například základní operace, jako jsou sčítání, odčítání, násobení a dělení, ty 

fungují ve všech ŘS prakticky stejně. Pro názornost je na obrázku níže vidět práce s čísly a 

proměnnými za použití těchto funkcí. 

 

Obrázek 10 – Matematické operace s parametry 

Je obecně známo, že násobení a dělení (násobení převrácenou hodnotou – budu tedy dále používat 

pouze pojem násobení) má přednost před sčítáním a odčítáním. Stejně tak je tomu i u již 

zmiňovaných 4 systémů. Na rozdíl od nich například systém MIKROPROG dodržuje pravidlo 

upřednostnění chronologického sledu operací tak, jak jdou za sebou. Pro objasnění uvedu na 

krátkém příkladu. 

 

Obrázek 11 – Matematická konvence – Fanuc Custom Macro B [5][6] 

Takto zapsáno přímo pro systém Fanuc Custom Macro B, nicméně funkčně totožné s programy 

Okuma User Task 2, Fadal‘s Macro, Sinumerik a HEIDENHAIN, avšak pro systém 

MIKROPROG platí následující způsob.  

 

Obrázek 12 – Matematická konvence – MIKROPROG 
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Tedy provádí operace krok po kroku. Pro některé uživatele může být tato forma poněkud 

zmatečná, nemyslím si ale, že by měla zásadní vliv na možnosti použití, které přináší standartní 

logika přednosti operací. Nevýhodou může být například fakt, že je tato forma jiná oproti 

zavedeným zvyklostem a programátorům může trvat si na ni zvyknout. 

Pokud chceme v ŘS změnit pořadí operací, je nezbytné použití závorek. Je ale třeba dát pozor na 

jejich použití, některé ŘS mají omezenou hloubku závorkování (vnořené závorky), tudíž je dobré 

si tuto informaci ověřit v manuálu a využívat je jen tam, kde jsou opravdu potřeba. [5] 

ŘS HEIDENHAIN, pracující s programovací stanicí, používá k zápisu matematických operací 

přednastavená tlačítka (součet, součin, rozdíl a podíl). Výsledek zápisu věty/řádku/bloku je 

v konečném důsledku stejný, rozdílem však je v procesu zapisování, kdy se nevypisují operace 

pomocí klasických znaků klávesnice, nýbrž pomocí tlačítek tomu předurčených. [13] 

3.3 Trigonometrické funkce 

Trigonometrické funkce jsou důležité pro nejrůznější výpočty od jednodušších drah (zkosení) až 

po složitější dráhy nástrojů (komplexní křivky). Jejich značení je ve všech ŘS prakticky stejné, 

liší se případně pouze v závorkování (kulaté a hranaté závorky, případně bez závorek). 

3.3.1 Fanuc Custom Macro B 
 

 
Obrázek 13 – Trigonometrické funkce – Fanuc Custom Macro B [5] 

3.3.2 Okuma User Task 2 
 

 
Obrázek 14 – Trigonometrické funkce – Okuma User Task 2 [5] 

3.3.3 Fadal‘s Macro 
 

 
Obrázek 15 – Trigonometrické funkce – Fadal's Macro [5] 
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3.3.4 Sinumerik 
 

 

Obrázek 16 – Trigonometrické funkce – Sinumerik [12] 

3.3.5 HEIDENHAIN (T640) 
 

 
Obrázek 17 – Trigonometrické funkce – HEIDENHAIN (T640) [13] 

Pro ŘS HEIDENHAIN zde opět na klávesnici programovací stanice existují speciální tlačítka pro 

programování trigonometrických funkcí, zápis však, jak lze vidět na obrázku výše, je principiálně 

totožný s ostatními ŘS. [13] 

Příkladem náročnější kontury, na které je třeba uplatnit trigonometrické funkce, může být elipsa. 

Na následujícím obrázku je zobrazen funkční parametrický program, zapsaný v ŘS 

MIKROPROG, pro pohyb nástroje po trajektorii elipsy a jeho výsledek po proběhnutí simulace. 
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Obrázek 18 – Parametrický program pro trajektorii elipsy 

 

Obrázek 19 – Simulace programu pro trajektorii elipsy 
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3.4 Zaokrouhlování 

Zaokrouhlování je funkce velice hojně využívána při parametrickém programování. Mějme 

například hrubovací makro, ve kterém se vyskytuje výpočet cyklů ze zadaných hodnot. Výpočtem 

nám může vyjít libovolné kladné reálné číslo, ale počet cyklů (opakovaní) daného podprogramu 

nebo makra je akceptovatelný pouze v celočíselné hodnotě. Jako další krok se tedy nabízí funkce 

zaokrouhlení. Konkrétně při zaokrouhlení po výpočtu cyklů je třeba zajistit, aby byla zaručeně 

odebrána požadovaná tloušťka materiálu, pokud máme pevně danou hloubku obrábění na jeden 

cyklus. Potřebujeme tedy zaokrouhlovat nahoru, což může být v některých případech proti 

matematickým pravidlům. Většinou jsou k dispozici tedy 3 základní funkce zaokrouhlování, a to 

klasické zaokrouhlování dle pravidel matematiky, dále zaokrouhlení nahoru (zaokrouhlí danou 

hodnotu vždy na nejbližší vyšší celočíselnou hodnotu) a zaokrouhlení dolu (zaokrouhlí danou 

hodnotu vždy na nejbližší nižší celočíselnou hodnotu). [5] 

3.4.1 Fanuc Custom Macro B 
1) Zaokrouhlení dle matematických konvencí – ROUND 

2) Zaokrouhlení na nejbližší vyšší celočíselnou hodnotu – FUP 

3) Zaokrouhlení na nejbližší nižší celočíselnou hodnotu – FIX [5][6] 

3.4.2 Okuma User Task 2 
1) Zaokrouhlení dle matematických konvencí – ROUND 

2) Zaokrouhlení na nejbližší vyšší celočíselnou hodnotu – FUP 

3) Zaokrouhlení na nejbližší nižší celočíselnou hodnotu – FIX [5][9] 

3.4.3 Fadal’s Macro 
1) Zaokrouhlení dle matematických konvencí – RND 

2) Zaokrouhlení na nejbližší vyšší celočíselnou hodnotu – Bohužel, tato funkce není v ŘS 

přítomna, to však neznamená, že úkon není možné provést. Problém lze vyřešit pomocí 

snadného programu, který pomocí funkce INT odejme vše za desetinnou tečkou, tedy 

zaokrouhlí na nejbližší nižší celočíselnou hodnotu a v dalším kroku k této hodnotě 

přičteme hodnotu 1. Tímto jsme vytvořili vlastní program pro funkci zaokrouhlení na 

nejbližší vyšší celočíselnou hodnotu. Více viz kapitola 3.5.4 Vytváření vlastních funkcí 

3) Zaokrouhlení na nejbližší nižší celočíselnou hodnotu – INT [5][10] 
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3.4.4 Sinumerik 
1) Zaokrouhlení dle matematických konvencí – ROUND 

2) Zaokrouhlení na nejbližší vyšší celočíselnou hodnotu – ROUNDUP 

3) Zaokrouhlení na nejbližší nižší hodnotu jde opět provést jednoduchou matematickou 

operací. Po použití funkce ROUNDUP se od výsledného čísla odečte 1. Tím získáme 

nejbližší nižší hodnotu. [12] 

3.4.5 HEIDENHAIN (T640) 
V ŘS HEIDENHAIN funguje zaokrouhlování na bázi odříznutí čísel za desetinnou tečkou. To by 

ovšem samo o sobě neodpovídalo zavedeným pravidlům zaokrouhlování, a proto je problém řešen 

následujícím způsobem. 

 

Obrázek 20 – Zaokrouhlování – HEIDENHAIN [13] 

Tedy vždy je k zaokrouhlovanému číslu přičtena kladná nebo záporná hodnota 0,5 dle toho, zda 

je zaokrouhlované číslo kladné nebo záporné. Poté je provedena funkce INT, která je mimo jiné 

také ukryta pod zvláštním tlačítkem, a která provede odříznutí čísel za desetinnou tečkou. Tím 

docílíme korektního zaokrouhlení. [13] 

3.4.6 Zhodnocení 
V tomto ohledu mi nejvíce uživatelsky příjemné přijdou přístupy od Fanucu a Okumy, u kterých 

nemusí uživatel přemýšlet, jakým způsobem nahradit neexistující funkci programu. Zkratky jsou 

ve všech ŘS vcelku intuitivní a snadno zapamatovatelné. Naopak nejsnazší pro naprogramování 

zaokrouhlování se mi jeví způsob fy HEIDENHAIN a tento princip by mohl být například 

vhodným i pro systém MIKROPROG, což více rozvedu v další části této práce. 

3.5 Další důležité funkce 

3.5.1 Odmocnina 
Značí se pro Fanuc Custom Macro B, Okuma User Task 2 a Sinumerik: SQRT (argument), 

HEIDENHAIN také používá SQRT, avšak bez závorkování parametru nebo číselné hodnoty a pro 

Fadal’s Macro platí zápis: SQR (argument). [5][12][13] 
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3.5.2 Absolutní hodnota 
Absolutní hodnotu je možné použít v programu tam, kde je nezbytně nutné zadání kladného čísla. 

Pokud si programátor není jistý, zda uživatel správně pochopí program, například může být 

matoucí, zda má být hodnota zadána s kladným nebo záporným znaménkem, je nasnadě použít 

pro jistotu funkci absolutní hodnoty. Ve většině ŘS je tato funkce jednoduše zabudována a vyvolá 

se pomocí zkratky ABS (argument). [5] 

3.5.3 Pythagorova věta 
V manuálu ŘS HEIDENHAIN je popsána také funkce pro odmocninu ze součtu čtverců neboli 

Pythagorovu větu. Její zápis vypadá následovně. 

 

Obrázek 21 – Funkce Pyhtagorova věta – HEIDENHAIN [13] 

V manuálech jiných ŘS jsem tuto funkci neobjevil. Myslím si, že není nutné mít tuto funkci jako 

systémovou, tedy již přednastavenou, jelikož ji lze snadno vytvořit pomocí sečtení dvou 

umocněných parametrů a následného odmocnění součtu. Je to ovšem v podání fy HEIDENHAIN 

ušetření několika řádků v programu. [13] 

3.5.4 Vytváření vlastních funkcí 
Pokud nastane situace, že potřebujeme v programu funkci, která není v systému definována, je 

možné si takovouto funkci vytvořit pomocí krátkého programu. Pro názornost zde uvádím funkci 

'Kořeny kvadratické rovnice' vytvořenou v systému MIKROPROG. [5] 

 

Obrázek 22 – Vlastní funkce řešení kvadratické rovnice  
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3.6 Logické operace a řízení toku programu 

3.6.1 Nepodmíněný skok v programu 
V mnoha případech může nastat situace, kdy potřebujeme změnit pořadí sledu operací v daném 

programu, například může být z technologického hlediska praktičtější vytvořit zkosení hrany díry 

až po jejím vystružení, ale my jsme napsali program přesně naopak, můžeme tedy elegantně 

pomocí tří jednoduchých řádků změnit pořadí vět v programu bez toho, aniž bychom museli celý 

program pracně přepisovat. K tomu nám slouží funkce GOTO nepodmíněného skoku v programu, 

to konkrétně znamená, že nemusí být splněna žádná podmínka pro to, aby program přeskočil 

z jednoho řádku na řádek, který přímo nenásleduje. Tímto způsobem je možné mimo jiné i zacyklit 

daný program. Konvence formy zápisu je téměř ve všech ŘS prakticky stejná, jediným rozdílem 

je zápis adresy skoku, jelikož každý ŘS si značí své řádkování jinak. Pro názornost uvedu příklad 

nepodmíněného skoku v programu v ŘS MIKROPROG, ten ovšem používá k tomuto úkonu 

funkci G27. [5] 

 

Obrázek 23 – Příklad nepodmíněného skoku v programu 

3.6.2 Podmíněný skok v programu 
Podmíněný skok v programu provede ten samý úkon, nicméně na základě splnění dané podmínky. 

Podmíněné programování skoků v programu je prováděno převážně pomocí funkcí IF, WHILE, 

na které následně navazují funkce DO, GOTO a THEN.  Dále je potřeba zavést vhodné operátory 

(podmíněné výrazy), které dávají funkcím IF a WHILE možnosti větvení. Jsou jimi: méně než 

(LT; <), méně než nebo rovno (LE; <=), rovno (EQ; =) a (EQU) pro HEIDENHAIN, větší než 

nebo rovno (GE; >=), větší než (GT; >) a není rovno (NE; <>). V ŘS Fanuc Custom Macro B a 

Okuma User Task 2 je zápis těchto operátorů prováděn pomocí zkratek z prvních písmen, viz 
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závorky. ŘS Sinumerik nebo Fadal’s Macro zapisují operátory příslušnými symboly, tak jak je 

uvedeno vždy za středníkem v týž závorkách. Zápis podmíněného skoku v programu pro systém 

Fanuc Custom Macro B může vypadat následovně. [5][6][9][10][12][13] 

 

Obrázek 24 – Podmíněný skok – Fanuc Custom Macro B [5][6] 

Pokud bude parametr 1 (tloušťka drážky) menší než parametr 2 (průměr nástroje), provede se 

programový skok na řádek výměny nástroje. Pokud ovšem podmínka splněna není, provede se 

skok GOTO20, což je řádek najetí nad počáteční bod drážky a pokračuje se v obrábění. 

ŘS Sinumerik navíc disponuje různými druhy GOTO příkazů. Forma skoku je poněkud složitější, 

jelikož nelze odkazovat pouze číslem příslušného řádku, ale řádek musí být pojmenován a 

v příkazu GOTO vyvoláno i jméno řádku. Dále má systém Sinumerik 4 různé příkazy: GOTOB 

(odkazuje na řádek směrem k počátku programu), GOTOF (odkazuje na řádek směrem ke konci 

programu), GOTO (libovolný směr) a GOTOC, ten je zajímavý tím, že i přesto, že odkazovaný 

řádek nebyl nalezen, program se nepřeruší a pokračuje dál následujícím řádkem. [12] 

ŘS HEIDENHAIN přistupuje k této problematice obdobně, jediným rozdílem je absence závorek 

v podmínce a chybějící podmínkové symboly pro větší-rovno a menší-rovno. Podmínka může 

vypadat například takto: 

 

Obrázek 25 – Zápis podmíněného skoku – HEIDENHAIN [13] 

kde GOTO LBL10 je forma zápisu skoku na řádek s označením 10. Programována je stejně jako 

předchozí funkce. Klávesnice programovací stanice obsahuje tlačítko pro vygenerování příkazu 

pro podmíněný skok a poté už následuje samotné definování podmínek. [13] 

3.6.3 Zhodnocení 
Jako nejvhodnější formu podmíněných a nepodmíněných skoků v programu se přikláním 

k variantě odkazování na příslušné číslo řádku, viz. například ŘS Fanuc Custom Macro B, 

vzhledem ke snadné orientaci a logickému sledu. V případě složitého programu může být zbytečně 

obtížné vyhledávat názvy řádků a za předpokladu složitějších cyklů v programu se v něm lze 

snadno ztratit. Je třeba mít na zřeteli, že s programem nepřijde do styku jen samotný programátor, 

který program tvoří, ale také obsluha stroje, která musí programu rozumět. 
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3.7 Makra 

Rozdíl mezi makrem a podprogramem je v jejich možnostech použití. Výhodou makra je 

především jeho větší praktičnost a univerzálnost. Podprogram, jakožto část programu, ze kterého 

je volán, je, jak už název napovídá, pouze pro konkrétně daný program. Můžeme nalézt některý 

prvek obrábění, který se v daném programu často opakuje a nahradíme jeho opakované 

programování podprogramem. Na rozdíl od toho makro je zvláštní program uložený zvlášť 

v adresáři, lze ho vyvolat v libovolném programu a při jeho volání rovnou definujeme proměnné 

pomocí tzv. argumentů. 

 

Obrázek 26 – Volání makra M61 – MIKROPROG 

3.7.1 Vstup dat a volání makra 
Makro je voláno ve většině ŘS příslušnou funkcí G a adresou daného makra. Spolu s ním jsou 

přiřazeny hodnoty jednotlivým argumentům, jež definují proměnné, se kterými makro pracuje.   

3.8 Funkce vybraných systémových proměnných 

Systémové proměnné mohou, stejně jako jakékoliv jiné, držet číselné hodnoty. Jejich rozdíl oproti 

volným proměnným tkví v tom, že jsou již nějakým způsobem předdefinované na určité funkce. 

Jak již bylo uvedeno dříve v této práci, každý ŘS má své vlastní označení systémových 

proměnných. Někdo používá číselná označení, jiný zase jména složená ze zkratek, je tedy nutné 

pro orientaci v těchto proměnných, vždy prozkoumat manuál daného ŘS.  

3.8.1 Korekce nástrojů 
Přístup k aktuálním korekcím nástrojů je jednou z možností systémových proměnných. Jejich 

zapisování se zpravidla provádí mimo výrobní program součásti, nicméně průběžná úprava je 

možná i v průběhu programu. Představme si ale situaci, kdy chceme danou korekci uložit jako 

parametr a použít ji k výpočtu dalších proměnných v programu (tvorba složitých drah nástroje).  

To je nám díky parametrickému programování umožněno. 

3.8.2 Generátor alarmu 
Další nesmírnou výhodou parametrického programování je práce s alarmem a chybovými 

hlášeními. Ten může být například využit při počítání kusů, pro zastavení stroje po dokončení 

výrobní dávky a upozornění obsluhy. Je vhodné pro tento úkon použít permanentní proměnnou, 

tedy takovou proměnnou, jejíž hodnota se nevymaže, pokud by v průběhu procesu došlo 
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k přerušení napájení stroje, nebo by byla dávka přerušena koncem směny. Názorná ukázka 

takového programu zapsaného v ŘS Fanuc Custom Macro B je zde na obrázku. [5] 

 

Obrázek 27 – Počítadlo obrobených kusů – Fanuc Custom Macro B [5] 

Takto plně zautomatizovaný počítací program se hodí například na stroj s automatickým tyčovým 

podavačem, který je schopný obrábět více kusů za sebou bez zásahu obsluhy. Ta v tu chvíli nemá 

stoprocentní přehled o počtech kusů a takovéto ulehčení je nasnadě. 

3.8.3 Přístup k aktivním funkcím 
Systémové proměnné nám umožnují ukládat v nich konkrétní hodnotu G a M kódu a dalších 

příkazů. To může být užitečné ve chvíli, kdy stroj obsluhuje více pracovníků a jeden z nich chce 

například otestovat změnu v programu. Pokud si není jistý, jaké hodnoty jsou momentálně 

nastaveny, může je skrz systémové proměnné uložit do lokálních proměnných, následně je změnit 

na nové hodnoty a po provedení pokusu pomocí lokálních proměnných opět přiřadit zpět na 

původní hodnotu. [5] 

  



 

35 

 

4 MIKROPROG 

„Firma MIKRONEX s.r.o. vyvinula, vyrábí a užívá řídící systémy MIKROPROG pro řízení 

krokových a AC servopohonů v řadě pro 2 až 5 souvisle řízených os. V současné době jsou 

nabízeny systémy řady MIKROPROG ve čtyřech softwarově odlišných variantách. Systémy jsou 

modulové koncepce. Skládají se z NC části, PLC části, pohonů a pomocných bloků. Jsou osazovány 

do samostatných rozvaděčů s vysokým krytím, nebo zabudovávány do rozvaděče stroje.“ [14] 

 

Obrázek 28 – Logo firmy MIKRONEX [14] 

V této části se zaměřím na možné rozšíření funkcí ŘS MIKROPROG, které zatím nejsou v ŘS 

zahrnuty a mohly by ulehčit práci programování. ŘS obsahuje standartní paletu G a M kódů a také 

možnost využití parametrického programování pod parametry s označením P. V předchozí části 

již byly naznačeny některé zvyklosti a principy platné pro systém MIKROPROG, zde budou pro 

přehlednost zopakovány a doplněny o návrhy na možné změny a doplnění pro širší využití. 

ŘS MIKROPROG disponuje parametry P v základním rozmezí 0-99, z nichž některé jsou volné a 

některé zastávají důležité funkce. Prakticky můžeme říct, že volné parametry jsou P0-P89, i když 

některé z nich mají také speciální využití (bude rozebráno později). Parametry P90-P99 mají 

přednastavené různé funkce, které zde nyní rozeberu. 

P90 – Parametr P90 slouží jako jakýsi argumentový parametr pro další funkce, se kterými je 

provázán, dá se také využívat pro zápis hodnot do souboru a obráceně nebo jako podmínkový 

parametr pro funkci G23 (podmíněný skok v programu). 

P91 – Tento parametr drží vždy aktuální hodnotu souřadnice X. Pokud chceme tuto hodnotu uložit 

např. do souboru, je potřeba ji přenést na parametr P90 a z něj následně exportovat do souboru 

s příponou .SOU 

P92 – Tento parametr drží vždy aktuální hodnotu souřadnice Y. 

P93 – Tento parametr drží vždy aktuální hodnotu souřadnice Z. 

P94 – Tento parametr drží vždy aktuální hodnotu souřadnice A. 

P95 – Parametr P95 v sobě uchovává průměr aktivního nástroje. 



 

36 

 

P96 – Parametr, v němž se skrývá funkce sinus, váže se na parametr P90, z jehož hodnoty sinus 

vypočítává. 

P97 – Parametr, v němž se skrývá funkce cosinus, váže se na parametr P90, z jehož hodnoty 

kosinus vypočítává. 

P98 – Parametr, v němž se skrývá funkce arkustangens, váže se na parametr P90, z jehož hodnoty 

arkustangens vypočítává. 

P99 – Parametr s funkcí druhá odmocnina, opět z parametru P90. 

S těmito funkcemi a parametry již ŘS nabízí mnohé možnosti nad rámec standartního 

programování čistě v G kódu. Na druhou stranu je ale stále mnoho možností, které by mohly být 

pro ŘS vhodné, ale zatím pro něj nejsou naprogramovány. Cílem této části práce je navrhnout 

případné funkce, které by rozšířily možnosti parametrického programování v ŘS MIKROPROG a 

přispěly tak k jeho větší všestrannosti. 

4.1 Zaokrouhlování 

Jako první funkci vhodnou pro ŘS MIKROPROG bych zařadil zaokrouhlování, které se hodí pro 

úpravu výpočtů, jejichž výsledek má být použit pro funkci, jež akceptuje právě pouze celočíselné 

hodnoty. To jsou v mnohých ŘS například otáčky vřetene S. Systém MIKROPROG je sice 

naprogramován tak, že je schopen pracovat i s neceločíselnou hodnotou otáček S, ale využití může 

být následující. Mějme parametricky definován obráběcí cyklus, kdy vzhledem k hloubce 

frézování a hloubce třísky je třeba operaci provést na vícekrát. K tomu použijeme jednoduchý 

výpočet pomocí parametrů, jehož výsledkem je nový parametr – počet opakování.  
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Obrázek 29 – Program pro demonstraci výhod zaokrouhlování 

Můžeme si všimnout, že parametr P3, tedy výsledek výpočtu, vyšel jako číslo s hodnotou za 

desetinnou čárkou. Prakticky to pro nás znamená, že je třeba provést, až na některé výjimky, počet 

cyklů, který se rovná číslu vyššímu. Na následujícím obrázku můžeme vidět, jak si MIKROPROG 

s tímto programem poradil. 

 

Obrázek 30 – Simulace programu z obrázku 28 

Na obrázku jsou uvedeny údaje o finálních souřadnicích nástroje po dokončení programu. 

Souřadnice Z zde má hodnotu -9, což znamená, že podprogram byl vykonán pouze 3krát. 
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Pokud by však parametr P3 vyšel vyšší jak 3.5, provede se opakování podprogramu 4krát, což je 

také nežádoucí, protože poté by nástroj skončil hlouběji, než je požadováno a vyrobili bychom 

zmetek. Řešením je tedy zaokrouhlení parametru P3 na nejbližší vyšší číslo a následné opětovné 

vypočítání nové hloubky třísky P4 pro nový počet opakování. Druhou variantou je ponechat 

hloubku třísky původní s počtem opakování P4-1 a poslední opakování podprogramu provést se 

zbývající hloubkou, což je proces přiklánějící se k lepšímu výslednému povrchu kontury, oproti 

první variantě, která má výhodu v menším namáhání stroje v průběhu procesu. 

Vzhledem ke konvenci ŘS MIKROPROG navrhuji pokračovat v zavedeném principu a funkce 

zaokrouhlení zakomponovat do některých z vyšších parametrů, například P100 pro zaokrouhlení 

nahoru, respektive P101 pro zaokrouhlení dolu, resp. P102 pro zaokrouhlení dle matematických 

konvencí. Opět by tyto parametry pracovaly s parametrem P90 jako argumentem, tedy hodnotu, 

kterou chceme zaokrouhlit, bychom přiřadili tomuto parametru a z parametru P100, resp. P101, 

resp. P102, si poté vytáhli celočíselnou hodnotu původního čísla. 

Dle aktuálních potřeb uživatelů je možné díky velkému množství volných parametrů dotvořit i 

další funkce, jako zaokrouhlení na jedno desetinné místo a podobně. Takto do detailu v této práci 

ovšem zacházet nebudu. 

Druhým možným řešením, které je ovšem programátorsky více náročné, je použití funkce psanou 

formou, tak, jako to mají zbylé ŘS. Např. ZANA(argument) pro zaokrouhlení nahoru, 

ZAMA(argument) pro zaokrouhlení dle matematických konvencí a ZADO(argument) pro 

zaokrouhlení dolů, kde argument může být jak libovolný parametr, tak i obyčejná číselná hodnota. 

Osobně se spíše přikláním první variantě, vzhledem k jednoduššímu kódu programování a 

zachování struktury ŘS. 

 

Obrázek 31 – Návrh zápisu funkce zaokrouhlení 
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4.2 Absolutní hodnota 

Absolutní hodnota může být vhodná při složitějších výpočtech s parametry, kdy není vždy 

jednoznačné, že na konci výpočtu vyjde kladné číslo. Pakliže ale kladné číslo na konci výpočtu 

požadujeme, ať už z důvodu pozdějšího dosazení do funkce, která akceptuje pouze kladné 

hodnoty, nebo z jiného důvodu, je nasnadě použít funkci absolutní hodnota. 

Opět vzhledem k již zavedené konvenci v ŘS MIKROPROG navrhuji tuto funkci zakomponovat 

například do parametru P103, který bude opět pracovat s parametrem P90, jakožto argumentem. 

Znovu se jako druhá varianta nabízí psaná forma funkce, například ve tvaru ABS (argument), kde 

argument může být jak parametr, tak číselná hodnota. Případ je velice podobný zaokrouhlování, 

zde si též myslím, že by bylo dobré nenarušovat formu ŘS a zavést funkci dle jeho zvyklostí. 

 

Obrázek 32 – Návrh zápisu funkce absolutní hodnota 

4.3 Změna matematických konvencí 

Další možnou úpravou ŘS by mohla být změna sledu matematických operací, jako je sčítání, 

odčítání a násobení. Jak už bylo v práci popsáno dříve, funguje zde takzvaná chronologická 

posloupnost, tedy operace se provádí tak, jak jsou napsány za sebou, nehledě na matematická 

pravidla, kdy např. násobení má přednost před sčítáním a odčítáním. Spolu s tím se pojí i zavedení 

závorkování, které v programu zcela chybí. Tato úprava je z pohledu naprogramování poněkud 

složitější, jelikož je nutné pokrýt všechny možné případy a použití, které by mohly nastat. Je však 

vhodné, aby spolu se změnou matematické konvence proběhlo i přidání alespoň jedné úrovně 

závorkování, aby se pro upřednostnění sčítání ve složitějším výrazu nemusely vytvářet mezikroky, 

které by zbytečně prodlužovaly program. 

Navrhuji tedy změnu matematické konvence dle obecně platných pravidel matematiky spolu 

s přidáním 1 úrovně závorkování. Příklad rozdílu lze vidět na následujícím obrázku. 
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Obrázek 33 – Rozdíl stávající a nově navržené matematické konvence 

4.4 Pomocné funkce 

Nyní bych se rád zmínil o některých funkcích z palety pomocných funkcí (funkcí M). Tyto funkce 

se aktivují prostým zapsáním na řádku v programu. Může ale nastat situace, kdy chceme pracovat 

s binární informací o funkci (nejčastěji zapnuto/vypnuto).  

4.4.1 Otáčení vřetena 
Příkladem může být sousledné a nesousledné frézování. Mějme program s různorodými druhy 

kontur, z nichž některé chceme obrábět sousledně a jiné naopak nesousledně. Pro tuto změnu je 

třeba učinit změnu v otáčení vřetena (M3 a M4). Pokud bychom chtěli celý proces naprogramovat 

univerzálně a přehledně, v rámci parametrického programování, hodil by se nám parametr, 

uchovávající informaci o otáčení vřetena. Tímto parametrem by mohl být například parametr 

P201. Jeho hodnota by byla 0 pokud by se vřeteno vůbec netočilo; 1, pokud by se vřeteno točilo 

doprava (M3); 2, pokud by se vřeteno točilo doleva (M4). Díky tomuto, spolu s rozšířením 

podmíněného programování, bychom byli schopni napsat velice přehledný, jednoduchý a 

universální program pro výše popsaný případ. [13] 

4.4.2 Chlazení 
Dalším možným rozšířením je totožný princip, tentokrát ale pro funkci chlazení. To je ovládáno 

pomocnou funkcí M8 (pro zapnutí) a M9 (vypnutí). Opět by zde mohl fungovat například parametr 

P202, který by nesl binární informaci o stavu chlazení. Pro aktivní funkci M8 by byla hodnota 

parametru P202 rovna 1 a naopak. Díky tomu by se daly například parametricky upravovat řezné 

podmínky s ohledem na chlazení apod. [13] 
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4.5 Logické operace a řízení toku programu 

V ŘS MIKROPROG funguje podmíněný skok vyvoláním funkce G23, oproti ostatním ŘS, které 

řeší tento problém pomocí psané funkce GOTO. Pro podmínky je použito značení O. Jakožto 

novému uživateli je pro mě řešení podmínek v MIKROPROGU mírně matoucí, z manuálu jsem 

nejprve téměř nepochopil, jak s podmíněným skokem pracovat, navrhoval bych tedy určitou formu 

zjednodušení této funkce. Osobně by se mi líbilo zavést zde psanou formu podmínky (POKUD, 

POKUDNE, POTOM), spolu se znaky již uváděnými v kapitole 3.6.2. Jsou jimi: méně než (<), 

méně než nebo rovno (<=), rovno (=), větší než nebo rovno (>=), větší než (>) a není rovno (<>). 

Funkci G23 bych přitom zanechal tak jak je, místo psaného GOTO. Podmínky pro testování vstupů 

PLC, jako jsou brána koncových spínačů, brána portu vstupů a brána předního panelu, bych 

ponechal beze změn, případně pokud mají tyto vstupy již vlastní označení, mohlo by se toto 

označení používat v psaných podmínkách. 

4.6 Okamžitá hodnota parametrů funkcí 

Při práci s parametry P96 až P99 jsem se setkal s problémem definování těchto parametrů. Při 

načtení hodnoty do parametru P90 bych předpokládal, že např. při následném vyvolání parametru 

P96 v další početní operaci bude systém rovnou pracovat s hodnotou sinus(P90). Bohužel v tomto 

případě systém hlásí chybu: Parametr P96 dosud není definován. Ten sice fakticky v programu na 

žádné předchozí řádce zapsán není, nicméně jako parametr obsahující funkci bych očekával, že se 

automaticky v pozadí definuje ve chvíli, kdy je uživatelem nebo programem definován parametr 

P90 tak, aby mohl být ihned použitý. Funkce byla funkční až ve chvíli, kdy jsem parametr P96 

přiřadil jinému volnému parametru, například P2, a s touto hodnotou následně pracoval v dalších 

výpočtech. 

Navrhuji tedy upravení funkce těchto parametrů tak, aby veškeré parametry P96 až P99, resp. P103 

držely svou příslušnou hodnotu z parametru P90 ve chvíli, kdy je tento parametr definován. 

Následně mohou být okamžitě vyvolány a tím je ušetřen řádek v programu na každou takovou 

operaci. 
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5 Podklady pro návod pro parametrické 

programování v ŘS MIKROPROG 

ŘS MIKROPROG disponuje parametry s označením P v základním rozmezí 0-99, z nichž některé 

jsou volné a některé zastávají důležité funkce. V předchozí části této bakalářské práce bylo 

navrženo rozšíření funkcí pro parametrické programování, které je v této části také popsáno. 

Vyskytují se zde tedy i parametry vyšší než P99. 

P0 až P89 – volné parametry, z nichž některé parametry mají speciální využití. Přiřazování hodnot 

parametrům vypadá následovně. 

 

Obrázek 5 – Definování parametrů – MIKROPROG 

Parametrům lze přiřazovat nejen číselné hodnoty, ale i hodnoty jiných parametrů spolu 

s operacemi s čísly.  Pokud chceme, aby již použitý parametr dále neobsahoval žádnou hodnotu, 

přiřadíme mu hodnotu 999999 (6x 9). 

P80 až P84 – parametry primárně určené pro práci v makrech, hodnoty se dají přiřadit okamžitě 

při volání makra přes následující adresy: H (P80), E (P81), B (P82), W (P83) a D (P84). 

Makra jsou volány funkcemi M61 až M68, které spustí příslušná makra M61.MAC až M68.MAC, 

která jsou uložena ve stejném adresáři jako hlavní program, tedy NC_SOUBORY\ZAKLADNI. 

Makra jsou využívána pro nejrůznější, často se opakující činnosti.  

„Volání makra je mnohem rychlejší než volání jiného programu funkcí G28 z adresáře programů. 

Všechna definovaná makra jsou po načtení hlavního programu načtena a k programu na pozadí 

přiřazena. Parametry pozměněné v makru mohou být použity v hlavním programu.“ [15] 

 

Obrázek 34 – Volání makra – MIKROPROG 
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Obrázek 35 – Makro pro frézování kruhového vybrání 

P90 – Parametr P90 slouží jako jakýsi argumentový parametr pro další funkce, se kterými je 

provázán. Dá se také využívat pro zápis hodnot do souboru a obráceně, dále jako podmínkový 

parametr pro funkci G23 (podmíněný skok v programu) nebo pro výpis hodnoty na display PLC. 

Jeho funkci si ukážeme na příkladu zápisu hodnot do předem připraveného souboru. V tomto 

konkrétním případě do něj vždy ve vhodný moment vložíme hodnotu příslušné souřadnice a 

necháme ji uložit na řádek v daném souboru funkcí M26. V dalším příkladu si ukážeme reverzní 

postup, tedy budeme uložená data ze souboru načítat do parametru P90 a následně jimi prokládat 

G1 funkci. 
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Obrázek 36 – Příklad zapisování hodnoty P90 do souboru 

Na dalším obrázku lze vidět, jakým způsobem jsou hodnoty ukládány, tedy do jednoho sloupce 

pod sebe a je vždy zapsána pouze příslušná hodnota. 
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Obrázek 37 – Obsah souboru ELIPSA.SOU 

Následující program naopak načítá jednotlivé hodnoty ze souboru ELIPSA.SOU a používá je pro 

dráhy nástroje tak, aby provedl požadovanou trajektorii. 

 

Obrázek 38 – Využívání dat ze souboru ELIPSA.SOU 

Zde na obrázku níže je již vidět výsledek celého procesu. 
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Obrázek 39 – Simulace elipsy z dat ze souboru ELIPSA.SOU 

P91 – Tento parametr drží vždy aktuální hodnotu souřadnice X. Pokud chceme tuto hodnotu uložit 

např. do souboru, je potřeba ji přenést na parametr P90 a z něj následně exportovat do souboru 

s příponou .SOU pomocí funkce M26. Další, elegantnější možností je funkce M25, která 

automaticky zapíše údaje všech 4 parametrů polohy do zvoleného textového souboru. Více viz 

návod FRÉZKY 2020. 

P92 – Tento parametr drží vždy aktuální hodnotu souřadnice Y. 

P93 – Tento parametr drží vždy aktuální hodnotu souřadnice Z. 

P94 – Tento parametr drží vždy aktuální hodnotu souřadnice A. 

P95 – Parametr P95 v sobě uchovává průměr aktivního nástroje. 

P96 – Parametr, v němž se skrývá funkce sinus, váže se na parametr P90, z jehož hodnoty sinus 

vypočítává. 

P97 – Parametr, v němž se skrývá funkce cosinus, váže se na parametr P90, z jehož hodnoty 

kosinus vypočítává. 

P98 – Parametr, v němž se skrývá funkce arkustangens, váže se na parametr P90, z jehož hodnoty 

arkustangens vypočítává. 

Ostatní goniometrické funkce je možné vyjádřit pomocí těchto tří výše definovaných. Například 

tangens dostaneme podílem P96 a P97, kotangens je jeho převrácená hodnota 

Příklad užití goniometrických funkcí je na následujícím obrázku: 
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Obrázek 40 – Parametrický program pro trajektorii elipsy 

P99 – Parametr s funkcí druhá odmocnina, opět z hodnoty parametru P90. 

 

Obrázek 41 – Funkce druhá odmocnina 

P100 – Parametr, ukrývající funkci zaokrouhlit nahoru, pracuje s hodnotou parametru P90. 

P101 – Parametr, ukrývající funkci zaokrouhlit dolu, pracuje s hodnotou parametru P90. 

P102 – Parametr, ukrývající funkci zaokrouhlit dle pravidel matematiky, pracuje s hodnotou 

parametru P90. 
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Obrázek 42 – Funkce zaokrouhlování 

P103 – Parametr, ukrývající funkci absolutní hodnota. Také pracuje s hodnotou parametru P90 a 

vrací vždy kladné číslo z čísla uvnitř parametru P90. 

 

Obrázek 43 – Funkce absolutní hodnota 

P201 – Parametr, uchovávající informaci o stavu otáčení vřetena. Parametr drží hodnotu 0 pro 

aktivní funkci M0 či M1, tedy vřeteno je v klidu, netočí se. Hodnotu 1 drží parametr ve chvíli, 

kdy je aktivní funkce M3, tedy vřeteno se točí doprava, a hodnotu 2 drží ve chvíli, kdy je aktivní 

funkce M4, tedy vřeteno se točí doleva. Parametr je možné použít při podmíněném 

programování frézování, kdy kombinujeme sousledné a nesousledné frézování.  

P202 – Parametr, uchovávající binární informaci o stavu chlazení. Ve chvíli, kdy je aktivní 

funkce M8, tedy chlazení je spuštěno, je v parametru P202 uložena hodnota 1, naopak ve chvíli, 

kdy je aktivní funkce M9, tedy chlazení je vypnuté, drží parametr P202 hodnotu 0. Takto 

můžeme opět spolu s podmínkovým a parametrickým programováním rozlišovat různé řezné 

podmínky pro oba stavy. 

Díky parametrům je možné vytvářet i vlastní funkce, uložit je v adresáři a v případě potřeby 

vyvolat například pomocí funkce G28, nebo v případě použití maker funkcemi M61-M68. Jako 

možnou ukázku takto vytvořené funkce uvádím funkci kořeny kvadratické rovnice. 
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Obrázek 44 – Funkce kořeny kvadratické rovnice 

Jako názornou ukázku komplexnějšího programu bych rád uvedl měření souřadnice středu díry a 

následné zjištění jejího průměru. Pro program je potřebné přibližné zadání středu díry (P20 a 

P21). Následně program provede měření v prvním směru a tím zjistí polohu jedné osy pro střed 

díry. Díky tomu máme první pevnou souřadnici, pomocí které zjistíme zbývající druhou 

souřadnici prakticky totožným měřením, jen v kolmém směru na původní měření. Toto měření 

probíhá již na průměru díry, a proto je z něj možné rovnou spočítat průměr/poloměr. Nicméně je 

vhodné pro jistotu zopakovat první měření a výsledky porovnat, měly by být stejné. 
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Obrázek 45 – Měření středu a průměru díry část 1. 



 

51 

 

 

Obrázek 46 – Měření středu a průměru díry část 2. 
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6 Závěr 

 

V této práci jsem se nejprve zaměřil na shromáždění informací k parametrickému programování 

na CNC strojích v řídících systémech od významných firem, působících na trhu, kterými jsou 

Fanuc, Fadal, Okuma, Siemens a HEIDENHAIN.  Porovnal jsem mezi sebou přístupy jednotlivých 

řídících systému k parametrickému programování, rozdílnou syntaxi, obecně, rozdílný přístup 

k problematice. Dále jsem zhodnotil jejich praktičnost a možnosti využití. Některé firmy si své 

know-how bedlivě střeží, jelikož chtějí být o krok napřed před konkurencí a jejich materiály nejsou 

tak obsáhlé nebo dostupné, jako materiály pro jiné ŘS. Obsahem srovnání jsou tedy nejen 

obecnější příklady, jako je definování parametrů, aritmetické a goniometrické funkce nebo 

zaokrouhlování, ale také komplexnější prvky parametrického programování, zahrnující větvení 

programů, spjaté s logickými operacemi, dále práci se systémovými parametry, práci s ofsety a 

další.  

Na základě těchto poznatků jsem dále mohl pokračovat v práci s řídícím systémem MIKROPROG, 

ve kterém jsem, mimo jiné, psal veškeré programy a simulace, jež slouží jako názorná ukázka pro 

lepší představení problematiky a jsou nedílnou součástí této práce. Pro řídící systém 

MIKROPROG jsem navrhnul možná řešení na úpravu stávajících funkcí, spjatých s 

parametrickým programováním, ale navrhnul jsem také přidání nových, důležitých funkcí pro 

rozšíření o další možnosti parametrického programování v tomto řídícím systému. Návrh jsem 

koncipoval tak, aby co možná nejvíce korespondoval s dosavadním konceptem řídícího systému a 

přesně do něj zapadal.  

Pro stávající, upravené a nově navržené funkce jsem v poslední části práce vytvořil souhrn 

podkladů a názorných ukázek pro tvorbu návodu pro parametrické programování v řídícím 

systému MIKROPROG. 

Parametrické programování je velice perspektivní metodou, a to nejen v kombinaci s ručním 

programováním v G kódu, své uplatnění si najde také v kombinaci s CAM softwary, se kterými je 

mocným nástrojem pro obrovský posun kupředu v programování CNC strojů. 



 

53 

 

7 Seznam použitých zdrojů 

 

[1]  ŠTULPA, Miloslav. CNC: programování obráběcích strojů. Praha: Grada, 2015. ISBN 

978-80-247-5269-3. 

[2] Jak se připravuje NC program pro CNC obráběcí stroje? [online]. 2018 [cit. 2020-07-

31]. Dostupné z: https://www.technickytydenik.cz/rubriky/prumyslovy-software/jak-se-

pripravuje-nc-program-pro-cnc-obrabeci-stroje_45223.html 

[3] Programovací stanice pro řídicí systémy TNC: Programování a výuka na PC [online]. 

[cit. 2020-07-31]. Dostupné z: 

https://www.heidenhain.cz/fileadmin/pdb/media/img/825930-

C0_Programovac%C3%AD_stanice_pro_%C5%99%C3%ADdic%C3%AD_syst%C3%

A9my_TNC_cs.pdf 

[4] Ovládací panel. In: Pexels.com [online]. [cit. 2020-07-31]. Dostupné z: 

https://www.pexels.com/cs-cz/foto/tlacitka-knofliky-ovladaci-panel-cteni-3427608/ 

[5] LYNCH, Mike. Parametric programming for computer numerical control machine tools 

and touch probes: CNC's best-kept secret. Dearborn: Society of Manufacturing 

Engineers, 1997. ISBN 0-87263-481-7. 

[6] SMID, Peter. Fanuc custom macros: programming resources for Fanuc Custom Macro B 

users. New York: Industrial Press, 2004. ISBN 0831131578. 

[7] TNC 640: Souvislé řízení dráhy pro obráběcí centra, frézky a soustruhy [online]. In: . 

[cit. 2020-07-31]. Dostupné z: 

https://www.heidenhain.cz/fileadmin/pdb/media/img/892916-

C4_TNC640_HSCI_cs.pdf?fbclid=IwAR03j3oshPt8gEDOPowpXL-seTR2OCdUSc-

bwaHlsPflfKFzxuVZHDZWxY0 

[8] In: HEIDENHAIN [online]. [cit. 2020-07-31]. Dostupné z: 

https://www.heidenhain.cz/fileadmin/redakteure/de/bilder/Programmierplatz_iTNC_Anw

01_VA.de.web.jpg 

[9] Table Of Contents - Okuma OSP-P200L Programming Manual [online]. [cit. 2020-07-

31]. Dostupné z: https://www.manualslib.com/manual/1251887/Okuma-Osp-

P200l.html?page=8#manual 

[10] Fadal User Manual Section 18: Macros [online]. [cit. 2020-07-31]. Dostupné z: 

https://www.hillaryinc.com/index_htm_files/Sect_18_Macros.pdf 



 

54 

 

[11] SINUMERIK 840D sl NC programming [online]. [cit. 2020-07-31]. Dostupné z: 

https://support.industry.siemens.com/cs/document/109777937/sinumerik-840d-sl-nc-

programming?dti=0&lc=en-WW 

[12] SINUMERIK 840D sl, NC variables and interface signals [online]. [cit. 2020-07-31]. 

Dostupné z: https://support.industry.siemens.com/cs/document/109760772/sinumerik-

840d-sl-nc-variables-and-interface-signals?dti=0&lc=en-WW 

[13] TNC 640: Příručka pro uživatele programování s popisným dialogem [online]. [cit. 2020-

07-31]. Dostupné z: 

http://content.heidenhain.de/doku/tnc_guide/pdf_files/TNC640/34059x-09/bhb/892903-

C6.pdf 

[14] MIKRONEX [online]. In: . [cit. 2020-07-31]. Dostupné z: 

https://lh3.googleusercontent.com/proxy/cKaTqkbZS69BKqqS92hnKiIXeFvYtOCU-

8hr-Po2A4n86SQMF9r4j3-3VBZrTQOc5_HO1yuYD4VxMe4eLkt7u0RS 

[15] ŠTAJNOCHR, Lubomír. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO ŘÍDICÍ SYSTÉM 

MIKROPROG-F PRO FRÉZOVACÍ STROJE. Praha, 2020. 

  



 

55 

 

8 Seznam obrázků 

Obrázek 1 – Řídící panel CNC stroje [4] ...................................................................................... 11 

Obrázek 2 – Ruční programování jednoduché drážky v ŘS MIKROPROG ................................ 12 

Obrázek 3 – Program pro vrtání děr v rozích desky ..................................................................... 13 

Obrázek 4 – Simulace programu vrtání děr v rozích desky .......................................................... 14 

Obrázek 5 – Definování parametrů – MIKROPROG ............................................................. 14, 41 

Obrázek 6 – Vrtání děr kruhové příruby ....................................................................................... 16 

Obrázek 7 – Simulace vrtání děr příruby ...................................................................................... 17 

Obrázek 8 – Externí programovací stanice fy HEIDENHAIN [8] ............................................... 19 

Obrázek 9 – Systémové proměnné – Fanuc Custom Macro B [5] ............................................... 21 

Obrázek 10 – Matematické operace s parametry .......................................................................... 24 

Obrázek 11 – Matematická konvence – Fanuc Custom Macro B [5][6] ...................................... 24 

Obrázek 12 – Matematická konvence – MIKROPROG ............................................................... 24 

Obrázek 13 – Trigonometrické funkce – Fanuc Custom Macro B [5] ......................................... 25 

Obrázek 14 – Trigonometrické funkce – Okuma User Task 2 [5] ............................................... 25 

Obrázek 15 – Trigonometrické funkce – Fadal's Macro [5] ......................................................... 25 

Obrázek 16 – Trigonometrické funkce – Sinumerik [12] ............................................................. 26 

Obrázek 17 – Trigonometrické funkce – HEIDENHAIN (T640) [13] ........................................ 26 

Obrázek 18 – Parametrický program pro trajektorii elipsy .......................................................... 27 

Obrázek 19 – Simulace programu pro trajektorii elipsy ............................................................... 27 

Obrázek 20 – Zaokrouhlování – HEIDENHAIN [13] .................................................................. 29 

Obrázek 21 – Funkce Pyhtagorova věta – HEIDENHAIN [13] ................................................... 30 

Obrázek 22 – Vlastní funkce řešení kvadratické rovnice ............................................................. 30 

Obrázek 23 – Příklad nepodmíněného skoku v programu ............................................................ 31 

Obrázek 24 – Podmíněný skok – Fanuc Custom Macro B [5][6] ................................................ 32 

Obrázek 25 – Zápis podmíněného skoku – HEIDENHAIN [13] ................................................. 32 

Obrázek 26 – Volání makra M61 – MIKROPROG ..................................................................... 33 

Obrázek 27 – Počítadlo obrobených kusů – Fanuc Custom Macro B [5] .................................... 34 

Obrázek 28 – Logo firmy MIKRONEX [14] ............................................................................... 35 

Obrázek 29 – Program pro demonstraci výhod zaokrouhlování .................................................. 37 

Obrázek 30 – Simulace programu z obrázku 28 ........................................................................... 37 

Obrázek 31 – Návrh zápisu funkce zaokrouhlení ......................................................................... 38 

Obrázek 32 – Návrh zápisu funkce absolutní hodnota ................................................................. 39 



 

56 

 

Obrázek 33 – Rozdíl stávající a nově navržené matematické konvence ...................................... 40 

Obrázek 34 – Volání makra – MIKROPROG .............................................................................. 42 

Obrázek 35 – Makro pro frézování kruhového vybrání ............................................................... 43 

Obrázek 36 – Příklad zapisování hodnoty P90 do souboru .......................................................... 44 

Obrázek 37 – Obsah souboru ELIPSA.SOU ................................................................................ 45 

Obrázek 38 – Využívání dat ze souboru ELIPSA.SOU ............................................................... 45 

Obrázek 39 – Simulace elipsy z dat ze souboru ELIPSA.SOU .................................................... 46 

Obrázek 40 – Parametrický program pro trajektorii elipsy .......................................................... 47 

Obrázek 41 – Funkce druhá odmocnina ....................................................................................... 47 

Obrázek 42 – Funkce zaokrouhlování .......................................................................................... 48 

Obrázek 43 – Funkce absolutní hodnota ....................................................................................... 48 

Obrázek 44 – Funkce kořeny kvadratické rovnice ....................................................................... 49 

Obrázek 45 – Měření středu a průměru díry část 1. ...................................................................... 50 

Obrázek 46 – Měření středu a průměru díry část 2. ...................................................................... 51 

 


