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ABSTRACT 

 

Truu, G. Programming applications for I&T Metal OÜ CNC Machining Centers. – 

Tartu: EMÜ, 2014. 53 pages, 17 figures, 5  tables, format A4 In Estonian language. 

Programming applications have been made to help speed up a production of I&T Metall 

milling factory. An introduction about macroprograms and how they make programmers and 

operators life easyer and faster is given. Macroprograms are described very specificaly, how 

they work and what kind of problems may occur during use of them.  

Keywords:  CNC, milling, macroprogramming, encraving, setup 

  



5 

 

SISUKORD 

 

Mina, Gert Truu ................................................................................................................... 2 

(isikukood 39007012732) ..................................................................................................... 2 

SISSEJUHATUS .................................................................................................................. 7 

1. Töö eesmärk ja ülesanded ........................................................................................... 9 

2. APJ töötluskeskuste programmeerimine ................................................................. 10 

2.1. APJ juhtprogrammi struktuur ................................................................................... 10 

2.2. Ettevalmistavad funktsioonid ................................................................................... 10 

2.3. Abifunktsioonid ........................................................................................................ 12 

2.4. APJ tööpingi programmeerimine.............................................................................. 13 

2.5. Makroprogrammeerimislaiendus .............................................................................. 14 

2.6. Makroprogrammide kasutusalad .............................................................................. 14 

3. MAKROPROGRAMMEERIMINE ........................................................................ 16 

3.1. Makroprogrammi tähistus......................................................................................... 16 

3.2. Muutujate tüübid ...................................................................................................... 16 

3.2.1. Lokaalsed ja globaalsed muutujad ................................................................................. 16 

3.2.2. Süsteemimuutujad ja süsteemiparameetrid .................................................................. 19 

3.3. Makroprogrammi funktsioonid................................................................................. 22 

3.4. Haru funktsioonid ..................................................................................................... 23 

3.5.  Automaatne mõõdistamine ...................................................................................... 25 

4. Programmeeritud rakendused .................................................................................. 26 

4.1. Tooriku ettevalmistamise makroprogramm.............................................................. 26 

4.1.1. Tooriku ettevalmistamise makroprogrammi vajadus .................................................... 26 

4.1.2. Tooriku ettevalmistamise makroprogrammi tööpõhimõte ............................................ 26 

4.1.3. Tooriku ettevalmistamise makroprogrammi analüüs .................................................... 29 

4.2. Pöördlaua seadistamise makroprogramm ................................................................. 30 

4.2.1. Pöördlaua seadistamise makroprogrammi vajadus ...................................................... 30 

4.2.2. Pöördlaua seadistamise makroprogrammi tööpõhimõte .............................................. 30 



6 

 

4.2.3. Pöördlaua seadistamise makroprogrammi tulemuste analüüs ..................................... 33 

4.3. Graveerimise makroprogramm ................................................................................. 34 

4.3.1. Graveerimise makroprogrammi vajadus ........................................................................ 34 

4.3.2. Graveerimise makroprogrammi tööpõhimõte ............................................................... 34 

4.3.3. Graveerimise makroprogrammi analüüs ....................................................................... 35 

KOKKUVÕTE .................................................................................................................. 37 

KIRJANDUS ...................................................................................................................... 38 

LISAD ................................................................................................................................. 39 

Lisa A. Tooriku ettevalmistamise makroprogrammi plokkskeem .................................. 40 

Lisa B. Pöördlaua seadistuse makroprogrammi plokkskeem .......................................... 42 

Lisa C. Graveerimise makroprogrammi plokkskeem ...................................................... 43 

Lisa D. Seerianumbri graveerimise makroprogrammi plokkskeem ................................ 44 

Lisa E. HAAS tooriku ettevalmistuse makroprogrammi kasutusjuhend ......................... 46 

Lisa F. OKUMA tooriku ettevalmistuse makroprogrammi kasutusjuhend ..................... 47 

Lisa G. OKUMA pöördlaua seadistuse makroprogrammi kasutusjuhend ...................... 48 

Lisa H. Graveerimise makroprogrammi kasutusjuhend .................................................. 50 

Lisa I. Seerianumbri graveerimise makroprogrammi kasutusjuhend .............................. 52 

Lisa O. Tehnilised joonised ............................................................................................. 53 

 

 

  



7 

 

SISSEJUHATUS 

 
Tootmise automatiseerimine on praegusel ajal väga aktuaalne teema, kuna ettevõtete 

eesmärk on toota kiiremini ja efektiivsemalt. Tootmise efektiivsuse tõstmiseks tuleb hästi 

tunda kasutatavate kontrollerite poolt võimaldatavaid automatiseerimislahendusi. Lisaks 

tootja poolt pakutavatele automaatlahendustele peaks ettevõtted oskama 

automatiseerimislahendusi vastavalt vajadusele juurde luua. 

 

Käesoleva töö raames on antud ülevaade juhtprogrammis kasutatavatest ettevalmistavatest 

funktsioonidest ja lisafunktsioonidest ning kirjeldatud makroprogrammeerimise olemust 

Töös on loodud viis makroprogrammi, mis lihtsustavad operaatori tööd. Programmid on 

loodud tööpingitootjate HAAS ja OKUMA vertikaalsetele töötlemiskeskustele. 

Programmrakendused on valmistatud eelmainitud tootjate kontrolleritele: OSP-P200M, 

HAAS.   

 

Tooriku ettevalmistuse makroprogramm loodi eesmärgiga lihtsustada juhtprogrammi 

loomist tooriku ettevalmistavaks töötlemiseks. Tavaolukorras ei ole töödeldavate toorikute 

kõik küljed vastaskülgedega paralleelsed, mis võib töö käigus põhjustada tooriku lahtituleku 

kruustangide vahelt. Korraliku kinnituse saamiseks on soovitatav freesida üle tooriku 

pealmine pind ja mõnikord täiendavalt freesida ka toorikusse paralleelsete külgedega 

ääris,  vastavalt kinnitussügavuse nõuetele.  

 

Pöördlaua seadistuse makroprogramm loodi eesmärgiga lihtsustada pöördlauda kinnitatud 

rakise pealispinna seadistamist paralleelseks tööpingi töölauaga, rakise positsioneerimine 

kellindikaatoriga on aeganõudev protseduur. Seadistuse makroprogrammis kasutatakse 

pöördlaua seadistusel puuteandurit ning arvutatakse trigonomeetriliste funktsioonide abil 

vajalik pöördenurk.  

 

Seerianumbri graveerimise makroprogramm loodi eesmärgiga graveerida detailile soovitud 

asukohta seerianumber alates soovitud algusnumbrist. Peale igakordset programmi 

taaskäivitamist suurendatakse seerianumbrit sammuga üks. 
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Graveerimise makroprogramm loodi eesmärgiga võimaldada tähtede, märkide, numbrite 

graveerimine. Antud programm on vajalik vaid OKUMA tööpingi jaoks. Loodud 

makroprogramm võimaldab suurendusfaktori abil muuta graveeringu suurust.  

 

Makroprogrammide uurimiseks on kasutatud Fanuc kontrollerite jaoks koostatud  

makroprogrammeerimise raamatut ja tööpinkide kasutusjuhendeid. Suure osa tööst 

moodustas programmide teostamine ja testimine. 
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1. TÖÖ EESMÄRK JA ÜLESANDED 
 

Töö eesmärgiks oli automatiseerida I&T Metall OÜ tootmises esinevaid tööprotsesse. 

Automatiseeritud rakendused on mõeldud kasutamiseks HAAS ja OKUMA 

arvprogrammjuhtimisega (APJ) tööpinkide kontrollerites. Põhieesmärgiks rakenduste 

loomisel oli rakenduste võimalikult lihtne tööpingi operaatoripoolne kasutamine ja 

juhtprogrammi loomise kiirendamine. Lisaks kasutuslihtsusele peavad rakendused oma 

ülesannet täitma nõutud täpsuse piirides, näiteks pöördlaua seadistuse makroprogrammi 

mõõteprotsess peab olema suuteline seadistama pöördlaua nii, et mõõdetud pinna 

paralleelsus võrreldes töölauaga ei erineks rohkem kui kümme mikromeetrit. 

 

Töös püstitatud ülesanded olid järgmised:  

 

1) tutvuda APJ tööpinkide programmeerimisega 

2) tutvuda erinevate kontrollerite makroprogrammeerimise võima- 

luste ja seaduspärasustega 

3) tutvuda automaatmõõtmise tsüklitega 

4) koostada makroprogrammide jaoks plokkskeemid 

5) luua makroprogrammid 

6) testida makroprogrammide tööd simulaatoris ja tööpingis 
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2.  APJ TÖÖTLUSKESKUSTE PROGRAMMEERIMINE 
 

2.1. APJ juhtprogrammi struktuur 

  

APJ tööpingi juhtprogramm koosneb lausetest, mis omakorda koosnevad sõnadest. Sõnad 

koosnevad adressaatidest ja arvsõnadest (joonis 2.1). Lause näiteks on lineaarliikumist 

tähistav:  

G01 X10. 

Ülaltoodud näites on G01 ja X10 programmi sõnad, kusjuures G ja X on adressaadid ning 

01 ja 10 on arvsõnad.  

 

Joonis 2.1. Juhtprogrammi koostis [4] 

 

2.2. Ettevalmistavad funktsioonid 

 

Adressaadiga G algavaid juhtprogrammi sõnu nimetatakse ettevalmistavateks 

funktsioonideks. Ettevalmistavaid funktsioone kasutatakse APJ tööpingi eelseadistamiseks 

mingiks kindlaks operatsiooniks. Näiteks funktsiooniga G01 valmistatakse kontroller ette 

lineaarinterpolatsiooniks, ehk liikumiseks kindlal kiirusel kõige otsemat teed järgmise 

punktini. Lisaks lineaarinterpolatsioonile kasutatakse kontrollerites ka ringinterpolatsiooni 

ja hulgaliselt muid ettevalmistavaid funktsioone (Tabel 2.1). Paljud ettevalmistavad 

funktsioonid aktiveeritakse vaikimisi juba kontrolleri (tööpingi) sisse lülitamisel, näiteks 
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mõõtühikute süsteem, liikumisfunktsioon, koordinaattasandi valik ja muu selline. Neid 

funktsioone ei ole tarvilik tööpinki sisse lülitades täiendavalt aktiveerida.  

 

Tabelis 2.1 on ettevalmistavad funktsioonid jagatud erinevatesse gruppidesse. Sarnaseid 

seadistusi reguleerivad funktsioonid on koondatud samasse gruppi. See tähendab, et ühte 

gruppi kuuluvaid funktsioone ei ole võimalik samaaegselt kasutada, sest ühte gruppi 

kuuluvad funktsioonid on samaaegsel kasutamisel vastuolus. Näiteks, samaaegselt ei saa 

kasutada kiirliikumist G00 ja lineaarinterpolatsiooni G01.  

 

 Tabel 2.1. Ettevalmistavad funktsioonid HAAS töötlemiskeskuste jaoks [3]  

 

Ettevalmistav 

funktsioon 
Grupp Kirjeldus 

G00 01 Kiirliikumine, tööriist liigub suurima võimaliku kiirusega 

G01 01 
Lineaarliikumine, tööriist liigub kasutaja poolt määratud 

kiirusega 

G02 01 Ringliikumine, kellaosuti suunas 

G03 01 Ringliikumine, vastu kellaosuti suunda 

G04 00 Viivitusfunktsioon 

G10 00 Korrektsioonide ja nihutuste muutmine registris  

G11 00 Andmete muutmise lõpetamine 

G17 02 XY koordinaattasandi valik 

G18 02 ZX   koordinaattasandi valik 

G19 02 YZ   koordinaattasandi valik 

G20 06 Tollsüsteemi valik 

G21 06 Meetersüsteemi valik 

G28 00 Tööpingi koordinaatsüsteemi baaspunkti liikumine 

G40 07 Tööriista raadiuskorrektsiooni lõpetamine 

G41 07 Tööriista raadiuskorrektsioon vasakule 

G42 07 Tööriista raadiuskorrektsioon paremale 

G43 08 Tööriista pikkuskorrektsioon 

G50 11 Suurendus/vähendus lõpetamine 

G51 11 Suurendus/vähendus aktiveerimine 
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Tabel 2.1. Jätk  

 

2.3. Abifunktsioonid 

 

Adressaadiga M algavaid juhtprogrammi sõnu nimetatakse abifunktsioonideks. 

Abifunktsioone kasutatakse APJ tööpingi riistvara opereerimiseks, näiteks M08 lülitab sisse 

jahutusvedeliku pumba ja M09 lülitab selle välja. Abifunktsioonide vahendusel suunatakse 

programmivoogu. Näiteks funktsiooni M01 kasutatakse valikuliseks programmi 

peatamiseks, M30 lõpetab programmi töö, tühistades kõik abifunktsioonid ja 

ettevalmistavad funktsioonid. Programmis saab abifunktsioone kasutada ükskõik millises 

lauses, korraga on võimalik rakendada kolme abifunktsiooni eeldusel, et need omavahel 

vastuolus ei oleks. Abifunktsiooni koos liikumisega programmeerides tuleb teada, millal see 

rakendub. Näiteks M03 paneb pöörlema spindli ja see rakendub koos liikumisega, M05 

lülitab spindli liikumise välja, kuid rakendub pärast liikumise lõppu. Tavaliselt on info 

abifunktsioonide rakendumise aja kohta kirjas kontrolleri kasutusjuhendis[2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ettevalmistav 

funktsioon 
Grupp Kirjeldus 

G83 09 Sügava ava puurimine, laastu eemaldusega 

G84 09 Keermestamistsükkel, paremakäe keere 

G90 03 Absoluutne  koordinaatsüsteem 

G91 03 Suhteline  koordinaatsüsteem 

G52 00 Ajutine koordinaatsüsteemi nihutus 

G54-G59 00 Koordinaatsüsteemi nihutus funktsioon 

G65 00 Makroprogrammi väljakutsumine põhiprogrammis 

G80 09 Töötlustsükli (näiteks puurimine) lõpetamine 
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Tabel 2.2. Abifunktsioonid HAAS kontrolleris[3] 

 

2.4. APJ tööpingi programmeerimine 

 

Programmeerija seisukohalt on kindlasti kasulik omada ettevõttes tööpinke, millel on 

ligilähedaselt sarnane või parimal juhul samasugune programmeerimiskeel. Käesolevas töös 

kasutatavast programmeerimiskeelest erineva programmeerimiskeele näitena võib tuua 

Heidenhaini kontrolleri, kus ei kasutata liikumiste programmeerimisel mitte G-koodi, vaid 

kirjutatakse lihtsalt täht lühenditena vastavalt liikumise tüübile. Näiteks lineaar- liikumise 

defineerimiseks kasutatakse tähte L ja ringliikumise puhul kasutatakse sümbolit C. 

Võrdluseks, HAAS ja OKUMA kontrolleris kasutatakse lineaarliikumise puhul käsklusi 

G01 ja ringliikumise puhul G02/G03. 

 

APJ tööpingi programmeerimiseks tuleb eelnevalt omandada mitmeid oskusi. Juht- 

programm koosneb peamiselt koordinaatpositsioneerimisest, ettevalmistavatest- ja 

abifunktsioonidest, kõik need andmed tuleb siduda ühtseks juhtprogrammiks arvestades 

erinevaid töötlemistehnoloogiaid 

 

Oskused, mis tulevad kasuks juhtprogrammi koostamisel: 

 

1) APJ tööpingid ja kontrollerid - nende opereerimine ja programmeerimine 

2) matemaatilised teadmised 

Abifunktsioon Kirjeldus 

M00 
Programmi töö paus, töö jätkub kui vajutatakse tsükli käivitamise 

nuppu 

M03 Spindli pöörlemine päripäeva 

M04 Spindli pöörlemine vastupäeva 

M05 Spindli pöörlemise katkestamine 

M06 Automaatse tööriistavahetuse esile kutsumine 

M08 Jahutusvedeliku pumba sisse lülitamine 

M09 Jahutusvedeliku pumba välja lülitamine 

M30 Programmi töö lõpetamine 

M98 Alamprogrammi välja kutsumine 

M99 Alamprogrammi lõpp 
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3) tööriista pikkuse ja raadiuse korrektsiooni rakendamisega seotud teadmised 

4) oskus kasutada APJ kontrollerisse programmeeritud töötlemistsükleid 

5) alamprogrammi kasutamise oskus 

6) süsteemi parameetrite tundmine 

 

Et olla heal tasemel APJ tööpingi programmeerija ei pea ilmtingimata teadma keerukamaid 

programmeerimiskeeli (Visual Basic ja C++), kuid nende tundmine tuleb tööpinkide 

programmeerimisel kasuks juhul, kui on tarvis kasutada makroprogrammeerimist.  

 

Kasutades erinevate tootjate poolt valmistatud kontrollereid on ettevalmistavate ja 

abifunktsioonide kasutamise põhimõte sarnane, kuigi erinevad tootjad võivad kasutada 

erinevaid funktsioonide arvsõnasid. Näiteks OKUMA APJ tööpingil kasutatakse tööriista 

pikkuskorrektsiooniks ettevalmistusfunktsiooni G56, aga HAAS kontrolleris täidab sama 

ülesannet ettevalmistusfunktsioon G43.   

 

2.5. Makroprogrammeerimislaiendus 

 

APJ tööpingi makroprogrammeerimise laiendus võimaldab juhtprogrammis kasutada 

erinevaid matemaatilisi- ja loogikafunktsioone, tingimuslauseid ja muutujaid, mis annab 

võimaluse koostada keerukaid, automatiseeritud tootmiseks tarvilikke juhtprogramme. Kuna 

makroprogrammis kasutatavad funktsioonid on analoogsed üldlevinud 

programmeerimiskeeltes kasutatavate funktsioonidega, ei ole tavapärase programmeerija 

jaoks makroprogrammeerimises midagi uut. Küll aga kasutatakse makroprogrammides 

lõiketöötlemisele iseloomulikke funktsioone, mis on esmasel kokkupuutel inimese jaoks, 

kes tegeleb ainult programmeerimisega, võõrad. Näiteks SQRT funktsiooni kasutatakse 

programmeerimiskeeltes arvust ruutjuure võtmiseks, kuid G01 kui lineaarinterpolaatori sisse 

lülitamine ei ole programmeerimis keeltes nagu VisualBasic või C++ üldse kasutatav 

funktsioon. Tööpingi makro programmis konstantide kasutamiseks tuleb need lihtsalt 

eelnevalt defineerida (näiteks pi) , eraldi funktsioone nendele ei ole.  

 

2.6. Makroprogrammide kasutusalad 

 

Makroprogrammeerimist kasutades on tööpinkidesse tootjapoolselt valmis 

programmeeritud mitmeid töötlemise tsükleid, näiteks avade töötlemise tsüklid, tasku 

töötlemise tsüklid jne. Valmisprogrammeeritud tsüklid on kasutatavad spetsiifilise 
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arvsõnaga tähistatud ettevalmistava funktsioonina (G82,G83,G13 jms.). Lisaks 

töötlustsüklitele on makroprogrammeerimist kasutades loodud ka funktsioonid, mis 

võimaldavad puuteanduri ja tööriista mõõtepea kasutamist.   

 

Puurimistsükli näite kirjeldusel, oleks väga tülikas ja aeganõudev töö programmeerida iga 

ava jaoks programm lause - lause haaval, kus puur puurib teatud lõigu võrra detaili, väljub 

laastu eemaldamisel avast ja liigub uuesti tagasi pooleli jäänud sügavusele ning kordab sama 

tegevust uuesti ja uuesti, kuni on saavutatud ettenähtud sügavus. Ülaltoodud näites on 

kirjeldatud laastu eemaldusega puurimistsüklit, mida OKUMA ja HAAS APJ tööpingi 

kontrolleris kasutatakse funktsioonina G83. 

 

Kui taskutöötluse tsükkel koostada makroprogrammina, on tarvilik juhtprogrammi sisestada 

tasku alguspunkt ja äärmise kontuuri koordinaadid. Vajalikud lõikeinstrumendi liikumised 

arvutab makroprogramm, mis säästab hulgaliselt programmeerija aega. 

 

Ümara taskutöötluse tsükli puhul arvutab makroprogramm ringi kujulise lähenemise ja 

eemaldumise seesmise ava puhul. Ümartasku töötlemise tsükli puhul on puuduseks asjaolu, 

et sügavuse lisamist ei ole võimalik valida kruvijoonelise liikumise kujul, vaid tasku 

keskpunktist otse alla liikudes määratud sammu võrra. HAAS APJ tööpingi kontrolleris 

tähistatakse seda tsüklit G13 tähise all. 

 

Oluliselt ajasäästlikumaks muudab makroprogramm sarnaste detailide tootmise, kuna 

makroprogrammis on võimalik kõik koordinaadid defineerida muutujatena, vajadusel saab 

operaator muutujaid ümber defineerides detaili mõõtmeid muuta.  
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3. MAKROPROGRAMMEERIMINE 
 

3.1. Makroprogrammi tähistus 

 

HAAS APJ tööpingi kontrolleris ei saa makroprogrammil ja tavaprogrammil kasutada 

tööpingi mälus sarnaseid programmi tähiseid. Tavaprogrammi tähised on vahemikus 

O00000 kuni O07999 ja makroprogrammi tähise number algab kaheksast tuhandest. 

Numeratsioon jaguneb eraldi  kahte gruppi, seda seepärast, et teatud hulka makro- 

programme on võimalik ka defineerida G-koodina. [5] 

 

Makroprogrammi numbrid HAAS kontrolleris vastavalt gruppidele on järgmised [5]: 

 

1) O08000 – O08999. Sellesse gruppi kuuluvate programmide vaatamist ja muutmist 

saab lukustada parameetriga [5]. 

 

2) 009000 – O09049. Lisaks lukustamise võimalusele saab selles vahemikus 

makroprogramme seadistada nii, et neid on võimalik hiljem välja kutsuda G koodina 

[5]. 

 

OKUMA tööpingi kontrolleris võib programmi nimedes lisaks numbritele kasutada ka 

tähtsümboleid. Makroprogrammid võib nimetada sarnaselt põhiprogrammidele. 

 

 3.2. Muutujate tüübid  

 

3.2.1. Lokaalsed ja globaalsed muutujad 

 

HAAS kontrolleris on muutuja tähiseks „#“. Sümbolile „#“ järgneb kindlaks määratud 

vahemikus numbriline väärtus. Näiteks, kui trükkida  #100=1, määratakse globaalsele 

muutujale, mis on tähistatud numbriga sada, väärtuseks üks. Muutujaid, millele kasutaja saab 

väärtust omistada, on jagatud kahte gruppi, neid muutujaid saab defineerida nii programmi 

siseselt kui ka poolautomaatrežiimis. 

                           

1) #1 - #33 – lokaalsed ehk ajutised muutujad, mis on aktiivsed ainult programmi 

täitmise jooksul. Lokaalseid muutujaid defineeritakse ja kasutatakse ainult ühe 

programmi piires korraga, neid saab defineerida kas programmi siseselt või 
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makroprogrammi välja kutsumise ajal, kus seda muutujat saab kasutada väärtuste 

edasi andmisel makroprogrammi. Kui makroprogramm lõpetab töö või kontroller 

lülitatakse välja, tühistatakse lokaalsete muutujate väärtused. [5] 

 

2) #100 - #149 ja #500 - #531 – globaalsed muutujad, mis säilitavad oma väärtused ka 

pärast makroprogrammi tööd ja isegi siis, kui tööpingi peatoitelüliti on välja lülitatud. 

Kui on teada, et nende muutujate väärtusi ei ole vaja hiljem kasutada mõnes teises 

makroprogrammis, on soovitatav makroprogrammi lõpus nende muutujate väärtus 

tühistada, et vältida hilisemaid tõrkeid mõnes teises makroprogrammis. [5] 

 

OKUMA kontrolleris on lokaalsete ja globaalsete muutujate kasutamise põhimõte sarnane 

ülalpool kirjeldatuga, kuid erineb muutujate tähistusviis. OKUMA kontrolleris tähistatakse 

globaalseid muutujaid lühendiga VC ja lokaalseid muutujaid algustähega P, millele järgneb 

vabalt valitud tähtsümbol. Globaalne muutuja säilitab väärtuse ka pärast tööpingi 

peatoitelüliti välja lülitamist, lokaalne muutuja säilitab väärtuse ainult makroprogrammi 

täitmise jooksul. Standardvarustuses on võimalik kasutada 200 erinevat muutujat  [4]. 

 

Näited globaalsete muutujate kasutamisest [4]: 

 

1) VC1=1,VC200=1 – Globaalsetele muutujatele üks ja kakssada omistatakse 

numbriline väärtus üks. 

2) VC[VC1+1] – Kui muutuja VC1  väärtus oleks näiteks viisteist, siis ülaltoodud 

näide defineeriks meile muutuja tähisega VC16. 

3) X=VC1 – võimalik on kasutada muutujaid koordinaatide, ettenihke ja spindli 

pöörlemissageduse defineerimisel. Kui eeltoodud näite puhul oleks muutuja VC1 

väärtuseks näiteks viis, siis liiguks tööpink koordinaadile X5. 

4) G=VC1 – sarnaselt liikumiste defineerimisele saab defineerida ettevalmistava 

funktsiooni arvsõna väärtust. Näiteks, kui täidetakse tingimus mille põhjal 

otsustatakse, kas toimub ringinterpolatsioon vastu (VC1=03) või päri (VC1=02) 

kellaosuti liikumise suunda.  [4] 

 

„Nullmuutuja“ on muutuja, millel ei ole arvulist väärtust. HAAS kontrolleris saab muutujat 

defineerida „nullmuutujaks“, kui defineerida muutuja väärtuseks sümbol „#0“. OKUMA 

kontrolleris defineeritakse nullmuutujat väärtuse “EMPTY” omistamisega. Null muutuja 
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omistamise näited: HAAS APJ tööpingi kontrolleris #100=#0, OKUMA APJ tööpingi 

kontrolleris VC1=EMPTY. 

 

Makroprogrammi väljakutsumise ajal algandmete sisselugemiseks põhiprogrammist 

makroprogrammi on kõige praktilisem kasutada lokaalset muutujat, mida on kokku 26.  

Lokaalne muutuja loetakse makroprogrammi, kasutades tähestiku sümboleid. Tähestikust ei 

saa kasutada teatud sümboleid, kuna need tähistavad teatud süsteemi parameetreid. Ei ole 

võimalik kasutada tähtsümboleid G,L,N,O,P. Adressaat G tähistab ettevalmistavat-

funktsiooni, see tekitab konflikti makroprogrammi välja kutsumisel, kui ühes lauses asetseb 

kõrvuti näiteks G65 G1. Kontroller saaks aru sellest, et soovitakse välja kutsuda 

makroprogramm ja alustada lineaarinterpolatsiooni, mis ei ole ühel ja samal ajal lubatud. L 

on alamprogrammi kordaja, konflikt tekiks, kuna kontroller tõlgendaks seda makro-

programmi kordajana. N tähistab lausenumbrit, P on makroprogrammi tähis ja O on 

põhiprogrammi tähis. [5] 

 

Makroprogramm kutsutakse välja käsuga G65. Lokaalsetele muutujatele omistatakse 

väärtus samas lauses koos makroprogrammi väljakutsumisega. Näiteks lausega G65 P08001 

S5000 F1000. X100. omistatakse makroprogrammis O08001 sümbolile S vastavale 

lokaalsele muutujale (Tabel 3.1) väärtuseks viis tuhat, sümbolile F vastavale lokaalsele 

muutujale väärtuseks tuhat ja sümbolile X vastavale lokaalsele muutujale väärtuseks sada. 

 

OKUMA APJ tööpingi kontrolleris omistatakse makroprogrammi väljakutsumise ajal 

lokaalsetele muutujatele väärtusi sarnaselt HAAS APJ tööpingi kontrollerile. Erinevus on 

selles, kuidas lokaalseid muutujaid programmi siseselt loetakse. Kui HAAS APJ tööpingi 

kontrolleris defineeritakse igale tähtsümbolile vastavusse arvsümbol, siis OKUMA APJ 

tööpingi kontrolleris kirjutatakse tähestiku sümbolile ette P. Näiteks, kui makroprogrammi 

väljakutsumisel põhiprogrammist defineeritakse A=100, siis makroprogrammis loetakse 

väärtuseks X=PA, ehk siis X-ile omistatakse väärtus 100 [4] 
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Tabel 3.1. Lokaalsete muutujate kirjutamine ja lugemine [5] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2. Süsteemimuutujad ja süsteemiparameetrid  

 

Eraldi muutujate grupi moodustavad muutujad, mis salvestavad informatsiooni tööriista 

pikkus ja raadius omaduste kohta ja tööpingi telje liikumiste hetke väärtuseid. 

Süsteemimuutujatesse salvestab APJ tööpingi kontroller hetkeolekuid, näiteks 

koordinaatsüsteemi, lõikeinstrumentide jne. info, mida on võimalik teatud aadressi põhjal 

kontrolleri mälust lugeda. Kontroller muudab teatud süsteemi muutujate väärtust vastavalt  

andmete muutumisele iseseisvalt. Süsteemimuutujad annavad võimaluse kasutada või 

Tähtsümbol programmi 

kirjutamiseks 

Numbriline Parameeter 

programmis lugemiseks 

A #1 

B #2 

C #3 

D #7 

E #8 

F #9 

H #11 

I #4 

J #5 

K #6 

M #13 

Q #17 

R #18 

S #19 

T #20 

U #21 

V #22 

W #23 

X #24 

Y #25 

Z #26 
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juurde toota automaatlahendusi näiteks puuteandurile või automaatsele tööriista raadius ja 

pikkus korrektsiooni määrajale.  

 

HAAS kontrolleris salvestatakse informatsioon hetkeolekute kohta numbrilise tähisega 

süsteemimuutujas. Süsteemimuutuja väärtus viitab ühele või teisele seadistusele, näiteks 

tööriista raadiuse või läbimõõdu kasutamisele registris. Tavaprogrammeerijal ei ole reeglina 

tarvis süsteemimuutujaid tundma õppida, kuid süsteemimuutujaid tuleb tundma õppida 

juhul, kui on plaanis valmistada makroprogramme näiteks automaat mõõtmistsükli, tööriista 

mõõtmistsükli või programmi siseselt muuta mõne tööriista korrektsiooni väärtust.  

 

OKUMA ja HAAS süsteemi muutujaid tähistatakse ja kasutatakse erinevalt. HAAS 

kontrolleris on kõik muutujad, mille arvsõna väärtus on suurem kui tuhat, süsteemi 

muutujad. Näiteks:  #2001-#2200 tööriista pikkuskorrektsioonid, #2401-#2600 tööriista 

raadiuskorrektsioonid[3] 

 

OKUMA kontrolleris kasutatakse kahte tüüpi süsteemimuutujaid. Esimest tüüpi süsteemi 

muutujate tähis algab suurtähega V, millele järgneb suvaline tähtsümbol (välja arvatud „C“), 

millele omakorda järgneb kuni kuuest sümbolist koosnev tähtede ja/või numbrite 

kombinatsioon. Teist tüüpi süsteemi muutuja tähis on analoogne esimest tüüpi süsteemi 

muutujaga, kuid lõppu lisatakse veel täiendav tingimus (koordinaatsüsteemi number, 

tööriista number, muutuja tähis jne.). Lisaks tüübile liigitatakse OKUMA süsteemi muutujad 

ka kolme põhigruppi: 

 

1) kirjutatavad ja loetavad süsteemimuutujad. 

2) kirjutatavad ja loetavad süsteemi muutujad mille muutmisel tuleb olla eriti 

ettevaatlik. 

3) ainult loetavad süsteemimuutujad. 

 

 

 Näide loetavast ja kirjutatavast (Read/Write)  süsteemimuutujast OKUMA kontrolleris[4]: 

 

Detaili koordinaatsüsteemi nullpunkti nihutuse süsteemimuutuja üldkuju 

VZOF* [k]=j 

* tähistab telgesid: X - Z, U - W, A - C 
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k: töökoordinaat süsteemi number 

j: tähistab nihutuse väärtust 

 

Näide 1:   

Kirjutame üle Y telje nihutuse väärtuse registri esimesel real 

VZOFY[1]=20 

Näites toodud lause tulemusena  kirjutatakse Y telje nihutuseks 20 millimeetrit 

 

Käesolevas töös kasutatakse nullpunkti nihutuse süsteemimuutuja väärtuse muutmist 

pöördlaua seadistuse makroprogrammis, kus on tarvis lugeda mõõdetud väärtust ja pärast 

arvutusi kirjutada mõõdetud väärtus nihutusregistrisse. 

 

Näited ainult loetavast (Read Only) süsteemimuutujast OKUMA kontrolleris[4]: 

 

Süsteemi muutuja VAPAX on näide esimest tüüpi süsteemi muutujast, kus puudub tähise 

lõpust tingimus. Tähise lõpus olev X tähistab telge, seega on X asemel võimalik kasutada 

mõne muu telje tähist. Antud süsteemi muutuja loeb valitud telje enkooderi hetkeväärtuse 

null asendi suhtes.  

 

Süsteemi muutuja VACOD on näide esimest tüüpi süsteemi muutujast, kus puudub tähise 

lõpust tingimus. Selle süsteemi muutuja abil loetakse hetkel aktiivse koordinaatsüsteemi 

number. 

 

Näide erinevate muutujate abil telgede hetkeväärtuse lugemisest koos uue väärtuse 

omistamisega registrisse [4]: 

 

VC1 = VAPAX (Loetakse masina hetkeväärtus enkooderi null asendi suhtes) 

VC2=VC1-VMOFX (Loetud väärtus teisendatakse väärtuseks töö- 

pingi koordinaatsüsteemis) 

VC3=VACOD (Loetakse hetkel aktiivne koodinaatsüsteemi number) 

VC4=VC2-VZOFX[VC3] (Väärtus teisendatakse väärtuseks detaili koordinaatsüsteemis) 

 

Loetavaid süsteemimuutujaid kasutatakse pöördlaua seadistuse makroprogrammis pöörd-

laua positsiooni hetkeväärtuse lugemiseks.  
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3.3. Makroprogrammi funktsioonid 

 

Makroprogrammides kasutatavad funktsioonid võib jagada viide põhigruppi.  

 

1) aritmeetilised funktsioonid 

2) trigonomeetrilised funktsioonid 

3) arvude ümardusfunktsioonid 

4) loogilised funktsioonid ja operaatorid 

5) konverteerimisfunktsioonid 

 

OKUMA kontrolleris kasutatavad funktsioonid on koondatud tabelisse (Tabel 2.6.1). 

Sarnasusest tingituna ei käsitleta käesolevas töös kahe erineva kontrolleri funktsioone eraldi, 

kuna nende kirjapilt ja funktsionaalsus on analoogsed. 

 

Aritmeetiliste funktsioonide hulka kuuluvad kõik võimalikud elementaarsed matemaatilised 

tehted: liitmine, lahutamine, korrutamine ja jagamine. Trigonomeetriliste funktsioonide 

hulka kuuluvad arvutused siinuse, koosinuse ja tangensiga ning nende pöördväärtustega. 

Ümardusfunktsioon võimaldab ujuvkoma arvu ümardada täisarvuni.  

Loogiliste funktsioonide hulka kuuluvad võrdlusfunktsioonid ja loogika põhitehted, näiteks 

JA, VÕI, välistav VÕI. Konverteerimisfunktsioon võimaldab konverteerida binaararvust 

kümnendikarvu.  

 

Tabel 3.2. Makro programmi funktsioonid [4] 

Funktsioon Selgitus Näide 

SIN Siinus SIN[30] 

COS Koosinus COS[30] 

TAN Tangens TAN[30] 

ASIN Arkussiinus ASIN[30] 

ACOS Arkuskoosinus ACOS[30] 

ATAN Arkustangens ATAN[30] 

SQRT Ruutjuur SQRT[30] 
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Tabel 3.2. Jätk 

 

OKUMA ja HAAS APJ tööpingi kontrollerisse programmeeritud funktsioonid, mida on 

võimalik makroprogrammi kirjutamise ajal kasutada, on sarnased. Funktsioonide 

kasutamine on sarnane, vaatamata sarnasustele käituvad funktsioonid siiski kohati erinevalt. 

 

3.4. Haru funktsioonid 

  

Haru funktsiooni ülesandeks on kontrollida programmi voogu. Haru funktsioonide abil saab 

koostada programmis lauseid, mille lõppedes teostatakse hüpe nt järgmise lause asemel 

hoopis ülejärgmisele lausele, või siis pöördutakse programmis tagasi ja täidetakse soovitud 

programmi osa uuesti.  

 

HAAS kontrolleris kasutatakse kolme tüüpi haru funktsioone: IF, IF-THEN, WHILE. IF 

harufunktsoon töötab koos käsuga GOTO. Kui tingimus on tõene, siis täidetakse GOTOn, 

kus n vastab lause numbrile, kuhu toimub hüpe. Kui tingimus ei vasta tõele, täidetakse 

järgmine lause. IF-THEN funktsioon sarnaneb tavalisele IF funktsioonile, IF-THEN 

harufunktsiooniga ei ole kohustust sooritada hüpet uude lausesse, selle asemel võib näiteks 

defineerida muutujale uue väärtuse. WHILE harufunktsioon täidab ülesannet senikaua kuni 

Funktsioon Selgitus Näide 

ABS Absoluutväärtus ABS[30] 

BIN Kümnendarv kahendarvuks VC1=BIN[VDIN[19]] 

BCD Kahendarv kümnendarvuks VDOUT[19]=BCD[VC1] 

ROUND 
Ümardab kümnendarvu 

täisarvuni 

ROUND[30.6348]  

Vastus: 31 

FIX 
Eraldab kümnendarvu 

täisosa 

FIX[30.6348] 

Vastus: 30 

DFUP 
Ümardab kümnendarvu 

alati suuremaks 

DFUP[30.26462] 

Vastus: 30.265 

MOD 
Jagamisel tekkiv jääk- 

väärtus 

MOD[60,7] (60/7=8...4) 

Vastus: 4 
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määratud tingimus on tõene, erinevus IF harufunktsioonidega seisneb selles, et WHILE 

harufunktsioonil on määratud algus ja lõpp. WHILE harufunktsioon võimaldab moodustada 

ka mitmetasandilist haru, ehk siis saab kasutada WHILE tsükleid üksteise sees. [5] 

 

Eelmainitud funktsioonide kirjapilt on järgmine [5]: 

 

1) IF[tingimus] GOTOn 

2) IF[tingimus] THEN [argument] 

3) WHILE [tingimus] Don 

... 

END1 

 

OKUMA APJ tööpingi kontrolleris on ainult üks haru funktsioon, milleks on IF funktsioon. 

Võrreldes HAAS IF funktsioonidega on seda üsna tülikas kasutada, sest OKUMA kontrolleri 

IF funktsioon võimaldab sooritada hüpet määratud lausele, mis teeb muutujate defineerimise 

tülikamaks. Näiteks, kui on tarvis defineerida tingimuse (A LT B) korral muutujale VC1 

väärtus kakskümmend, siis selleks peab defineerima IF funktsioonile vastupidise tingimuse, 

vastasel juhul jäetakse defineerimise lause vahele [4] 

 

IF[A GT B] N100 

VC1 = 20 

N100 

 

Võrdlus tingimuse defineerimisel ei saa kasutada tavapäraselt tuntud suurem, väiksem ja 

võrdne sümboleid (>,<,=). Reeglina APJ tööpingi kontrolleri klaviatuuril eelmainitud 

suurem või väiksem sümbolid puuduvad. OKUMA ja HAAS APJ tööpingi kontrolleris on 

võrdlused defineeritud järgmiselt: Suurem – GT, Väiksem – LT, Suurem võrdne – GE, 

Väiksem võrdne – LE, Ei ole võrdne – NE.  „Võrdse“ võrdluse puhul kasutatav lühend EQ 

tuleneb inglisekeelsest sõnast equal, mis eestikeelse vastena tähendab võrdne. „Väiksem 

kui“ võrdluse jaoks kasutatav lühend LT tuleneb inglisekeelsest väljendist less than, 

„suurem kui“ võrdluse puhul kasutatav lühend GT tuleneb inglisekeelsest väljendist greater 

than. Funktsioonid LE ja GE tulenevad ingliskeelsetest sõnadest less or equal ja greater or 

equal. NE ehk „ei ole võrdne“ tuleneb inglise keelesest väljendist not equal. Nagu tähele 
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võib panna, on inglise keelt osates funktsioonide tähistused üsna lihtsasti meelde jäetavad. 

[4] 

 

3.5.  Automaatne mõõdistamine 

 

Käesolevas töös kasutatakse puuteandurit pöördlaua seadistuse makroprogrammis, kus on 

tarvilik mõõta pöördlauda kinnitatud rakise pinna asukoht Z teljel, kolmes erinevas punktis. 

Mõõdetud tulemuste põhjal arvutatakse rakise kaldenurk töölaua suhtes ning leitakse rakise 

pööramiseks tarvilik pöördenurk. 

 

Automaatne mõõtmine on protsess, mille abil saab määrata detaili asukoha tööpingi tööalas, 

mõõta lõikeinstrumentide geomeetriat (pikkus, läbimõõt). Lisaks sellele saab automaatseid 

mõõtesüsteeme kasutada kontrolltoiminguteks tööprotsessi käigus, nt lõikeinstrumendi 

purunemise kontrollimiseks (vältimaks nt koorivtöötlusinstrumendile järgnevate 

instrumentide purunemist), lõikeinstrumentide ja detaili mõõtmete kontrollimiseks jms. 

Seega võimaldavad mõõtesüsteemid tootmist automatiseerida. 

 

Kontaktanduriga detaili positsiooni mõõtmise protseduur on lühidalt järgmine: liigutatakse 

spindlis olev mõõtepea mõõtmisasukoha lähedusse, valitakse mõõtmiseks sobiv 

mõõteprogramm ja käivitatakse töötsükkel (CYCLE START). Tööpink alustab automaatse 

mõõtmise protsessi. Mõõtepea pikkuse ja raadiuse korrektsiooniks vajalikud andmed peavad 

olema eelnevalt määratud tööriistaregistri tabelis. Tootmise automatiseerimises abistab 

puuteandur kontrollimaks, kas detail asub tööpingi null punkti suhtes samas asukohas. 

Puuteandur aitab ka detaili kinnitusest tekkivaid nihkeerinevusi vältida.  
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4. PROGRAMMEERITUD RAKENDUSED 
 

4.1. Tooriku ettevalmistamise makroprogramm  

 

4.1.1. Tooriku ettevalmistamise makroprogrammi vajadus  

 

Tooriku ettevalmistuse makroprogrammi eesmärgiks on automatiseerida tooriku 

eeltöötlusprotsessi, mille tulemusena ei sõltu kruustangidesse kinnitatud tooriku 

paigaldustäpsus nullpunkti suhtes tooriku ebaühtlastest pindadest. Aegajalt tekib olukord, 

kui pärast tooriku parajaks lõikamist puuduvad toorikul pinnad, mis oleksid piisava 

täpsusega paralleelsed. Tavapäraselt on 0,2 millimeetrit ebatäpsust pindade paralleelsuses 

juba piisav, et tekib oht, kus detail võib kruustangide vahelt ära nihkuda. Tooriku 

ettevalmistuse makroprogrammi tulemusena töödeldakse kinnituspinnad, mis on piisava 

täpsusega paralleelsed. Tooriku ettevalmistuse makroprogrammi on võimalik kasutada ka 

detailide töötlusprogrammi osana. Ajavõit selles olukorras tuleneks pinna töötluse 

programmerimise osas.  

 

4.1.2. Tooriku ettevalmistamise makroprogrammi tööpõhimõte  

 

Makroprogrammi väljakutsuvas lauses tuleb määrata parameetrid, mille alusel teeb 

makroprogramm detaili töötluseks vajalikud arvutused.  

 

Sisestamist vajavad parameetrid on : 

 

1) töödeldud külje laius 

2) töödeldud külje pikkus 

3) kontuuri lõikesügavus 

4) kontuuri nihutus 

5) laupfreesi positsiooninumber 

6) kontuuri töötleva freesi positsiooninumber 

7) kontuurifreesi pöörlemise sagedus  

8) kontuuri freesi ettenihe 

 

Tooriku laius ja tooriku pikkus valitakse vastavalt soovitud kontuuri mõõtmetele. Kontuuri 

lõikesügavus on parameeter kehtib ainult kontuuri töötleva freesi kohta. Sellega määrab 
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kasutaja kontuuri lõikesügavuse detaili pealmisest pinnast. Laupfreesi ja kontuurifreesi 

tööriista positsiooni number määrab ühtlasi ka pikkus- ning raadiuskorrektsiooni numbri. 

Kontuuri nihutuse parameeter on mõeldud olukordadeks, kus toorik on mõõtudelt oluliselt 

suurem, kui soovitud kontuuri mõõtmed, vältimaks olukordi, kus tööriist lõike sügavusele 

liikudes otse materjali siseneks. Spindli pöörlemise sageduse parameeter määrab tööriista 

pöörlemissageduse, ja ettenihke kiiruse parameeter. 

 

Makroprogrammi tööks on tarvilik mõõta detaili koordinaatsüsteemi nullpunkt tooriku 

keskele. Null punkt on määratud tooriku keskele, et tagada tooriku sümmeetriline paigaldus 

nullpunkti suhtes ja vältida vajadust täiendavaks nullpunkti nihutuseks. Kuna nullpunkt on 

mõõdetud tooriku keskele on sisestatud kontuuri mõõtmete parameetrid jagatud kahega ja 

tulemused salvestatud uute muutujatena. Näiteks laupfreesi liikumiseks algasendisse X teljel 

kasutatakse arvutusvalemit X[#102 + 5. + #111 + #105], kus muutuja #102 tähistab pool 

tooriku külje pikkusest, #111 defineerib muutujat, kuhu on salvestatud tööriista 

raadiuskorrektsioon ja #105 defineerib muutujat, kuhu on salvestatud kontuuri nihutuse 

väärtus.  

 

APJ tööpingi programmeerimises ei määra parameeter D otsest numbrilist väärtust registri 

tabelis, vaid viitab raadiuse korrektsiooni rakendamisel konkreetsele registri tabeli reale. 

Makroprogrammis on aga tarvilik kasutada tööriistaregistri tabelist numbrilisi väärtusi, kuna 

laupfrees on vajalik arvutustega panna liikuma iga käigukorra ajal tervenisti üle detaili 

(Joonis 4.1). Kontuurifreesi raadiuse väärtust kasutatakse kontuuri lõike alguspunkti 

liikumiseks (Joonis 4.2), kui korrektsioon ei ole veel sisse lülitatud. Kui ei arvestaks 

kontuurifreesi raadiuse mõõtmeid, tekiks olukord, kus frees alla liikudes riivaks tooriku 

materjali.  

  

Arvutustele järgnevalt kutsutakse esile tööriista vahetus, mille tulemusel laetakse spindlisse 

laupfrees. Tööriista valiku adressaadi T arvsõna loetakse makroprogrammi läbi lokaalse 

muutuja, mis annab operaatorile võimaluse vabalt valida millises tööriista magasiini pesas 

paikneb sobiv lõikeinstrument.  

 

Edasi järgneb tavapärane juhtprogrammi täitmine, kus määratakse nihutus funktsiooni 

number, lülitatakse sisse kiirliikumine, valitakse liikumiseks absoluutne koordinaatsüsteem 

(G90), liigutakse alguskoordinaadile, valitakse spindlile sobiv pöörlemis sagedus ja 
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pöörlemise suund. Laupfreesi pöörlemise sagedus on antud makroprogrammis sõltuv 

kontuurifreesi pöörlemise sagedusest, mis on 60% kontuurifreesi pöörlemise sagedusest. 

Algselt tundus hea viis siduda freeside pöörlemissagedused ja ettenihked kindla suhtarvuga, 

optimeerimaks lokaalsete muutujate arvu makroprogrammi väljakutsumisel, kuid see osa 

vajab tulevikus ilmselt muutmist.  Järgnevalt lülitatakse sisse tööriista pikkus korrektsioon 

ja liigutakse Z tasapinnale, mis asub viie millimeetri kõrgusel toorikust. 

 

Eelseadistuste järgselt suunatakse programmi täitmine alamprogrammi – alamprogrammis 

liigutakse lõikekõrgusele ja valitakse sobiv ettenihke kiirus, mis loetakse programmi 

lokaalse muutujaga. Laupfreesi ettenihke kiirus on samuti seotud kontuurifreesi ettenihke 

kiirusega sarnaselt spindli pöörlemissageduste sidumisele. Antud programmis on laupfreesi 

ettenihke kiirus 30% kiirem kui kontuuri freesil. Ettenihke kiiruste määramisel järgneb 

vajalike liikumiskoordinaatide arvutus.  

 

Laupfreesi lõiketöötluse lõppedes kutsutakse esile tööriista vahetus, mille tulemusel laetakse 

spindlisse kontuuritöötlusfrees. Sarnaselt laupfreesi väljakutsumisele  on määratud ka 

kontuurifreesi positsiooninumber lokaalse muutujaga, mille määrab operaator 

makroprogrammi väljakutsumise ajal, sellele järgneb tavapärane juhtprogrammi täitmine, 

mille tulemusena on lõikeinstrument lõikealguspositsioonis (Joonis 4.2) detailist viie 

millimeetri kõrgusel. Kontuuri lõikust teostatakse kolm korda. Esimesel kahel korral toimub 

materjali eemaldus, mis toimub kahe läbimiga kahel erineval kõrgusel ning seejärel 

puhastöötlus, mis toimub lõplikul kontuuri lõike sügavusel. Puhastöötlusvaruks jäetakse 

alles 0,1 millimeetrit materjali. Kontuuri freesimisega on tooriku ettevalmistuse 

makroprogrammi materjali lõikamise osa lõppenud. Liigutakse Z teljel tööriista vahetuse 

tasandile, ja tuuakse töölaud Y teljel tööpingi uksele võimalikult lähedale. 
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Joonis 4.1. Laupfreesi liikumise skeem pinnatöötlusel 

 

 

Joonis 4.2. Kontuuri töötleva freesi liikumise skeem 

 

 

 

 

 

4.1.3. Tooriku ettevalmistamise makroprogrammi analüüs  

 

Makroprogrammid töötavad küll planeeritud viisil, kuid vaatamata sellele on programmis 

mõningaid kitsaskohti. HAASI tööpingile kohandatud makroprogrammis on lõpuni välja 

arendamata laupfreesi käigu kordaja arvutus. HAAS kontrollerile mõeldud tooriku 

ettevalmistamise makroprogrammis on pinnatöötlus teostatud nii, et kui toorik on kitsam kui 

laupfrees, siis lõigatakse pind ühe läbimiga ja kui laiem, siis kahe läbimiga. Laupfreesi käigu 

kordade arv laiema tooriku korral on veel teostamata. OKUMA tooriku ettevalmistuse 
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makroprogrammis on kasutatud laupfreesi käikude arvu leidmiseks algoritmi, kus on 

arvestatud, et lõikeinstrumendi ülekate on 20% lõikeinstrumendi diameetrist. 

 

Lisaks on kitsaskohaks olukord, kus viimase lõikekorra jaoks jääb materjali mõni 

millimeeter, selle olukorra vältimiseks ja lõikelaiuse optimeerimiseks tuleks algoritmi 

täiustada.  

 

Muudeks lahendamist vajavateks ülesanneteks on freeside pöörlemissageduse ja 

ettenihkekiiruse muutmine teineteisest sõltumatuks ning võimalus koordinaate pööramiseks 

olukorras, kus X telje ulatuses on toorik oluliselt kitsam kui Y telje ulatuses. 

 

Tooriku ettevalmistuse makroprogrammi plokkskeem on toodud lisas A, kasutusjuhendid on 

toodud lisades E ja F, programmid on toodud lisades J ja K. 

 
4.2. Pöördlaua seadistamise makroprogramm 

 

4.2.1. Pöördlaua seadistamise makroprogrammi vajadus  

 

Ettevõtte I&T Metall tootmises on üsna tihti tarvis läbi viia pöördlauda kinnitatud rakise 

seadistamist, kus operaator peab pöördlaua rakise pealispinna töölauaga paralleelseks 

saamiseks kasutama mõõtekella ja käsitsi pöördlaua asendit reguleerima. Seda aeganõudvat 

operatsiooni aitaks automatiseerida makroprogramm, mis mõõdab rakise pinnalt, kahest 

erinevast punktist pinna positsiooni, millede erinevusest arvutatakse rakise kaldenurk ning 

pööratakse rakis paralleelseks töölauaga. Käesolevas töös on loodud pöördlaua seadistamise 

makroprogramm OKUMA APJ tööpingi kontrollerile. 

 

4.2.2. Pöördlaua seadistamise makroprogrammi tööpõhimõte  

 

Makroprogrammi normaaltalituseks on tarvilik, et abinõul või toorikul, mis on kinnitatud 

pöördlaua külge oleks tasapind, mida on võimalik pöörata paralleelseks XY tasapinnaga. 

Tavaolukorraks I&T Metallis on juhtum, kui pöördlaua rakise külge on kinnitatud 

kruustangid, kuhu vahele kinnitatakse toorikud. Sellisel juhul on tarvilik töölauaga 

paralleelseks seadistada mitte tooriku pind, vaid pöördlaua külge kinnitatud rakise pind, 

eeldades, et kruustangide pakkide pind juba on parallelne rakise pealispinnaga. 
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Erandjuhtumiks on olukord, kus detail on kinnitatud pöördlaua külge ning selle üks 

külgedest on tarvilik saada paralleelseks töölauga.  

 

Pöördlaua seadistamise makroprogrammi tööks tuleb eelseadistada mõõtepositsioon. Selleks 

on kasulik eelnevalt teada pöördlaua tsentri täpset asukohta Y teljel. X telje koordinaadi võib 

valida vabalt positsiooni, kus Y telje sihis liikudes oleks pind paralleelne ja pind peaks olema 

tasapinnaline vähemalt 0,01 millimeetri ulatuses. Mõõtepositsiooni väärtused tuleb käsitsi 

sisestada nihutusregistri tabeli vabalt valitud reale (registri rea number tuleb hiljem sisestada 

lokaalse muutuja kaudu makroprogrammi). Järgmiseks tuleks manuaalrežiimis, kasutades 

puuteanduri mõõtetsüklit, mõõta Z tasapind eelnevalt määratud X ja Y koordinaadil 

pöörlemis teljel, kusjuures pöördlaua pöörlemise telg on X telje sihiline. Z teljel mõõdetud 

rakise pealispinna koordinaat on tarvilik makroprogrammis kasutatava puuteanduri 

automaattsükli jaoks, et mõõtetsükkel saaks lugeda Z tasapinna, millel eeldatavalt ta 

puudutab materjali. Mõõdetud Z tasapind tuleb salvestada nihutus-registris samale reale, 

kuhu on salvestatud eelmainitud X ja Y koordinaat. Pärast mõõtepositsiooni määramist on 

eelseadistused automaattsükli käivitamiseks valmis. 

 

Järgmisena tuleb makro programmi välja kutsumisel seadistada järgmised lokaalsed 

muutujad: 

 

1) Z ohutu tasapind – ohutu kõrgus, millelt alustatakse mõõtetsüklit, ja sellele 

tasapinnale liigutakse pärast mõõtmisi. 

2) mõõteliikumine Y suunas – määrab Y sihiliste mõõtepunktide kauguse nullpunktist. 

Nullpunkt on määratud eelkirjeldatud mõõtmistega. 

3)  nihutusregistri tabeli rea number, mille järgi toimub mõõtmine. 

  

Kui lokaalsed muutujad on määratud, alustatakse pöördlaua seadistus makroprogrammiga. 

Esiteks liigutakse eelseadistatud mõõtepunkti, seejärel liigutakse kiirliikumisega ohutule Z 

tasapinnale, mille kasutaja on eelnevalt määranud. OKUMA tööpingi kontrolleris tuleb 

puuteandur mõõtetsükli käivitamise eelselt sisse lülitada. Selleks kasutatakse seesmist 

makroprogrammi OO18. Pärast puuteanduri sisse lülitamist liigutakse eelseadistatud 

mõõteliikumise võrra Y telje positiivses suunas positsiooni (Joonis 4.3), seejärel käivitatakse 

mõõtetsükkel, milleks on OKUMA tööpingi kontrolleris CALL OO10 PMOD = 3 PEI = 0. 

CALL tähistab alamprogrammi väljakutsumist, milleks antud juhul on seesmine 



32 

 

makroprogramm OO10. PMOD määrab, millist telge pidi mõõtmine toimub (antud juhul Z 

telje sihiliselt) ja PEI tähistab koordinaati, millel toimub eeldatav puude anduri ja mõõdetava 

pinna vahel. Kui määrata eeldatav kokkupuute pind liiga kõrgele, või liiga madalale, 

väljastab tööpingi kontroller pärast kokkupuudet veateate.  

 

Pärast mõõtetsüklit toimub väärtuse salvestamine nihutusregistri tabelisse reale kakssada, 

mis on määratud programmi siseselt. Mõõdetud väärtuse registri tabelisse salvestamiseks on 

OKUMA tööpingi kontrolleris kasutusel seesmine makroprogramm CALL OO20 PHN = 

200 PZ = 0. PHN tähistab nihutusregistri tabeli reanumbrit, PZ määratakse juhul, kui on vaja 

mõõdetud tulemust veel nihutada, kas positiivses või negatiivses suunas. Salvestatud väärtus 

salvestatakse koheselt ümber globaalsesse muutujasse, kuna järgneva mõõtmis protsessi 

tulemus salvestatakse samale reale.  

 

Pärast mõõtmisprotsessi tõuseb puuteandur taas ohutule Z tasapinnale ja liigutakse 

järgmisele Y koordinaadile ning korratakse eelkirjeldatud mõõteprotsessi samadel 

tingimustel. Kui mõlema Y positsiooni mõõtmistulemused on globaalsesse muutujasse 

salvestatud, arvutatakse välja rakise tasapinna ja töölaua vaheline kaldenurk. Kuna arvutus 

tulemusest ei ole võimalik aru saada, kumba pidi on pöördlaud kaldu, siis enne lõpptulemuse 

salvestamist nihutusregistri tabelisse teostatakse kaks võrdlust, mis määrab, kumba pidi on 

pöördlaud kaldu. Pöördlaua hetkepositsiooni põhjal valitakse, kas arvutatud kaldenurk 

liidetakse või lahutatakse pöördlaua positsiooni hetkeväärtusele. 

 

Pärast mõõteprotsessi liigutatakse puuteandur instrumendi vahetuse positsiooni (ohutu 

positsioon rakise pööramise ajaks), sellega on seadistamine lõppenud. 
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Joonis 4.3. Pöördlaua seadistuse makroprogrammi illustratsioon 

 

4.2.3. Pöördlaua seadistamise makroprogrammi tulemuste analüüs  

 

Pöördlaua seadistamisel probleemiks osutus mõõdetava pinna kaldenurk, mis põhjustab 

puuteanduri libisemist ja selle tõttu mõõtmise ebatäpsust lubatavatest suuremates piirides. 

Mõõteviga aitab vähendada pöördlaua rakise võimalikult täpne käsitsi eelseadistamine 

paralleelseks töölauaga ning mõõtmise mitmekordne kordamine. Katsetulemused näitasid, 

et soovitud tulemuse saab, kui korrata mõõtetsüklit kolm korda, pärast mida saavutatakse 

maksimaalne võimalik täpsus, antud süsteem võimaldab mõõta mikroni täpsusega. Mida 

suurem on kahe mõõdetava punkti vaheline kaugus, seda väiksemaks muutub 

positsioneerimise viga. Pöördlaua seadistuse makroprogrammi saab täiustada, suurendades 

mõõtekordade arvu.  
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Pöördlaua seadistuse makroprogrammi plokkskeem on toodud lisas B, kasutusjuhend on 

toodud lisas G, programm on toodud lisas L. 

 

4.3. Graveerimise makroprogramm 

 

4.3.1. Graveerimise makroprogrammi vajadus  

 

Graveerimist teostada ilma CAM tarkvarata on üsna tülikas ettevõtmine, kui tööpingil vastav 

funktsioon puudub. Tähed on üsna keeruka kujuga ja teinekord on tarvilik neid ka 

suurendada või väiksemaks muuta. Lisaks muutumatu teksti graveerimisele on ka tarvilik 

aegajalt graveerida detailidele seerianumbreid. Seerianumbrite graveerimisel on tarvis iga 

uue programmi käigu korral numbrit suurendada. HAAS kontrolleris on graveerimis-tsükkel 

tootja poolt valmuis programmeeritud, kuid OKUMA tööpingi kontrolleris 

graveerimistsükkel puudub. OKUMA kontrolleri jaoks teostatakse I&T Metall OÜ 

ettevõttes CAM programmi abil, kuid on tekkinud olukordi, kui tööpingi operaatoril on 

olnud tarvilik tähti programmeerida öises vahetuses, kui programmeerija abi ei ole saadaval. 

Probleemi lihtsustamiseks loodi käesoleva töö käigus graveerimise makroprogramm ja 

seerianumbri graveerimis makroprogramm OKUMA kontrolleri jaoks.  

 

4.3.2. Graveerimise makroprogrammi tööpõhimõte  

  

Graveerimise makroprogramm kutsutakse välja põhiprogrammist. Põhiprogrammis tuleb 

valmis seada tööriist, liikuda lõikepositsioonile ja liikuda vabalt valitud algkõrgusele. 

Tähtede graveerimise makroprogrammis toimub lõikesügavuse määramine suhtelistes 

koordinaatides, ehk kui algkõrgus Z tasapinnal on 2 millimeetri kõrgusel detaili pinnast ja 

lõikesügavuseks on määratud 2,5 millimeetrit, siis tegelik lõikesügavus on 0,5 millimeetrit.  

Tähtede omavaheline kaugus on määratud makroprogrammi siseselt, kasutajal ei ole tarvis 

tähtede vahet sisestada. 

 

Makroprogrammi väljakutsumisel tuleb määrata järgnevad parameetrid: 

 

1) sümbol – vastavalt makroprogrammi eripärale on kõik sümbolid vastavusse viidud 

numbrilise väärtusega, mis on välja toodud tabelina kasutusjuhendis, see tähendab, 

et soovitud sümboli graveerimiseks tuleb programmi sisestada sellele vastav number. 

2) suurendus – suurendusparameetriga määratakse tähe kõrgus 
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3) ettenihe  

4) lõikesügavus  

 

Seerianumbri graveerimise makroprogrammi tööpõhimõte on sarnane graveerimise 

makroprogrammi tööpõhimõttele. Antud makroprogrammis on tarvilik määrata ainult 

seerianumbri alguskordinaat ja lõikesügavus. Määratud parameetrite põhjal graveerib 

makroprogramm seerianumbri, mis on näha joonisel 4.4 numbritena 151,152,153. Igal 

programmi taaskäivitamisel suurendatakse graveeritavat numberit ühe võrra. Võimalik on 

graveerida numbreid vahemikus 000-999.   

 

4.3.3. Graveerimise makroprogrammi analüüs  

 

Graveerimise makroprogramm ja seerianumbri graveerimise makroprogramm töötavad 

plaanipäraselt. Graveerimise makroprogrammi võiks täiustada sümboli valiku 

lihtsustamisega. Kuna OKUMA tööpingi kontrolleril on alamprogrammide välja-

kutsumiseks võimalik kasutada programmi nimes ka tähtsümboleid, siis tuleks leida viis, 

kuidas kõik tähtede alamprogrammid oleks võimalik välja kutsuda tähtsümboleid kasutades. 

Seerianumbri graveerimise makroprogrammis teadaolevaid puudusi ei ole. 

Programmeerimisel oli kõige keerulisemaks osaks see, kuidas on võimalik kahe ja kolme 

kohalistel numbritel eraldada sajalised, kümnelised ja ühelised.  

 

Graveerimise makroprogrammi plokkskeem on toodud lisas C, seerianumbri graveerimise 

makroprogrammi plokkskeem on toodud lisas D, graveerimise makroprogrammi programm 

on toodud lisas M, seerianumbri graveerimise makroprogramm on toodud lisas N, 

graveerimise makroprogrammi kasutusjuhend on toodud lisas H, seerianumbri graveerimise 

makroprogrammi kasutusjuhend on toodud lisas I. 
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Joonis 4.4. Tähtede ja seeria numbri graveering 
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KOKKUVÕTE 
 

Käesolevas töös on loodud makroprogrammeerimise rakendused ettevõte I&T Metall OÜ 

vertikaalsete töötlemise keskuste jaoks.  

 

Töö koosneb neljast põhijaotisest. Esimeses osas on kirjeldatud töö eesmärke ja nendega 

seonduvaid ülesanded. 

 

Teises osas on kirjeldatud APJ tööpingi kontrollerites enamkasutatavat 

programmeerimiskeelt, sealhulgas programmi formaati, ettevalmistavate ja 

abifunktsioonide kasutamise põhimõtteid. 

 

Kolmandas osas on antud ülevaade, missugustest osadest koosneb makroprogramm. On 

kirjeldatud muutujate, funktsioonid, tingimuslausete, tsükklite kasutamist ning toodud 

näiteid, kuidas makroprogrammeerimine erineb  OKUMA ja HAAS kontrolleris.  

 

Neljandas osas on kirjeldatud väljatöötatud makroprogrammide loomise vajadust, 

tööpõhimõtet, analüüsitud väljatöötatud rakenduste tööd. 

 

Väljatöötatud rakendused lihtsustavad tööpingi operaatori tööde juhtprogrammide 

koostamisel ja tööpingi seadistamisel. Rakendusi on võimalik edasi arendada ja kohandada 

vastavalt spetsiifilistele ülesannetele ning tulevikus lahendamist vajavatele probleemidele.  

 

Töö lisades on toodud väljatöötatud rakenduste plokkskeemid, kasutusjuhendid ja 

programmide koodid. Töö lõppu lisatud detailide joonised on töö autori poolt projekteeritud 

erinevate rakenduste jaoks ning on seostatud käesoleva lõputööga vormistamise nõuetest 

tulenevalt. Selleks projekteerisin APJ tööpingi töölauaga kohanduva detailide kinnitamise 

abinõu ja kruustangide jaoks alusflantsi kaheteljelise pöördlaua jaoks ning esiratta 

kinnitamise rummu ja võlli, mida kasutatakse hiljuti Eesti Maaülikoolis projekteeritud ja 

valmistatud pneumaatilisele sõidukil. Joonised asuvad lisas O. 
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Kas tooriku 

mõõtmed on 

sisestatud? 

Kas laupfreesi 

pos. nr. on 

määratud? 

Kas 

kontuurifreesi 

pos. nr. on 

määra-tud? 

Kas spindli 

pöörlemissaged

uson määratud? 

Lisa A. Tooriku ettevalmistamise makroprogrammi plokkskeem 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

Algus 

JAH 

JAH 

JAH 

JAH 

Laetakse laupfrees 

spindlisse  

EI 

EI 

EI 

Kuvatakse  

veateade 

1 

EI 
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Töödeldakse detaili 

pind 

Laetakse kontuurifrees 

spindlisse  

Arvutatkse detaili laiuse 

põhjal laupfreesi käikude 

kordaja 

Töödeldakse kontuuri 

määratud sügavusel 

Programmi  

lõpp 

1 
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Programmi lõpp 

Lisa B. Pöördlaua seadistuse makroprogrammi plokkskeem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Liigutakse määratud x 

koordinaadile ja pöördlaua 

pöörlemistelje tsentrisse y 

koordinaadil 

Liigutakse ohutule 

kõrgusele 

Liigutakse mõõtepositsiooni 

nr 1 ja mõõdetakse Z 

koordinaat 

 

Kirjutatakse pöördlaua 

asendi nihutustabeli 

reale uus algasend 

Liigutakse mõõtepositsiooni 

nr 2 ja mõõdetakse Z 

koordinaat 

 

Liigutakse ohutule 

kõrgusele 

Arvutatakse 

pöördenurk 

Programmi  

algus 

Võrreldakse erinevusi 

ja arvutatakse vahe 
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Kas 

lõikesügavus 

on määratud? 

Kas sümboli 

valiku nr on 

määratud? 

Liigu 

lõikesügavusele 

 

 

Vali sümbol 

 

 

Graveeri täht 

 

Kas ettenihe on 

määratud? 

Kas suurendus 

on võrdne 

nulliga? 

Liigu ohutule 

kõrgusele  

 

 

Programmi lõpp 

 

Lisa C. Graveerimise makroprogrammi plokkskeem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Kuva veateade 

 

Liigu esimese sümboli 

algkoordinaadile 

 

JAH 

EI 

JAH 

EI 

EI 

JAH 

EI 

JAH 
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Kas loendur on 

ületanud 

väärtuse 999 

Kas sisestatud 

loenduri 

algväärtus on 

väiksem kui 0? 

Kas suurendus 

on väiksem kui 

0 

Lisa D. Seerianumbri graveerimise makroprogrammi plokkskeem 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Kuva veateade 

 

JAH 

EI 

Eralda seerianumbri 

sajalised, kümnelised, 

ühelised 

 

JAH 

JAH 

1 

EI 

EI 
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Liigu seerianumbri 

algkoordinaati 

 

Vali sajaliste number ja 

graveeri 

Vali kümneliste number ja 

graveeri  

 

Vali üheliste number ja 

graveeri  

 

Liigu ohutule 

kõrgusele 

 

Seeria numbri 

loendur=loendur+1 

 

 

Programmi lõpp 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kutsu graveerimise 

tööriist 

 

1 
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Lisa E. HAAS tooriku ettevalmistuse makroprogrammi kasutusjuhend  

 

 

1) esmalt tuleb programm salvestada kontrolleri mälusse, nimetades makroprogrammi 

nimega vahemikus  O8000 - O8999. 

2) programmi saab välja kutsuda kas poolautomaatrežiimis või põhiprogrammi siseselt 

makroprogrammina.  

3) Määrata detaili koordinaatsüsteemi null punkt tooriku keskele . Z telje sihiline null 

punkt tuleb mõõta detaili pealmisest pinnast ja nihutada soovitud materjali 

eemaldamise kihi paksusele allapoole, näiteks ühe millimeetri võrra. 

4) Väljakutsumiseks põhiprogrammist tuleb kasutada lauset G65 P8000 - P8999 A110. 

B150. C5. D3. T9. U1. S7000.  F700. Parameetrite väärtused valib iga kasutaja 

vastavalt vajadusele. 

5) sümbolite numbriliste väärtuste juures on oluline sisestada kümnendkoha tähisena 

punkt, vastasel juhul tõlgendab kontroller sisestatud väärtusi millimeetrite asemel 

mikromeetrites. 

6) sümbolid A,B,C,D,T,U,S,F tähistavad programmi lokaalseid muutujaid: A - tooriku 

laius, B - tooriku pikkus, C - kontuuri lõikesügavus, D - kontuuri nihutus, T - 

laupfreesi positsiooni number, U - kontuurifreesi positsiooni number, S - spindli 

pöörlemise sagedus, F - Ettenihe.  

NB! Kõik väärtused tuleb sisestada positiivsetena. 

7) Tööriista liikumised genereeritakse vastavalt programmile mille tulemusena 

saadakse määratud parameetritele vastavate mõõtmetega töödeldud pealispinna ja 

kontuuriga toorik.  

8) Olulise parameetri sisestamata jätmisel kuvatakse veateade: 101 - tooriku pikkus 

määramata, 102 - tooriku laius määramata, 103 - laupfreesi pesa määramata , 104 - 

kontuurifreesi pesa määramata, 105 - spindlikiirus määramata. 
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Lisa F. OKUMA tooriku ettevalmistuse makroprogrammi kasutusjuhend  

 

1) esmalt tuleb programm salvestada kontrolleri mälusse, määrates programmile nimi  

2) programmi saab välja kutsuda kas poolautomaatrežiimis või põhiprogrammi siseselt 

alamprogrammina.  

3) Määrata detaili koordinaatsüsteemi null punkt tooriku keskele . Z telje sihiline null 

punkt tuleb mõõta detaili pealmisest pinnast ja nihutada soovitud materjali 

eemaldamise kihi paksusele allapoole, näiteks ühe millimeetri võrra. 

4) kui makroprogramm on salvestatud näiteks nimega O100, tuleb väljakutsumiseks 

kasutada lauset CALL O100 PA110 PB150 PC5 PD3 PT9 PU1 PS7000  PF700  

5) sümbolid PA,PB,PC,PD,PT,PU,PS,PF tähistavad programmi lokaalseid muutujaid: 

PA - tooriku laius, PB - tooriku pikkus, PC - kontuuri lõikesügavus, PD - kontuuri 

nihutus, PT – laupfreesi positsiooni number, PU – kontuurifreesi positsiooni number, 

PS – spindli pöörlemise sagedus, PF - ettenihe. Kõik väärtused tuleb sisestada 

positiivsetena 

6) Tööriista liikumised genereeritakse vastavalt programmile mille tulemusena 

saadakse määratud parameetritele vastavate mõõtmetega töödeldud pealispinna ja 

kontuuriga toorik.  

7) Olulise parameetri sisestamata jätmisel kuvatakse veatade: 101 - tooriku pikkus 

määramata, 102 - tooriku laius määramata, 103 - laupfreesi pesa määramata , 104 - 

kontuurifreesi pesa määramata, 105 - spindlikiirus määramata 
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Lisa G. OKUMA pöördlaua seadistuse makroprogrammi kasutusjuhend  

 

1) kinnitada kasutatav rakis pöördlaua külge. Rakisel peab olema tasapinnaline pind, 

mille abil rakist  seadistatakse, st mida on võimalik pöörata paralleelseks töölaua 

pinnaga. 

 

2) laadida programm kontrolleri mälusse 

 

3) käsijuhtimisrežiimis keerata rakise seadistatav pind võimalikult paralleelseks 

töölauaga 

 

4) laadida spindlisse puuteandur ja liigutada see mõõdetava rakise pinna kohale. 

Mõõtepunkti X telje koordinaat määrata silma järgi, Y telje koordinaat liigutada 

pöördlaua pöörlemistsentrisse. Mõõtepunkti asukoha täpsusest pöördlaua 

pöörlemistsentri suhtes Y teljel sõltub lõpptulemuse arvutustäpsus. Antud 

makroprogramm on kohandatud olukorrale, kus pöördlaua pöörlemistelje suund 

ühtib tööpingi  X teljega. 

 

5)  Määrata salvestatavate mõõtepunktide X ja Y koordinaadid, ja salvesta see vabalt 

valitud registri tabeli reale. Hiljem tuleb sama registri tabeli rida lugeda programmi 

lokaalse muutuja kaudu. LISAS L olevas programmis on selleks lokaalne muutuja 

PD . 

 

6) standardset mõõtmistsüklit kasutades registreerida (mõõta) puuteanduri abil 

äsjasalvestatud mõõtepunktis  Z koordinaadi nihutuse väärtus, Z nihutuse väärtus 

salvestatakse X ja Y koordinaadiga samale registri tabeli reale. 

 

7) kui algmõõdistused on tehtud, käivitada poolautomaatrežiimis pöördlaua seadistuse  

makroprogramm  

 

8) eeldades, et pöördlaua seadistuse makroprogramm on salvestatud programmina 

number 100, kirjutada poolautomaatrežiimis käsureale CALL O100 koos 

lokaalsetele muutujatele määratud väärtustega PZ - kõrgus rakise pinnast (ohutu 

tasapind  Y telje sihilisteks liikumisteks), PO - mõõteasukoht kaugus Y teljel 



49 

 

mõõdetuna algseadistatud mõõtepunktist. Mõõteasukoha kauguse võrra liigutakse 

mõõtmisel puuteandurit Y teljel seadistatud mõõtepunktist nii positiivses kui  

negatiivses suunas ja sooritatakse kahes kohas pinna mõõtmine Z telje sihis, PQ – 

koordinaatide nihutustabeli rea number, milles soovitakse pöördlaua algasendit 

muuta, PD – nihutusregistri tabeli rida, milles on salvestatud algse mõõtepunkti 

koordinaadid. Kõik väärtused tuleb sisestada positiivsetena. 

 

9) kui sisestatud registri tabeli rea nuber, mille järgi mõdetakse on 200, kuvatakse 

veateade 101. Kui registri tabeli rea number, kuhu salvestatakse on 200, kuvatakse 

veateade 102 
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Lisa H. Graveerimise makroprogrammi kasutusjuhend 

 

1) laadida programm kontrolleri mälusse. 

 

2) programmi saab välja kutsuda põhiprogrammi siseselt 

 

3) graveerimise makroprogrammis ei ole määratud tööriista numbrit, spindli 

pöörlemissagedust, graveeringu algkoordinaati  

 

4) põhiprogrammi tuleb luua tavapärane tööriista väljakutsumise tsükkel, nt: 

 

T7 M6 ( spindlisse laetakse tööriist nr 7, tööriista number on vabalt valitav)  

G15 H1 (koordinaatsüsteemi nullpunkti nihutusandmete lugemine esimeselt 

registritabeli realt)  

G0 G90 X-60 Y=-25 S5000 M3(kiirpaigaldusega graveeringu algasukohta liikumine 

koos spindli käivitamisega)  

G56 H7 Z1.9 (aktiveeritakse tööriista pikkuse korrektsioon koos liikumisega ohutule 

kõrgusele detaili kohal)  

 

5) järgmises lauses aktiveerida graveerimise alamprogramm. Selleks kasutatakse lauset 

CALL OGRAV PT=20 PL=5 PF=500 PZ=2 , kus 

PT - tähistab sümboliga vastavuses olevat sümbolit (Tabel H), PL - tähistab 

suurendust, PF - tähistab ettenihekiirust, PZ - tähistab lõikesügavust  

 

6) graveeritavate sümbolite  vahekaugus on määratud programmisiseselt, seega võib 

ülaltoodud (punktis  5 näidatud) lauset korduvalt kasutades programmeerida terve 

sõna, ilma et oleks iga järgneva sümboli graveerimise jaoks tarvis täiendavalt 

programmi tähe asukoha koordinaate sisestada. 

 

7) sisestatud parameetrite väärtused peavad olema positiivsed.  

 

8) Kui parameeter on valesti sisestatud, kuvatakse veateade: 101 – lõikesügavus 

määramata, 102 – ettenihe määramata, 103 – suurendus määramata, 104 – sümbol 

määramata 
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Tabel H. Numbri vastavus tähtsümboliga 

 

  
Number Sümbol 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

8 8 

9 9 

10 0 

11 A 

12 B 

13 C 

14 D 

15 E 

16 F 

17 G 

18 H 

19 I 

20 J 

21 K 

22 L 

23 M 

24 N 

25 O 

26 P 

27 Q 

28 R 

29 S 

30 T 

31 U 

32 V 

33 W 

34 X 

35 Y 

36 Z 

37 + 

38 - 

39 = 

40 / 

41 & 
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Lisa I. Seerianumbri graveerimise makroprogrammi kasutusjuhend 

 

1) laadida programm kontrolleri mälusse. 

 

2) programmi saab välja kutsuda kas poolautomaatrežiimis või põhiprogrammi sees.  

 

3) enne programmi väljakutsumist on vajalik poolautomaatrežiimis määrata esimene 

seerianumber. Selleks on vajalik käsureale trükkida VC1 = 0 või siis nullist erinev 

positiivne arv, mida soovitakse esimeseks seerianumbriks.  

 

4) seerianumbri graveerimise makroprogrammi väljakutsumine käib lausega:  

 

5) CALL O200 PX=1 PY=2 PZ=0.2 PR=500 PF=300 PS3000 PT=1 PL=5  

 

6) PX – seerianumbri alguskoordinaat X teljel, PY - seerianumbri alguskoordinaat Y 

teljel, PZ - lõikesügavus, PR - ettenihkekiirus Z telje sihis, PF – ettenihkekiirus XY 

tasandil, PS - spindli pöörlemissagedus, PT - 

7) graveerimistööriista positsiooninumber instrumendimagasinis, PL -  suurendustegur 

 

8) kõik sisestatud väärtused peavad olema positiivsed.  

 

9) Negatiivse loenduri algväärtuse korral kuvatakse veateade 101, suurima seeria 

numbri ületamisel kuvatakse veateade 102, Kui suurendus on väiksem kui 0 

kuvatakse veateade 103 
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Lisa O. Tehnilised joonised
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