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TÄHISED JA LÜHENDID 

��  – lõikelaius mm; 

��   – punkti Pi  X-telje suunaline kaugus nullpunktist G54 mm; 

��ä�   – lähiskaatet mm; 

��  – lõikesügavus mm; 

APJ – arvprogrammjuhtimine; 

��	
  – vastaskaatet mm; 

��  – punkti Pi  Y-telje suunaline kaugus nullpunktist G54 mm; 

�  – kolmnurga P0-P3-P7  hüpotenuus mm; 

CAM – arvutipõhine tootmine (computer aided manufacturing); 

��  – punkti Pi ja nullpunkti G54 tekitatud ringjoone raadius mm; 

��ü�  – hüpotenuus mm; 

�  – jaotusringjoone läbimõõt mm; 

�  – keti rulli või puksi läbimõõt mm; 

�		�	�  – peaderingjoone maksimaalne läbimõõt mm; 

�		���  – peaderingjoone minimaalne läbimõõt mm; 

��  – puuri läbimõõt mm; 

��  – jalgaderingjoone läbimõõt mm; 

EMÜ – Eesti Maaülikool; 

h – sügavus mm; 

�  – punktide järjearv (i = 1, 2, ..., 8) tk; 

���  – jalakaare ringinterpolatsiooni suhteline X-koordinaat mm; 

���1  – hamba profiili kaare 1 ringinterpolatsiooni suhteline X-koordinaat mm; 

���2  – hamba profiili kaare 2 ringinterpolatsiooni suhteline X-koordinaat mm; 

���  – jalakaare ringinterpolatsiooni suhteline Y-koordinaat mm; 

���1  – hamba profiili kaare 1 ringinterpolatsiooni suhteline Y-koordinaat mm; 

���2  – hamba profiili kaare 2 ringinterpolatsiooni suhteline Y-koordinaat mm; 

   – puuri tipunurka arvestav ava sügavus mm; 

   – sisseliikumise sirge pikkus mm; 

 !  – väljaliikumise sirge pikkus mm; 
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 �  – ava sügavus mm; 

"  – ketiratta hambavahe järjearv (n = 1, 2, ..., z)  tk; 

"
  – spindli  pöörded p/min; 

R – nurgaraadius mm; 

#	�	�  – hamba jalakaare maksimaalne raadius mm; 

#!	�	�  – hamba profiili maksimaalne raadius mm;  

�  – keti samm mm (� = 12,7	mm); 

)�  – freesimise töötlusraja leidmiseks kasutavad punktid (i = 1, 2, ..., 8); 

)�;"  – freesimise töötlusraja leidmiseks kasutavad punktid, mis arvestavad 

hambavahe järjearvu (n = 1, 2, ..., z); 

+  – ketiratta hammaste arv tk; 

,�   – lõikekiirus m/min; 

w – laiusmõõt mm; 

-�  – konstrueeritud täisnurkse kolmnurga X-telje suunaline kaatet mm; 

.�  – punkti Pi  X-telje absoluutkoordinaat mm; 

.�;"  – punkti Pi  X-telje absoluutkoordinaat, mis arvestab hambavahe järjearvu         

(n = 1, 2, ..., z) mm; 

-/��0  – punkti P0  X-telje suunaline kaugus P3-st mm; 

1�  – konstrueeritud täisnurkse kolmnurga Y-telje suunaline kaatet mm; 

2�  – punkti Pi  Y-telje absoluutkoordinaat mm; 

2�;"  – punkti Pi  Y-telje absoluutkoordinaat mm, mis arvestab hambavahe järjearvu  

(n = 1, 2, ..., z) mm; 

1/��0   – punkti P0  Y-telje suunaline kaugus P3-st mm; 

3 – täisnurkse kolmnurga teravnurk °; 

4�  – esimese hambavahe punkti Pi nihutus °; 

5  – kolmnurga P0-P3-P7 teravnurk °; 

6  – kolmnurga M3-P0-P3 teravnurk °; 

7  – kolmnurga  M4-P3-P7 teravnurk °; 

8���  – keti rulli minimaalne haardenurk °; 

9  – hamba nurk °; 

:  – puuri tipunurk °. 
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SISSEJUHATUS 

Ettevõtte toimimiseks on vajalik tema ressursside kasutamine nii, et oleks tagatud 

tootlikkus ja kasum. Olenevalt ressursside kasutusviisist võivad lõplikud väljundid (kasum, 

toote või teenuse kvaliteet ja kogus) erineda märgatavalt [1]. Põhilisteks ettevõtte 

ressurssideks masinaehituses on inimesed ja seadmed. Koolitatud tööjõu puudus on üheks 

suurimaks probleemiks Eesti tööstuses, kuna tööturule ei jõua piisavalt kiiresti spetsialiste 

ja oskustöölisi [2]. Samuti raskendavad olukorda kasvavad kulud, ülemaailmne konkurents 

ja olemasoleva tööjõu väljaränne [3]. Seetõttu on insener-tehnilise personali ja põhitööliste 

koolitamine tähtsam kui kunagi varem, et tagada Eesti metallitööstusettevõtete 

konkurentsivõimelisus. Riiklikul tasemel on töötlev tööstus üks suurimaid majanduskasvu 

ja -languse mõjutajaid – võrreldes eelneva aastaga kasvas 2018. a SKP 3,9%, mille üheks 

suurimaks mõjuteguriks oli töötlev tööstus [4].  

 

Kuna klientide nõudmised ja turud on muutlikud, siis tuleb metallitööstusettevõtetel 

suurendada paindlikkust, et tagada kiire kohanemisvõime. Üheks tõhusama tootmise 

võimalustest on makroprogrammeerimine, mis võimaldab võrreldes CAM-tarkvaraga või 

käsitsi kirjutamisega teha kiiremaid arvprogrammi muudatusi, vähendades niimoodi 

tootmise seisakuid, töötajate koormust ja inimtekkelisi vigu [5].  

 

Käesoleva töö eesmärgiks on luua õppevahend arvprogrammjuhtimisega (APJ) freespingi 

makroprogrammeerimiseks vastavalt seatud nõuetele ja piirangutele. See materjal annab 

üliõpilasele ülevaate ja esmase kogemuse makroprogrammeerimisest. 

 

Sekundaarseks eesmärgiks on eestikeelse õppematerjali loomine, sest antud temaatikat on 

Eesti üli-, kõrg- ja kutsekoolides vähe käsitletud. Seetõttu puudub ka teemakohane 

emakeelne õppekirjandus. 

 

Esimene peatükk tutvustab õppevahendile esitatud nõudeid ja piiranguid. Teine peatükk 

kirjeldab makroprogrammeerimise teoreetilist poolt, mis annab ülevaate programmi 

rakendustest, struktuurist, funktsioonidest jms. Viimane peatükk sisaldab praktilisi 

ülesandeid, mis aitavad kinnistada õppevahendi teoreetilist osa. 



9 
 

1.  ÕPPEVAHENDILE ESITATUD NÕUDED 

APJ freespingi makroprogrammeerimise õppevahend koosneb teoreetilisest ja praktilisest 

osast. Makroprogrammide (lüh makrode) teooria peatükk peab sisaldama alljärgnevat: 

• rakendused; 

• struktuur; 

• muutujad; 

• funktsioonid; 

• operaatorid; 

• mõõtesond.  

Teoreetilist infot kinnistavad praktilised ülesanded, millele on lisatud seletustega 

lahendused. Lisaks peavad harjutused olema teostatavad Haas Mini Mill freespingis.  

 

Õppevahend on mõeldud Eesti Maaülikooli Tehnikainstituudi ja Tartu Tehnikakolledži  

õppeainetele „Arvjuhtimisega tööpingid“ (TS.0002), „CAM süsteemid I“ (TS.0008) ja 

„CAM süsteemid II“ (TE.0983). Antud materjaliga õppimise eelduseks on arvjuhtimisega 

freespingi Haas Mini Mill opereerimise ja programmeerimise kogemus. 
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2.  MAKROPROGRAMMEERIMINE 

2.1.  Programmi tüüpiline struktuur ja selle osad 

2.1.1.  Programmi nimed 

Kõik APJ freespingi põhi-, alam- ja makroprogrammid algavad programmi tähistusega, 

milleks on suur „O“-täht ja sellele järgnev 5-kohaline arv vahemikus 0 - 99999 [6 lk 36]. 

Vastavalt programmide liikidele ja nendele seatud piirangutele liigitatakse neid Haasi 

freespingis järgmiselt: 

• 0 – 8999 on tava, alam- ja makroprogrammid; 

• 9000 – 9009 makroprogrammid enda loodud abifunktsioonide jaoks [6 lk 124]; 

• 9010 – 9019 makrod enda loodud ettevalmistavate funktsioonide jaoks [6 lk 124]; 

• 9020 – 9999 mõõte- ja tööriista sondi ning pingi enda makroprogrammid [6 lk 228; 7]; 

• 10000 – 99999 on tava, alam- ja makroprogrammid. 

Fanuc’i juhtsüsteemid eristavad makroprogrammidele mõeldud vahemikku 8000 – 8999, 

milles olevate makrode redigeerimist ja ekraanil kuvamist on võimalik juhtsüsteemi 

sätestusega piirata [8 lk 80]. Tähtis on Haasis mitte üle kirjutada makroprogramme 

vahemikust 9000 – 9999, sest antud programmidele on pingi ja sondide tootja poolt ette 

nähtud ülesanded. Erandiks on vahemik 9000 – 9019, mis on mõeldud modifitseeritud G- 

ja M-funktsioonidele. Pingi programme, mis algavad nimega O09xxx kaitseb 

modifitseerimise eest juhtsüsteemi säte nr 23 (9xxx progs edit lock OFF). [6]  

 

2.1.2.  Struktuur 

Haasi kasutajaliideses algavad ja lõppevad programmid %-sümboliga, mis tähistab 

seadmes info lugemise algust ja lõppu. Kui põhiprogrammis on sisse kirjutatud alam- või 

makroprogrammid, siis nende ette eraldi %-sümbolit ei panda (mõned Fanuc’i versioonid 

on teisiti või ei nõua seda üldse). 

 

Makroprogrammide lausete (ridade) ülesehitus on samasugune nagu traditsioonilistes 

programmides – adressaadid ja arvsõnad [9]. Adressaadiks on täht ladina tähestikust, mis 
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lausesse kirjutatuna kutsub välja talle omistatud toimingu (nt F – ettenihke suurus; S – 

spindli pöörded). Adresaadile järgnev arv täpsustab toimingut (nt F300. – ettenihe 300 

mm/min või G01 – lineaarne ringinterpolatsioon).  

 

Need adressaadile järgnevad arvsuurused, mis esindavad väärtusi meeter- või 

tollmõõdustikus peavad lõppema punktiga (v.a spindli pöörded). Punktiga lõppevad alati 

koordinaadid, ettenihked ja töötlustsüklite parameetrid. Ilma punktita lõppevaid suurusi 

tõlgendab pingi juhtimissüsteem µm-tes (nt X90. tõlgendub 90 mm liikumisega X-teljel, 

aga X90 tõlgendub 0,09 mm liikumisega). Arvprogrammi laused võivad sisaldada 

kommentaare, mida peavad ümbritsema ümarsulud. Lause loetakse lõppenuks 

semikooloniga (end of block), mis lisatakse juhtsüsteemi poolt automaatselt (erandiks on 

programmi kirjutamine pingi kasutajaliideses). [6] 

 

Põhiprogrammis saab välja kutsuda alam- ja makroprogramme kuni neljal tasemel. See 

tähendab, et makroprogramm O0100 kutsub esile O0200 ja see omakorda O0300, mis 

viimasena kutsub esile O0400 jne (vt Joonis 1). 

 

 

Joonis 1. Neljatasemeline makrode esilekutsumine [10]. 

 

Sama neljatasemeline esilekutsumine kehtib ka alamprogrammide korral, siis kasutatakse 

abifunktsioone M97 või M98. Lisaks tuleb tähelepanu pöörata muutuja liikidele, sest 

abifunktsioon M30 (ka reset) kustutab lokaalsed muutujad ja M99 taastab lokaalsete 
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muutujate väärtused eelneva taseme väärtusetega. Kui see ei anna soovitavat tulemust, siis 

kaalutakse globaalsete muutujate kasutamist, mille väärtused läbi tasemete on püsivad. [6] 

 

2.1.3.  Ettevalmistavad funktsioonid ehk G-käsud 

Sarnaselt tavaprogrammidele kasutatakse peale kiirpaigalduse (G00) ja ettenihkega 

liikumiste (G01, G02, G03) ka teisi ettevalmistavaid funktsioone, mille eesmärgiks ei ole 

ainult lineaarne- või ringinterpolatsioon. Selliste G-funktsioonide eesmärk freespingis on 

tekitada spetsiifiline töötlustsükkel avatöötlusele (nt G13, G83, G84), määrata programmis 

kasutatavaid sätteid (nt G21, G90, G91, G94, G17) ning aktiveerida või lõpetada 

tööriistade raadiuse ja pikkuse korrektsioone (G40, G41, G42, G43). Ettevalmistavate 

funktsioonide toimingu täpsustuseks kasutatakse erinevaid parameetreid, mis määravad nt 

puurimisel liikumiste algus- ja lõpp-punktid (X...,Y..., Z...) ning läbimi sügavuse (Q...) (vt 

Joonis 2) [6 lk 180]. 

 

... 

G21 G90 G94 G17  

... 

G83 X25. Y25. Z-50. R5. Q5. P500 F120. 

... 

 

Joonis 2. Ettevalmistav funktsioon koos parameetridega. 

 

Kasutades freesimisel ettenihkega liikumisi (G01, G02, G03) lisanduvad sageli tööriista 

pikkuse ning raadiuse / diameetri korrektsioonide sisselülitamisele lisaparameetrid, mis 

viitavad tööriista numbrile (H, D).  

 

Lisaks jagatakse ettevalmistavad funktsioonid (G-käsud) eraldi gruppidesse, kus ühes 

grupis olevad käsud töötavad teineteisele vastu / ei toimi ühes lauses koos (nt spindlit ei 

saa panna pöörlema samas lauses nii päri- kui vastupäeva) (vt Tabel 1) [8]. 

 

 

 

Ettevalmistava funktsiooni parameetrid puurimiseks 

Programmis  kasutatavad sätted Ettenihe 120 mm/min 

Paus ava põhjas 0,5 sek 

Ühe läbimi sügavus 5 mm 

Tagastumine 5 mm 

Ava põhja koordinaat Z-teljel -50 mm 

Ava asukoha koordinaadid X, Y = 25 mm 

Laastu murdmisega puurimistsükkel 
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Tabel 1. Haasi freespingis sageli kasutatavad ettevalmistavad funktsioonid ja nende 

grupiline liigitus [6]. 

Grupp 
Ettevalmistav 

funktsioon 
Funktsiooni sisu 

1 G00 Kiirpaigaldus 

1 G01 Ettenihkega liikumine koos lineaarinterpolatsiooniga 

1 G02 Ettenihkega liikumine koos ringinterpolatsiooniga päripäeva 

1 G03 Ettenihkega liikumine koos ringinterpolatsiooniga vastupäeva 

0 G04 Programmeeritav paus 

0 G12 Ava freesimistsükkel päripäeva 

0 G13 Ava freesimistsükkel vastupäeva 

2 G17 Töötlemine toimub XY-tasapinnas 

2 G18 Töötlemine toimub XZ-tasapinnas 

2 G19 Töötlemine toimub YZ-tasapinnas 

6 G20 Aktiveeritakse tollmõõdustik 

6 G21 Aktiveeritakse meetermõõdustik 

0 G28 Liikumine tööpingi nullpunkti 

7 G40 Tööriista raadiuse kompensatsiooni lõpetamine 

7 G41 Tööriista raadiuse kompensatsioon vasakule 

7 G42 Tööriista raadiuse kompensatsioon paremale 

8 G43 Tööriista pikkuse kompensatsioon 

8 G49 Tööriista pikkuse kompensatsiooni lõpetamine 

0 või 12 G52 Programmi sisene nullpunkti nihutus 

12 G54 - G59 Nullpunkti nihutused G52 kuni G59 

0 G65 Makroprogrammi esilekutsumine 

9 G73 - G89 Erinevad puurimis-, keermestamis- ja hõõritsemistsüklid 

9 G80 Lõpetab 9-nda grupi avatöötluse tsüklid 

3 G90 Aktiveeritakse absoluutväärtustega koordinaatsüsteem 

3 G91 Aktiveeritakse suhteliste väärtustega koordinaatsüsteem 

5 G94 Aktiveeritakse ettenihe minutis 

10 G98 Avatöötluse tsüklites tagastumine lähtepunkti 
 

Sellist grupeerimist kasutatakse kompensatsiooni ja avatöötluse tsükleid lõpetavate 

funktsioonide puhul, mis lõpetab oma gruppi kuuluvad funktsioonid olenemata sellest, 

milline käskudest oli aktiveeritud. Nt lõpetab G40 kõik 7-ndasse gruppi kuuluvad G-käsud, 

samas kui G49 lõpetab ainult 8-nda grupi funktsioonid. Teiseks praktiliseks kasutuseks on 

grupi enda väärtuste talletamine ja hiljem taastamine. See on vajalik modaalsete 

funktsioonide korral, kus põhiprogrammis olev funktsioon võidakse asendada 

makroprogrammis teise samasse gruppi kuuluva funktsiooniga. Seetõttu kasutatakse grupi 

väärtuse talletamist eraldi muutujasse, mis enne põhiprogrammi tagasi hüppamist 

taastatakse (vt Joonis 3) [6 lk 111; 8 lk 250]. 
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... (Põhiprogramm) 

G90 G00 X... Y... 

G65 P2021 A5. D7. 

... (vajalik on G90 ja G00 jätkumine) 

M30 

O2021 (Makroprogramm) 

#20 = #4001 

#21 = #4003 

G91 G01 X... Y... 

G#20 G#21 

M99 

... 

Joonis 3. Gruppi kuuluva funktsiooni väärtuse talletamine ja taastamine. 

 

Sellist grupiviisilist väärtuse talletamist ei saa teha 0 gruppi kuuluvate funktsioonidega, 

sest need on mittemodaalsed ja seega puudub selleks vajadus [6 lk 111]. 

 

2.1.4.  Abifunktsioonid ehk M-käsud 

Teise funktsiooni grupina eristatakse abifunktsioone, mis juhivad freespingi riistvara 

(M08, M09, M03, M04) või määravad programmi jooksutamist (M30, M99). Need 

funktsioonid ei liiguta spindlis olevat tööriista X-, Y- ega Z-telgedel (vt Tabel 2). 

 

Tabel 2. Haasi freespingis sageli kasutatavad abifunktsioonid [6]. 

Abifunktsioon Funktsiooni sisu 

M00 Programmeeritav seis (jätkab CYCLE START`’iga) 

M03 / M04 Spindli pöörlemine päripäeva / vastupäeva 

M05 Spindli pöörlemine jäetakse seisma 

M06 Tööriista vahetuse esilekutsumine 

M08 / M09 Jahutusvedeliku pritsimine / pritsimise lõpetamine 

M30 Programmi lõpp 

M83 / M84 Õhuga tööriista jahutamine / jahutamise lõpetamine 

M97 Programmi sees oleva alamprogrammi esilekutsumine 

M98 Programmist eraldi oleva alamprogrammi esilekutsumine 

M99 Alam- või makroprogrammi lõpp 

Kiirpaigaldusega liikumine 

Absoluutväärtustega koordinaatsüsteem 

Kutsutakse esile makroprogramm O2021. 

Defineeritud muutujad A ja D on näitlikud. 

 

Muutujasse #20 talletatakse 1 grupi funktsiooni väärtus. 

Muutujasse #21 talletatakse 3 grupi funktsiooni väärtus. 

1 ja 3-nda grupi funktsiooni väärtused muutuvad. 

1 ja 3-nda grupi funktsiooni väärtused taastatakse. 
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Kasutades lausetes M-funktsioone koos liikumistega, tuleb arvestada nende aktiveerumise 

järjestusega. Nt alustab M03 / M04 koheselt spindli pöörlemist samaaegselt koos 

kiirpaigaldusega, kuid spindli pöörlemise seisma jätmine M05-ga aktiveerub peale lauses 

kirjeldatud lõpp-punkti jõudmist [8 lk 12]. 

 

2.2.  Muutujad 

Programmeerimisel eristatakse Haasi juhtimissüsteemis nelja erinevat liiki muutujaid [6; 8; 

10]: 

1) Null muutuja #0 – ilma väärtuseta muutuja, mida ei saa defineerida, kuid saab lugeda. 

Seda muutujat kasutatakse, et defineerida teisi muutuja liike null muutujaga 

võrdväärseks. 

2) Lokaalsed muutujad #1 kuni #33 – n-ö ajutised muutujad, mida kasutatakse ühe 

programmi taseme raames. Programmi lõppedes M30-ga lokaalsed muutujad 

kustutatakse automaatselt kõikidel tasemetel (võrdsed #0-ga). M99-ga ei kustutata 

väärtusi, vaid asendatakse eelneva taseme omadega. 

3) Globaalsed muutujad #100 kuni #199; #500 kuni #699 ja #800 kuni #999 – muutujad, 

mille väärtused säilivad ka peale M99, M30 ja reset nupu vajutust. Need muutujad 

säilivad ka siis kui pink ei ole ühendatud vooluvõrku.  

4) Süsteemi muutujad #1000 ja edasi – muutujad, mida pink kasutab ettevalmistavate 

funktsioonide, nullpunkti nihutuste, tööriista raadiuse ning pikkuse ja nende 

korrektsioonide väärtuste säilitamiseks jne. Juhtsüsteemis eksisteerib ka selliseid 

muutujaid, mida defineerides genereeritakse veateade – mõeldud ainult lugemiseks. 

Globaalsete muutujate jaotus Fanuc’i juhtsüsteemis on erinev eelpool kirjeldatust. Siin 

jaotatakse sellised muutujad kahte vahemikku [8 lk 106]:  

• #100 kuni #149 – muutujad, mis Fanuc’i süsteemis võrdsustatakse #0-ga kui pink 

lülitatakse välja; 

• #500 kuni #999 – muutujad, mis Fanuc’i süsteemis säilivad ka siis kui pink on välja 

lülitatud. 

Kuna lokaalsed muutujad kaotavad väärtuse programmi lõppedes (M30 kustutab, M99 

asendab eelneva taseme omadega), siis kasutatakse neid ühe programmi taseme raames – 

põhiprogrammis defineeritud muutujad vahemikus #1 – #33 ei oma esilekutsutud makros 
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mingit väärtust (#0) [8 lk 94]. Seega tuleb need defineerida makro alguses või 

ettevalmistava funktsiooni parameetritena. Kui lokaalseid muutujaid defineeritakse G65 

järel, siis tuleb kasutada muutujaid adresseeritud kujul (vt Tabel 3). 

 

Tabel 3. Haasi ja Fanuc’i juhtsüsteemides lokaalsete muutujate adresseerimine [6 lk 103] 

Muutuja: 
Aadress: 

1 
A 

2 
B 

3 
C 

4 
I 

5 
J 

6 
K 

7 
D 

8 
E 

9 
F 

10 11 
H 

Muutuja: 
Aadress: 

12 
 

13 
M 

14 15 16 
 

17 
Q 

18 
R 

19 
S 

20 
T 

21 
U 

22 
V 

Muutuja: 
Aadress: 

23 
W 

24 
X 

25 
Y 

26 
Z 

27 28 29 30 31 32 33 

 

Mõned muutuja adressaadid kattuvad ettevalmistava funktsiooni, korduste, lause rea, 

programmi nime ja esilekutsutava programmi nime adressaadiga (vastavalt G, L, N, O ja 

P). Ülejäänud muutujaid ei adresseerita, sest ladina tähestikus on 21 tähte. Siiski võib neid 

muutujaid kasutada ilma adressaadita (lihtsalt mitte makroprogrammi esilekutsuvas 

funktsioonis). [6] 

 

Globaalseid muutujaid kasutab ka mõõte- ja tööriista sond (ka töölaudade laosüsteem ja 

laastukonveier). Nt Haasi freespink koos Renishaw OMP40 sondiga kasutab järgnevaid 

vahemikke: #140 – #199 ja #540 – #599. Nendesse muutuja vahemikesse talletab 

mõõtesond tulemuste väärtusi, sondi pikkust ja muid töötamiseks vajalikke arvväärtusi. 

Samuti on Haasi poolt reserveeritud #100 kuni #119 ja #500 kuni #519, mis on vajalikud 

freespingi tööks. Seetõttu tohib nende vahemike muutujaid ainult lugeda või kasutada teise 

muutuja defineerimiseks. Ülejäänud globaalseid muutujaid (#120 – #139 ja #520 – #539) 

võib programmeerija kasutada oma äranägemise järgi. Kuna globaalsete muutjate 

väärtused on püsivad kuni ümber defineerimiseni, siis kasutatakse vahetult enne koodi 

lõppu (M30) programmeerija defineeritud globaalsete muutujate tühjendamist / kustutamist 

(võrdsustatakse #0-ga). [7] 

  

Süsteemi muutujad on kõige tähtsam liik, sest nendes talletatakse pingi töötamiseks 

vajalikud väärtused (nullpunkti nihutused, telgede koordinaadi väärtused, tööriistade 

pikkused ja raadiused / diameetrid jne). Seetõttu on olemas ka muutujaid, mida saab ainult 

lugeda (telgede piirväärtused, spindlis oleva tööriista nr jne). Nt Haasi juhtsüsteemis saab 

lugeda muutujaid #3026 ja #3027, mis annavad vastavalt spindlis oleva tööriista numbri ja 

spindli pöörete arvu [6 lk 105]. Selliseid muutujaid ise defineerida ei saa (need defineerib 
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spindlisse kutsutud tööriist ja koodis kirjutatud spindli pöörete arv). Iga seadme põhjalik 

süsteemi muutujate nimekiri on tavaliselt saadaval manuaalis. 

 

2.3.  Arvväärtuste tüübid 

Programmides kasutatavad arvud on täisarvu (integer) või ujukomaarvu tüüpi (floating 

point number lüh. float). Kuna ujukomaarvud kuuluvad reaalarvude (real number) hulka, 

siis võib neid ka nõnda nimetada. [11; 12] 

 

Arvprogrammis olevad abi-, ettevalmistavad funktsioonid ja muutujad on nummerdatud 

täisarvuga. Arvsõnade ja muutujate väärtused võivad olla mõlemat tüüpi [6 lk 103, 113].  

Kuigi pingi juhtsüsteem talletab mõlemat tüüpi arve ujukomaarvuna, siis nende 

tõlgendamine toimub vastavalt defineeritud arvu tüübile [10 lk 15]. Kõik väärtused, mis on 

meetermõõdustikus kirjutatakse ujukomaarvuna: koordinaadid, läbimid, sügavused, 

ettenihe jne (v.a spindli pöörded). Kuna arvprogrammi keel põhineb arvutite 

programmeerimiskeeltel, siis kõikides komaarvudes kasutatakse komakoha määramiseks 

sümbolina punkti (nt 5.53). Täisarvu tüüpi kasutatakse peamiselt loendamisel (nt Haas 

kasutab G-koodide korduste loendamiseks parameetrit L) [8 lk 85]. Programmeerimisel 

peab tähelepanu pöörama kasutatud arvu tüübile, sest sisestades koordinaate või ettenihet 

täisarvuna, tõlgendab juhtimissüsteem seda µm-tes (nt X100 tõlgendub X-teljel 0,1 mm 

liikumisega). Erandina toimib spindli pöörete defineerimine, kus ilma komakohata väärtust 

tõlgendatakse otseselt (nt S1000 võrdub 1000 p/min). 

 

Kõik trigonomeetrilised, matemaatilised ja ümardusfunktsioonid tekitavad ujukomaarvu 

(v.a FIX funktsioon) [6 lk 115] (vt ka ptk 2.6. ).  

 

2.4.  Freespingi juhtsüsteemi parameetrid (seadme sätted) 

Süsteemi parameetrid on makroprogrammeerijale vajalikud, sest nendega saab määrata 

erinevaid pingi sätteid, millest sõltub arvprogrammi lugemise loogika. Haasi 

juhtimissüsteemis on süsteemi parameetrid nummerdatud 1 – 916-ni. Igal parameetri 

numbril on oma tähendus, mille leiab seadme tootja manuaalist. Antud õppevahendi 
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koostaja soovitab makroprogrammeerimise raames tutvuda vähemalt järgmiste Haasi 

juhtimissüsteemi parameetritega [6]: 

1) nr 7 – Parameter Lock ON lukustab süsteemi parameetrite redigeerimise (v.a nr 81 – 

100, mis on vajalikud modifitseeritud ettevalmistavate ja abifunktsioonide tegemiseks); 

2) nr 23 – 9xxx Progs Edit Lock ON lukustab kõikide makroprogrammide redigeerimise, 

mille nimi algab O09xxx-ga; 

3) nr 40 – Tool Offset Measure RADIUS/DIAMETER määrab tööriista kompensatsiooni 

vastavalt raadiusele või diameetrile; 

4) nr 74 – 9xxx Progs Trace ON kuvab makroprogramme (O09xxx) koodi jooksutamise 

ajal juhtimissüsteemi ekraanil; 

5) nr 75 – 9xxx Progs Singls BLK ON jooksutab makroprogramme Single Block Mode’s 

(O09xxx) ühe koodirea (lausete) kaupa. Järgmist lauset loetakse juhtimissüsteemis 

CYCLE START’i vajutades. Kui nr 75 parameeter on OFF, siis Single Block Mode 

makrodel ei toimi; 

6) nr 77 – Scale Integer F ON tõlgendab täisarvuna (ilma punktita) sisestatud ettenihet 

mm-tes (F1000 tõlgendatakse 1000 mm/min). Kui nr 77 säte on OFF, siis 

tõlgendatakse täisarvuna sisestatud (ilma punktita) ettenihet µm-tes (F1000 

tõlgendatakse 1 mm/min); 

7) nr 83 – M30/Resets Override ON taastab programmi lõppedes M30-ga spindli pöörded, 

ettenihke ja kiirpaigalduse kiiruse vaikesätetega; 

8) nr 118 – M99 Bumps M30 CNTRS ON laseb M30 loendurit kasutada ka M99-ga kui 

seda kasutatakse põhiprogrammi sees; 

9) nr 162 – Default To Float ON tõlgendab täisarvuna sisestatud parameetrite (X, Y, Z, A, 

B, C, E, F, I, J, K, U, W) arvväärtusi mm-tes (nt X150 võrdub X150.-ga). OFF asendis 

tõlgendatakse täisarvuna sisestatud väärtusi µm-tes (X150 võrdub X0.150). 

Eespool kirjeldatud süsteemi parameetrid toimivad selliselt meetermõõdustiku puhul. Enne 

süsteemi sätete muutmist on mõistlik varundada need välisele andmekandjale, kirjutada 

paberile vms, et neid vajadusel taastada. 

 

2.5.  Operaatorid 

Arvutustes ja loogikafunktsioonides kasutatakse erinevaid operaatoreid, mis jagunevad 

kolmeks tüübiks: aritmeetilised; loogika- ja tõeväärtusoperaatorid (boolean) [13]. 



19 
 

Loogikaoperaatorid on AND, OR ja XOR, mida kasutatakse Fanuc’i juhtsüsteemis 

peamiselt loogikafunktsioonides mitme tingimuse sidumiseks. Kui funktsiooni tingimuste 

vahel kasutatakse AND operaatorit, siis loetakse koondtingimust tõeseks eeldusel, et 

mõlemad tingimused on täidetud. OR-i kasutamisel peab olema täidetud ainult üks või 

mõlemad tingimustest. XOR annab funktsioonile tõese koondtingimuse ainult siis, kui üks 

tingimus on tõene ja teine vale. [8] 

 

Haasi juhtimissüsteemis kasutatakse XOR, AND ja OR operaatoreid muutujate kahendarvu 

tasemel defineerimiseks – bitthaaval välistamine, loogiline korrutamine ja loogiline 

liitmine [6 lk 116]. Sellisel juhul arvestatakse ainult muutuja täisarvu osa (koma ja sellele 

järgnevat ei vaadata). Muutuja väärtusele vastab 8-bitine kahendarv, mille iga bitt omistab 

väärtuse (1või 0) kahe muutuja kahendarvu vastavate bittide võrdlemisel. Võrdluse käigus 

antakse defineeritava muutuja vastavale bitile väärtus sõltuvalt loogikaoperaatorist. Kui 

võrdlusel kasutatakse AND-i ja mõlemad võrreldavad bitid on väärtusega 1, siis on ka 

defineeritava muutuja bitt väärtusega 1. Seega operaatorite toimimise loogika on sarnane 

nagu funktsioonides (vt Joonis 4). [12 lk 161];    

 

... 

#1 = 4.0 

#2 = 7.0 

#3 = #1 AND #2 

... 

#4 = 4.0 

#5 = 7.0 

#6 = #4 OR #5 

... 

#7 = 4.0 

#8 = 7.0 

#9 = #7 XOR #8 

... 

Joonis 4. Loogikaoperaatorite kasutamine muutuja kahendarvu tasemel defineerimiseks. 

 

Muutujate kahendarvu tasemel defineerimist kasutatakse tavaliselt APJ seadmete sisendite 

ja väljundite (I/O logic) vahelisel info liikumisel (nt pallet-i süsteem). 

Kahendsüsteemis #1 on 0000 0100 

Kahendsüsteemis #2 on 0000 0111 

Kahendsüsteemis #3 on 0000 0100 

Kahendsüsteemis #4 on 0000 0100 

Kahendsüsteemis #5 on 0000 0111 

Kahendsüsteemis #6 on 0000 0111 

Kahendsüsteemis #7 on 0000 0100 

Kahendsüsteemis #8 on 0000 0111 

Kahendsüsteemis #9 on 0000 0011 

Sisend 
Väljund 

A B 
1 0 0 
1 1 1 
0 0 0 
0 1 0 
 

Sisend 
Väljund 

A B 
1 0 1 
1 1 1 
0 0 0 
0 1 1 
 

Sisend 
Väljund 

A B 
1 0 1 
1 1 0 
0 0 0 
0 1 1 
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Tõeväärtusoperaatoreid (boole`i operaatorid) kasutatakse loogikafunktsioonide tingimuste 

loomiseks, kus operaatorid võrdlevad kahte väärtust ja tekitavad vastavalt sellele 

funktsiooni tingimuse väärtuse 1.0 (tõene) või 0.0 (vale). Neid operaatoreid väljendatakse 

järgmiselt [6 lk 117]: 

• EQ (equal) – võrdne; 

• NE (not equal) – mitte võrdne; 

• GT (greater than) – suurem kui; 

• LT (less than) – väiksem kui; 

• GE (greater than or equal to) – suurem või võrdne; 

• LE (less than or equal to) – väiksem või võrdne. 

Lisaks võib boole`i operaatoreid kasutada muutuja defineerimisel, kuid sellisel juhul saab 

muutuja väärtus olla kas 1 või 0 (kasutatakse harva) (vt Joonis 5). 

 

... 

IF (#1 EQ 1.0) GOTO10 

... 

N10 #4 = [3.0 GT 5.0] 

... 

Joonis 5. Tõeväärtusoperaatorite kasutamine loogikafunktsioonis ja muutuja 

defineerimisel [6 lk 117]. 

 

Aritmeetilisteks operaatoriteks nimetatakse liitmiseks, lahutamiseks, korrutamiseks ja 

jagamiseks vajalikke sümboleid:  

• liitmisel +; 

• lahutamisel -; 

• korrutamisel *; 

• jagamisel /. 

Nende kasutamisel kehtib tavapärane arvutamise järjekord. Kui järjekorda on vaja muuta, 

siis kasutatakse kandilisi sulge (nt #2 = #2*[#3+2.]) (vt ptk 2.7. ). 

Kui tingimus kehtib, siis on selle väärtuseks 1 ja toimub 
lausesse 10 hüppamine. Kui tingimus ei kehti, siis on selle 
väärtuseks 0 ning lausesse hüppamist ei toimu (jätkatakse 
järgmiselt realt). 

Tingimus 

Tingimus 

Muutuja #4 = 0, sest tingimus 3 > 5 ei ole rahuldatud. 
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2.6.  Funktsioonid 

Makroprogrammeerimise üheks eeliseks on erinevate funktsioonide kasutamine, mis 

võimaldab arvprogrammeerimisse integreerida loogikat, trigonomeetriat, ümardamist ja 

matemaatikat (vt Lisa 1).  

 

Trigonomeetrilised funktsioonid SIN, ASIN, COS, ACOS, TAN ja ATAN toimivad 

tavapäraselt. Funktsioonis kasutatavad nurgad antakse kraadides (vajadusel komakohaga). 

Nende tulemuseks on ujukomaarv, mis ümardatakse kuni tuhandikuni (meeter-

mõõdustikus). Erinevuseks Fanuc’is ja Haasis on arkusfunktsiooni kasutamine, sest 

Fanuc’i juhtsüsteem nõuab otsitava nurga külgede suhet jagamistehtena. Haasis võib 

külgede suhte anda otse arvuna (ilma suhteta) (vt Joonis 6). [6; 8] 

 

... 

#2 = ATAN[0.417] 

#2 = ATAN [50] / [120] 

... 

Joonis 6. Arkusfunktsioonide kasutamise erinevus Haasi ja Fanuc’i juhtsüsteemis. 

 

Ülejäänud matemaatilised funktsioonid SQRT (ruutjuur), ABS (absoluutväärtus), LN 

(naturaallogaritm) ja EXP (eksponent baasil e) toimivad tavapäraselt. LN ja EXP 

funktsioone kasutatakse harva, mistõttu mõned Fanuc’i versioonid ja Haas ei kasuta neid. 

[6; 8] 

 

ADP funktsioon lisab makro esilekutsumisega täisarvuna defineeritud muutujale 

komakoha. See funktsioon toimib ainult mõnes Fanuc’i versioonis ning eeldab süsteemi 

parameetrite õiget sätestamist, mistõttu selle kasutamist välditakse. [8 lk 124] 

 

Ümardusfunktsioonidest ei toimi Haasis ainsana FUP, mis ümardab arvu järgmise suurima 

täisarvu kohani, säilitades seejuures ujukomaarvu tüübi. FIX on Haasis ainuke funktsioon, 

mis ujukomaarvust teeb täisarvu – kaotab komakoha ja sellele järgneva. Fanuc’is toimib 

FIX sarnaselt, kuid ümardatud väärtus säilitab endiselt ujukomarvu tüübi. ROUND 

funktsioon toimib väärtuste defineerimisel ja adressaadi sees kasutades erinevalt. Muutuja 

väärtuste defineerimisel ümardatakse ROUND’iga väärtus lähima täisarvu kohani. Kui 

Haasi juhtimissüsteemis arkustangens; #2 = 22.620 

Fanuc’i juhtimissüsteemis arkustangens; #2 = 22.620 
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ROUND funktsiooni kasutatakse adressaadi sees, siis ümardatakse väärtus tuhandikeni (vt 

Joonis 7). [6; 8] 

 

... 

#2 = FUP[1.221] 

#3 = FUP[2.6] 

#4 = FIX[0.73] 

#5 = FIX[1.266] 

#6 = ROUND[0.73] 

#7 = ROUND[0.43] 

G00 Z[ROUND[1.2533] + ROUND[2.3233]] 

G00 Z[1.2533 + 2.3233] 

... 

Joonis 7. Ümardusfunktsioonide kasutamise näited [6]; [8]. 

 

BCD ja BIN funktsioonid on seotud kahendkoodi teisendamisega BCD-formaati ja vice 

versa. BCD-formaadis arv on kahend- ja kümnendsüsteemi segu, kus arv on esitatud 

kümnendarvuna ja iga selle number veel omakorda kahendarvuna. Nende funktsioonide 

kasutamine on vajalik peamiselt seadme sisendite ja väljundite (I/O) vahelisel info 

liikumisel. Kuna BCD ja BIN funktsioonide kasutamine on haruldane, siis põhjalikumalt 

käesolevas õppevahendis neid ei ole käsitletud. [14]  

 

IF funktsiooni kasutatakse kahel viisil: koos GOTO-ga või THEN-iga. IF funktsioon koos 

GOTO-ga sooritab tõese tingimuse puhul konkreetsesse lausesse hüppamise (branching). 

Sellisel juhul jäetakse programmis kõik laused kuni hüpatava lauseni vahele. IF funktsioon 

koos THEN-ga võimaldab tõese tingimuse korral teha midagi konkreetset (nt defineerida 

muutujat, kalkueerida jne). IF-i tingimustes kasutatakse tavaliselt tõeväärtusoperaatoreid, 

mis määratlevad tingimuse sisu. Praktikas kasutatakse IF funktsioone eelkõige 

tingimuslikuks lausesse hüppamiseks, mis on kõige lihtsamaks viisiks veateadete 

genereerimisel (kui tingimus on tõene, siis genereeritakse veateade). [6] 

 

IF koos THEN-iga kasutatakse siis, kui vastavalt tingimusele on vaja täita üks konkreetne 

ja lühike ülesanne (nt defineerida muutuja). GOTO on mõeldud eelkõige tervete 

programmi osade täitmise jaoks (vt Joonis 8). 

Haasis ei toimi; Fanuc’is #2 = 2.0 

Haasis tõlgendatakse #4 = 0 ja Fanuc’is #4 = 0.0 

Haasis tõlgendatakse #5 = 1 ja Fanuc’is #5 = 1.0 

#6 = 1.0 

#7 = 0.0 

Haasis ei toimi; Fanuc’is #3 = 3.0 

Tööriist liigub kiirpaigaldusega Z3.376 

Tööriist liigub kiirpaigaldusega Z3.377 
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... 

IF[#188 GE 30.0] GOTO10 

... 

IF[#188 LT 10.0] THEN #9 = 400. 

... 

N10 #3000 = 10 (MUUTUJA 188 VÕRDNE VÕI SUUREM 30) 

... 

Joonis 8. IF funktsiooni erinevad kasutused. 

 

GOTO-d võib kasutada ka ilma IF funktsioonita. Sellisel juhul hüppatakse lausesse 

tingimuseta. Praktikas on see kasulik nt programmi lõpus olevate #3000 veateadete 

ignoreerimisel. [8] 

 

Makrodes korduste tegemiseks (looping) on mõeldud WHILE funktsioon. See võimaldab 

korrata DOn ja ENDn vahelisi lauseid niikaua, kuni funktsiooni tingimus on täidetud. 

Tingimuse mitte täitmise korral jätkatakse järgmise lausega peale ENDn. Seetõttu võib 

seda nimetada ka tingimuslikuks kordamiseks. Kõige levinumalt kasutatakse seda mingi 

tegevuse kordusel, kus iga kordusega on määratud uus suurus (asukoht, sügavus jne). 

Sellisel juhul muutub kõnealune suurus mingi kindla sammu võrra või on igal kordusel 

kalkuleeritav. Tingimuseks on tavaliselt loenduri maksimaalne / minimaalne väärtus, 

mistõttu enne ENDn on loendurit suurendav või vähendav lause. WHILE funktsiooni 

kasutatakse maksimaalselt kolmetasemeliselt – funktsiooni A kasutatakse funktsiooni B 

sees jne. Kahe- ja kolmetasemelisi tingimuslikke kordusi kasutatakse töötlustsüklite 

makrodes, kus on vaja tingimuslikult kontrollida vastavalt kahte või kolme tegevust 

samaaegselt. Selline vajadus tekib nt avade maatriksi töötlusel või modifitseeritud 

töötlustsüklite loomisel (korraga lõikesügavuse ja freesi ülekatte kontrollimine). 

Kahetasemelist tingimuslikku kordust iseloomustab 3 x 4 avade maatriksi programm (vt 

Joonis 9). [6] 

Kui tingimus tõene, siis hüpatakse järgmisena 
lausesse nr 10 (veateade). Kui tingimus on väär, 
siis jätkatakse programmiga. 

Veateade nr 10: 
Muutuja 188 võrdne 
või suurem 30 

Kui tingimus tõene, siis defineeritakse #9. Kui 
tingimus väär, siis jätkatakse ilma #9 defineerimata. 

Tingimus 

Tingimus 



24 
 

 

Joonis 9. Avade maatriksi puurimise järjekord. 

 

Tase 2 ülesanne on puurida vertikaalsel joonel asuvaid avasid, alustades koordinaadilt 

X = 30 mm ja Y = 40 mm. Iga teise taseme korduse lõpus vähendatakse Y-koordinaati 

10 mm võrra. Korduseid tehakse kuni Y-koordinaat on suurem nullist. Seega tingimust 

kontrollitakse peale iga ava töötlust. Tase 1 nihutab iga puuritud tulba lõppedes 

X-koordinaati (vähendades 10 mm võrra). Siin kontrollitakse tingimust peale igat tulpa. 

Tasemed 1 ja 2 korduvad niikaua kuni mõlema tingimused on samaaegselt täidetud. Seega 

avasid puuritakse tulpade kaupa alustades kõige parempoolsemast. Iga tulba avasid 

töödeldakse ülevalt allapoole (vt Joonis 10).  

 

... 

#101= 30.  

#102= 40.  

G00 X#101 Y40.  

F250. 

WHILE [#101 GT 0] DO1 

#102= 40.  

WHILE [#102 GT 0] DO2 

G81 X#101 Y#102 Z-0.5 

#102= #102 - 10. 

END2 

#101= #101 - 10. 

END1 

M30 

Joonis 10. 3 x 4 avade maatriksi puurimine 2-tasemelise WHILE funktsiooniga [6 lk 122]. 

 

Esimese ava X-koordinaat 

Esimese ava Y-koordinaat 

Liikumine kiirpaigaldusega esimese ava kohale 

T
as

e 
1 

T
as

e 
2 

Niikaua kui tingimus on täidetud korratakse 
lauseid kuni END1-ni. 

Niikaua kui tingimus on täidetud korratakse 
lauseid kuni END2-ni. 

Puurimistsükkel hetkel kehtivate koordinaatidega. 

Iga korduse lõpus vähendatakse Y-koordinaati 10 
võrra. 

Iga korduse lõpus vähendatakse X-koordinaati 10 
võrra. 

Uut maatriksi tulpa alustatakse ülevalt (Y40.). 
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Kolmetasemeline tingimuslik kordamine pakub veel rohkem võimalusi, kuid on harva 

rakendatav [8]. Enamus puurimise (kaarel ja ringjoonel asetsevad avad) ja freesimise (G12 

ja G13) makrod kasutavad kahetasemelist kordamist. 

 

2.7.  Arvutuste ja defineerimise reeglid 

Arvutuste tegemise järjekorra reeglid Haasi ja Fanuc’i juhtsüsteemides on samasugused 

nagu tavapärases matemaatikas – kõigepealt arvutatakse sulgudes olevad tehted. 

Arvprogrammides kasutatakse siinkohal kandilisi sulge (nt [#2 + #5]). Ümarsulgudesse 

kirjutatakse ainult kommentaarid ja teadete sisu (#3000 veateated ja #3006 teated). 

Järgmisena arvutatakse korrutised ja jagatised, millele järgnevad liitmine ning lahutamine. 

Kasutades tehteid lauses adressaadi arvsõnana, peab tehe olema ümbritsetud kandiliste 

sulgudega. 

 

Muutujaid saab defineerida erineval kujul, kasutades selleks teisi muutujaid, sulge ja 

tehteid. Seetõttu on järgmisena väljatoodud erinevad näited arvutustest ja muutujate 

defineerimisest (vt Lisa 2). 

 

Defineerides juhtimissüsteemis ainult lugemiseks mõeldud (read only) muutujat 

genereeritakse veateade. Kui arvutuste käigus tekib veateade value overflow või underflow, 

siis see on põhjustatud asjaolust, et arvutatud väärtuse absoluutväärtus on suurem kui 

99999999.0 või väiksem kui 0.0000001. Sellisel juhul ületatakse muutujate väärtuste 

võimalikku vahemikku. [8] 

 

2.8.  Rakendused 

2.8.1.  Sageli esinevad sarnased töötlusoperatsioonid 

APJ freespingi ja töötluskeskuste makroprogrammeerimisel kasutatakse muutujaid ja 

loogikafunktsioone, mis võimaldavad liigutada infot G-koodi tasemete vahel ning kasutada 

tingimuslikke käske. Seetõttu kasutatakse lõiketöötluses levinud ning tihti korduvate 

operatsioonide sooritamiseks pingi tootjate loodud makroprogramme, millistest võib välja 

tuua alljärgnevad: ring-, sirgjoonel või nelikant kontuuril paiknevate ühtlaste vahedega 
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avade puurimine ja keermestamine; saarte, avade, taskute ja liistusoonte freesimine; 

lukustusrõngaste ning tihendisoonte freesimine jne [6 lk 99; 8 lk 5]. Siin võib eristada 

kahte peamist suunda: spetsiaalsed ettevalmistavad funktsioonid ja kasutajaliideses 

paiknevad rakendused.  

 

Spetsiaalseid funktsioone kasutatakse G-koodi siseselt koos teiste käskudega ja eeldab 

seega arvprogrammeerimise tundmist. Nt on Haasi freespinkides kasutusel G70 ja G71 

funktsioonid, millega puuritakse ringjoonel või kaarel paiknevaid avasid ning mis vajavad 

parameetrite kasutamist (I – ringjoone raadius; J – alustusnurk kella 3 asendist lähtuvalt; K 

– avade vaheline nurk; L – avade summaarne arv) [6 lk 168].  

 

Pingi tootja poolt loodud rakendused on lihtsamad ja visuaalsemad, sest kasutatakse 

juhistega täidetavaid infovälju (parameetrid, geomeetria, lõikerežiimid) ja töötlust 

kirjeldavaid jooniseid (nt Haasi juhtsüsteemi rakendus VQC) (vt Joonis 11). 

 

 

Joonis 11. Haasi freespingi rakendus VQC ringjoonel paiknevate avade puurimiseks [6]. 

 

Selliseid makropõhiseid lahendusi lisatakse seadme kasutajaliidesesse, et lihtsustada ja 

kiirendada G-koodi kirjutamist. Mõlemad viisid kasutavad makrode muutujaid ja loogikat, 

mis sooritavad defineeritud muutujate põhjal erinevaid arvutusi. Tihti esinevate 

operatsioonide makrode ise kirjutamine on vajalik, kui pingi tootjapoolsed programmid ei 

ole sobilikud või neid pole installeeritud juhtsüsteemi. Sageli esinevate ja sarnaste 

parameetritega detailide lõiketöötluse makrode kirjutamist nimetatakse ka parameetriliseks 

programmeerimiseks, kus detaili parameetrite väärtused talletatakse kiireks 

modifitseerimiseks eraldi muutujatesse (nt puks, mille parameetriteks on pikkus, sise- ja 

välisläbimõõt) [8]. 

in
fo

vä
lja

d 
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2.8.2.  Veateated 

APJ seadmete turvalisemaks opereerimiseks kasutatakse modifitseeritavaid veateateid, mis 

kutsutakse esile vastavalt programmeerija loodud tingimusele. Selline teade kasutab 

muutujat #3000, mis pannakse võrduma kindlast vahemikust arvuga ja millele järgneb 

veateate sisu kirjeldus (ladina tähestikus). Arvude vahemikust tuleneb ka muutujaga #3000 

suurim genereeritav erinevate teadete arv (Haas 1 – 999; Fanuc FS-0/16/18/21 0 – 200; 

Fanuc FS-10/11/15 0 – 999) [8]. Vahemikule järgnev lühike teate sisu on ümarsulgudes ja 

võib olla Haasi pingis maksimaalselt 34-kohaline (Fanuc’is 26 – 31 sümbolit) (vt 

Joonis 12). [6] 

 

... 

IF [#9 GT 3000.] GOTO2019 

... 

N2019 #3000 = 19 (ETTENIHE YLETAB LUBATUT) 

...  

Joonis 12. Veateate esilekutsumine arvprogrammis. 

 

Veateate kuvamisel kasutatakse vahemikust valitut arvu teadete nummerdamiseks. 

Nummerdamisel liidab Haasi juhtimissüsteem automaatselt 1000 (Fanuc’is liidetakse 3000 

või 0), seetõttu kuvatakse ekraanile veateate number 1000 võrra suuremana. Veateade 

katkestab programmi ning seda ei saa jätkata. Muutujaga #3006 teated toimivad 

vastupidiselt – teate aktiveerumisel kuvatakse see ekraanil ja operaatoril on valik töö 

jätkamiseks (tavaliselt vajutades cycle start nuppu). Selliste teadete kirjapilt koodis on 

sarnane veateadete omaga – ainsaks erinevuseks on muutuja (vt eespool toodud näidet). 

[6]; [8] 

 

2.8.3.  Nullpunktid, tööriista pikkus ja diameeter ning korrektsioonid 

Makrod võimaldavad muuta detaili nullpunkti nihutusi (põhilised on G54 kuni G59). 

Selleks on määratud igale nullpunktile koordinaatide kaupa oma muutuja, mille 

defineerimisega muudetakse detaili nullpunkti asukohta (vt Tabel 4). 

 

 

Kui tingimus  on rahuldatud, siis minnakse reale 2019. 

Tingimus , mille alusel aktiveeritakse veateade. 

Veateate sisu 

Veateate number 1019 (Haasis) 

Lause number 



28 
 

Tabel 4. Haasi nullpunktide telgedele vastavad muutujad [6 lk 113] 

 
Nullpunkt 

Muutujad telgedele 
X, Y, Z, A ja B 

Põhi 
nullpunktid 

G54 #5221– #5225 
G55 #5241– #5245 
G56 #5261– #5265 
G57 #5281– #5285 
G58 #5301– #5305 
G59 #5321– #5325 

Lisa 
nullpunktid 

G110 #7001– #7005 
G111 #7021– #7025 
... ... 
G129 #7381– #7385 

 

Sarnaselt nullpunktidele eksisteerivad muutujad ka tööriista infole (diameeter / raadius ja 

pikkus ning nende korrektsioonid) (vt Tabel 5).  

 

Tabel 5. Haasi tööriistade pikkuse ja diameetri / raadius ning nende korrektsioonidele 

vastavad muutujad [6 lk 109] 

 Tööriist Muutuja 
Tööriista 
pikkus 

T1 #2001 
T2 #2002 
... ... 
T200 #2200 

Tööriista 
pikkuse 
kulumistegur 

T1 #2201 
T2 #2202 
... ... 
T200 #2400 

Tööriista 
diameeter / 
raadius 

T1 #2401 
T2 #2402 
... ... 
T200 #2600 

Tööriista 
diameeteri / 
raadiuse 
kulumistegur 

T1 #2601 
T2 #2602 
... ... 
T200 #2800 

 

Nullpunkti nihutuste ja tööriista korrektsiooniga seonduvaid muutujaid on võimalik nii 

lugeda (talletada väärtus teise muutujasse) kui ka defineerida (anda uus väärtus). Siinkohal 

on tähtis juhtida tähelepanu sellele, et erinevatel seadme tootjatel ja kasutajaliidestel on 

muutujate liigitus erinev. Enne muutujate kasutamist tuleb tutvuda kasutatava masina 

manuaaliga. Samuti olenevad tööriista pikkuse ja diameetriga seotud muutujad pingi mälu 

tüübist. Nt Fanuc’i põhistel freespinkidel eristatakse A, B ja C tüüpi mälusid, mis kõik 
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kasutavad erineval kujul tööriista korrektsiooni [8 lk 55]. Ka Haasi pinkidel tuleb eristada 

vanema ja uuema generatsiooni seadmeid, kus eespool väljatoodud muutujad võivad olla 

teiste väärtustega. 

 

2.8.4.  Mittestandardsed liikumised 

Sarnaselt CAM-tarkvarale vaadatakse makroprogrammis keerulisi kontuure üksteise järel 

paiknevate sirglõikudena (lõigu pikkusest oleneb täpsus ja pinnakvaliteet). 

Makroprogammeerimisel kirjeldatakse töötlusrada esmalt matemaatilise funktsiooniga 

(paraboolid, hüperboolid, sinusoidid vms), mis võimaldab arvutada kontuuri mööda 

asetsevate sirglõikude koordinaadid. See saavutatakse tingimusliku kordamisega (WHILE 

funktsioon), kus iga kordusega arvutatakse uue sirge koordinaadid. 

 

Keeruliste töötlusradade makroprogrammeerimise eeliseks CAM-tarkvara (Mastercam X6) 

ees on väiksemad kuju hälbed, sest CAM ei kasuta töötlusraja sirglõikudeks teisendamiseks 

matemaatilisi funktsioone. Tarkvaraga genereeritakse sirglõigud ideaalse kontuuri ümber 

paikneva tolerantsitsooni sisse. Seetõttu võib makros õigesti valitud matemaatiline 

funktsioon paigutada sirglõigud ideaalsele kontuurile ligemale kui CAM-is, mille 

tulemuseks on väiksemad pinna hälbed. [15] 

 

2.8.5.  Töötlustsüklite loomine 

Arvutuste ja muutujate kasutamisega saab luua spetsiaalseid töötlustsükleid nii puurimisele 

kui freesimisele (sarnaselt toimivad Haasi juhtsüsteemis G12 ja G13). Nt saab luua laastu 

murdmisega puurimistsükli jaoks esilekutsutava makroprogrammi, mis puurib igat läbimit 

erineva sügavusega – korrapäraselt kasvava või igale läbimile defineeritud erineva 

sügavusega. Kõik töötlustsükliks vajalik info tuleb kirjutada muutujatesse selliselt, et see 

võimaldaks makro esilekutsumisel soovitud väärtuste edasi andmist. Siinkohal on kõige 

lihtsam uurida ja õppida olemasolevaid lahendusi ning neid täiendada (kui see on lubatud). 

[8] 
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2.8.6.  G- ja M-funktsioonide loomine 

Enda loodud töötlustsükleid on võimalik kutsuda välja ka G-funktsioonina, kus vajalik 

kaasaantav info kirjutatakse G-funktsiooni järele parameetritena. Neid parameetreid 

vaadatakse kui adresseeritud muutujaid. Kui soovitakse kirjutada modifitseeritud 

abifunktsiooni (M-funktsioon), siis makro muutujaid defineerida ei ole võimalik, sest M-

funktsiooni järel ei kasutata parameetreid. Nii G- kui M-funktsioonid nummerdatakse 

vahemikus Haasi pinkides 1 – 255 (ei tohi kattuda eelnevalt olemasolevaga). Haasi 

freespingi juhtsüsteemis on modifitseeritud funktsioonide loomiseks vaja veenduda 

süsteemi sätete õigsuses [16]: 

• süsteemi säte nr 23 – 9xxx progs edit lock OFF; 

• süsteemi säte nr 7 – parameter lock OFF. 

Säte nr 23 võimaldab muuta 9xxx nimega programme, mis ühtlasi sisaldavad koodi, 

millega tekitatakse soovitud liikumised või töötlused. Säte nr 7 lubab muuta 9xxx nimega 

programmidele vastavaid kindlad parameetrid, mille defineeritud väärtus saab G- või M-

funktsiooni nimeks (vt Tabel 6). 

 

Tabel 6. Haasi süsteemi parameetrid G- ja M-funktsioonide tegemiseks [6 lk 124] 

 Programmile 
vastav parameeter 

Kutsutav programm 

M-funktsioon 81 9000 
82 9001 
... ... 
90 9009 

G-funktsioon 91 9010 
92 9011 
... ... 
100 9019 

 

Nt kui defineerida parameeter nr 100 ümber 199-ks, siis saab G199-ga kutsuda esile 

modifitseeritud puurimistsükli makroprogrammi O9019 (vt Joonis 13). 

 

... 

G199 A10. B50. F150. T8 

...  

Joonis 13. Operaatori loodud G-funktsiooni esilekutsumine põhiprogrammis. 

 

Makro muutujad (A – iga järgnev läbim kasvab 10%; B – ava sügavus; 

F – ettenihe ja T – tööriista nr) 

Loodud G-funktsiooni nimi 
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Kui kutsutakse esile nt modifitseeritud abifunktsiooni M199, siis sellele ei järgne ühtegi 

parameetrit (M-funktsioonidega muutujaid defineerida ei saa), mistõttu esilekutsutav 

toiming peab olema tervenisti määratletud alamprogrammis [8 lk 255]. Ühe lahendusena 

võib M-funktsiooni makroprogrammis kasutada väärtusi muutujate vahemikust #4101 –

#4126, millest saab lugeda viimaseid sisestatud väärtusi adresseeritud muutujatele (#4101 

– A; #4107 – D; #4104 – I jne) [6 lk 111]. Neid loetud väärtusi saab omistada makro sees 

uutele muutujatele ja kasutada vastavalt vajadusele.  

 

2.8.7.  Loendurite integreerimine 

Üks makrode kasutusviisidest on loendurite kasutamine, mis aitab loendada tehtud detaile, 

operatsioone vms. Selliste loendurite eesmärgiks on programmi läbijooksutamise 

loendamine, mille alusel leitakse kiirelt töödeldud detailide arv, graveeritakse 

seerianumbreid või vahetatakse operaatoreid vms (vt Joonis 14). 

 

... 

#101=#101+1 

... 

Joonis 14. Loenduri kasutamine makroprogrammis. 

 

Sarnaselt võib loendurit kasutada ka mingi sammu kordamisel seni kuni loenduri väärtus 

võrdub maksimaalse väärtusega. Kui programmi lõppedes ei ole loenduri väärtuse 

säilitamine oluline, siis võib kasutada kohalikku muutujat (vt Joonis 15). 

 

... 

#1=0 

WHILE [#1 EQ 100] 

... 

#1=#1 + 1 

END1 

... 

Joonis 15. Loenduri kasutamine tingimusliku kordamise funktsioonis. 

  

Globaalne muutuja, mida ei nullita programmi lõppedes. 

Iga programmi jooksutamise korraga suureneb 1 võrra. 

Koodilõik, mis valib vastavalt muutuja väärtusele edasise toimingu. 

Lokaalne muutuja, mis nullitakse programmi lõppedes. 

Tingimus, mida korratakse niikaua kuni muutja #1 on võrdne 100-ga. 

WHILE loogikafunktsioon 

Korratav koodilõik 

Loenduri väärtus suureneb 1 võrra iga tsükliga. 

WHILE loogikafunktsiooni lõpp 
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Lisaks loenduritele on kasutusel ka taimerid [6 lk 108, 109]: 

• #3001 – ajamõõtmine ms; 

• #3002 – ajamõõtmine h; 

• #3011 – kuupäev YYYYMMDD formaadis; 

• #3012 – kellaaeg HHMMSS formaadis. 

Taimerite väärtused talletatakse ning kasutatakse arvutustes või loogikafunktsioonide 

tingimustes. 

 

2.8.8.  Mõõte- ja tööriista sondi kasutamine 

Nii mõõte- kui tööriista sondiga läbiviidavad tegevused kutsutakse freespinkides esile 

makrodega, mis on masina juhtimissüsteemi sisestatud tootja poolt. Mõlemal juhul 

valitakse operatsiooni jaoks mõeldud makroprogramm ja defineeritakse ainult olulised 

muutujad. Nt spiraalpuuri automaatseks pikkuse mõõtmiseks kasutatakse Haasi freespingis 

tööriista sondi tootjapoolset rakendust, milles täidetakse nõutavad infolahtrid (antud juhul 

tööriista nr). Sellega genereeritakse masinale makroprogrammi O9851 esilekutsumine, 

milles ainsa muutujana defineeritakse tööriista number. Programm O9851 sisaldab tööriista 

vahetust, liikumist kuni sondini, tööriista pikkusele vastava muutuja korrigeerimist (nt T3 

muutuja #2003) ning tööriista ohutusse asukohta liigutamist [6].  

 

Mõõtesondi Renishaw OMP40 on pikemalt käsitletud eraldi ptk-s (vt ptk 2.9.). 

 

2.9.  Mõõtesond Renishaw OMP40 

Mõõtesond koosneb tööriistakehast, sondi kerest ja otsikust. Sondi kere on sisestatud 

tööriistakehasse ja fikseeritud kahe sisekuuskantkruviga (kõige ülemised kruvid). Nendest 

kruvidest allpool paiknevad neli seadistuskruvi, mille eesmärgiks on reguleerida otsiku 

radiaalviskumist. Mõõtesondi otsik on keresse ühendatud keermesliitega (vt Joonis 16). 
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Joonis 16. Renishaw OMP40 kere kinnitamine tööriistakehasse ja sondi osad [17]. 

 

Mõõteotsikud on vahetatavad erineva kujuga ja suurusega (kuuli diameeter, pikkus) 

alternatiivide vastu [18]. Mõõtesondi kaitsmise eesmärgil on otsiku keskel keraamiline 

vars (ei ole kõigil sondidel), mis üleliigse deformatsiooni korral puruneb. Otsiku ja kere 

vahele võib olla paigaldatud ka pikendus või adapter.  

 

Mõõte- ja tööriista sonde kasutatakse APJ freespinkides peamiselt tööriista geomeetria või 

detailide mõõtmiseks ning nullpunktide määramiseks. Sõltuvalt sondist ja tootja poolt 

kaasa antud tarkvara paketist on nende võimalused erinevad. Käesolevas peatükis on 

uuritud Haasi töötluskeskuse ja Renishaw sondi kooslust. 

 

Renishaw tööriista sondiga TS27R seadistatakse tööriista pikkus, diameeter ning 

tuvastatakse tööriista seisukorda (nt seadistatust lühemat puuri pikkust; seadistatust 

väiksemat sõrmfreesi diameetrit). Mõõtesondiga OMP40 tehakse kõik detaili ja toorikuga 

seotud mõõtmise operatsioonid  [7 lk 145]: 

• detaili nullpunkti määramine; 

• X, Y ja Z tasapinna koordinaatide mõõtmine; 

• taskute ja saarte X- ja Y-telje suunaline laiuse / pikkuse mõõtmine; 

• ümarate saarte ja avade diameetri mõõtmine / tsentri leidmine; 

• kahe ristuva tasapinna sise- / välisnurga tipu asukoha leidmine; 

• tasapinna nurga mõõtmine; 

• nurga all oleva soone, tasku või saare laiuse / pikkuse mõõtmine (XY tasapinnas); 

• ava ja ümarate saarte kolme puutega diameetri mõõtmine ja tsentri leidmine. 

tööriistakeha 

sondi kere kinnituskruvid 2tk 

otsiku reguleerimiskruvid 4 tk 

sondi kere 

keermesliitega otsik 

keraamiline vars 

mõõtekuul 
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Kolm viimast operatsiooni kuuluvad omaette gruppi – vektor-mõõtmistsüklid (vector 

measuring cycles). Enne nende kasutamist peab eelnema spetsiaalne mõõtesondi kuuli 

raadiuse kalibreerimise tsükkel (makroprogramm) [7 lk 79]. 

 

Renishaw tarkvarapaketi makrod kasutavad mõõtetsüklite läbiviimiseks ja mõõdetud 

väärtuste talletamiseks peamiselt globaalseid muutujaid #140 kuni #199 ja #540 kuni #599  

– seadme lisad (sondid, töölaudade laosüsteem, laastukonveier jne). Kuna muutujad #100 

kuni #119 ja #500 kuni #519 on vajalikud freespingi tööks, siis turvaline on kasutada 

globaalseid muutjaid vahemikes #120 kuni #139 ja #520 kuni 539. [7] 

 

Mõõtmistsüklite makrod kasutavad arvutuste tegemiseks ka lokaalseid muutujaid (#1 kuni 

#33), kuid see tekitab sondi makrode integreerimisel teistesse programmidesse harva 

probleeme, sest igal programmi tasemel kasutatakse uut lokaalsete muutujate gruppi. 

 

Igale mõõtesondiga tehtavale mõõtetsüklile vastavad tootja poolt ettenähtud makrod. Need 

makrod kasutavad olenemata tootjast sarnaseid tööpõhimõtteid. Sond võimaldab 

kokkupuutepunktide asukoha koordinaaditest kalkuleerida erinevaid suurusi – tsenter, 

pikkus, sügavus, laius (vt Lisa 3). 

 

Mõõtetsükli makrode ise kirjutamisel või modifitseerimisel on oluline tähelepanu pöörata 

järgmistele punktidele: 

• enne makro esilekutsumist tuleb liikuda mõõdetava detaili või selle osa suhtes 

sobilikku alguspunkti (nt ava puhul mõõmise tasapinna sügavusele ja umbkaudsesse 

tsentrisse); 

• makro alguses vajaliku info talletamine ja lõpus taastamine (modaalsed käsud); 

• mõõtetsükli esilekutsumisel peab defineerima vajalikud muutujad; 

• kui defineeritud muutuja väärtus peab olema kindlates piirides või muutuja väärtus ei 

tohi puududa, siis peab rakendama veateadete geneerimist; 

• millised on vabad defineeritavad globaalseid muutujad; 

• sondi ettenihe ei tohi ületada 100 mm/min [7 lk 127; 8 lk 289]; 

• sondi ettenihe peab olema 100%; 

• liikumised, kus toimub sondeerimine, peavad olema tekitatud G31 funktsiooniga [8]; 
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• funktsiooniga G01 ei tohi tekitada liikumisi, kus esineb kokkupuude sondi ja detaili 

vahel; 

• absoluutne vs suhteline koordinaadistik. 

Mõõtetsükli makroprogrammi illustreerimiseks on vaadeldud kirjandusest kättesaadavat 

näidet ava tsentri leidmise ja selle detaili nullpunktiks määramise kohta (vt Lisa 4). [8 lk 

289] 

 

Mõõtetsükli programmis aktiveeritud modaalne käsk ei pruugi sobida põhiprogrammi 

tagasi hüpates. Seetõttu talletatakse tähtsamate modaalsete käskude väärtused. Haasi 

töötluskeskustel on selleks mõeldud muutujad #4001 kuni #4021, mis näitavad vastavalt 

ettevalmistavate funktsiooni gruppidele nende hetke väärtusi [6]. Nt muutuja #4003 

sisaldab grupi nr 3 väärtust, mis määrab koordinaadistiku liigi – absoluut- (G90) ja 

suhteline koordinaatsüsteem (G91) (vt ptk 2.1.3. ). Sellised väärtused talletatakse käsu 

grupi kaupa globaalsetesse muutujatesse, et neid enne põhiprogrammi tagasi hüppamist 

taastada. 

 

Mõõtetsüklite esilekutsumisel tuleb defineerida adresseeritud lokaalsed muutujad, millega 

programmeerija annab infot mõõdetava detaili osa ja tsükli kohta (ligikaudne diameeter, 

ettenihe jne). Kui defineeritud väärtus põhjustaks vale lõpptulemuse, siis juhtsüsteem 

genereerib veateate enne sondi liikuma hakkamist. Nt kui ava ligikaudne diameeter on 

väiksem kui sondi mõõtekuul, siis ei tohi toimuda mõõtmist – veateade „AVA 

DIAMEETER LIIGA V2IKE“. Sama kehtib ilma väärtusteta (#0) muutujate korral, mis on 

vajalikud tsükli kalkulatsioonides. 

 

Kõik sondi liikumised, mille käigus toimub kokkupuude detailiga, peavad olema teostatud 

G31 funktsiooniga. See funktsioon on mõeldud spetsiaalselt mõõtesondile, mis tuvastab 

kokkupuute hetke ja talletab selle punkti koordinaadid. Kuna mõõtetsüklite algandmed 

(umbkaudne kaugus, diameeter jne) on ligikaudsed, siis G31-ga liigutakse vähemalt 

mõõtekuuli raadiuse võrra kaugemale eeldatavast kokkupuutepunktist (vt ka Joonis 17). 

Kui sond puudutab mõõdetavat pinda varem kui koordinaadiga määratud, siis liikumine 

lõpetatakse. Selliste liikumiste sooritamiseks ei kasutata lineaarinterpolatsiooni, sest sond 

jätkaks liikumist kuni määratletud lõpp-punktini olenemata kokkupõrkest pinnaga. 
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Tootjate soovitus on, et sondiga mõõtmisel ei ületaks ettenihe 100 mm/min (nt G31 X15. 

F99.) – mõõtetulemused jäävad lubatud piiridesse, kui ettenihet ei ole vähendatud. Seetõttu 

tuleb mõõtetsükli makros välja lülitada ettenihke reguleerimise võimalus, aga sisse jätta 

ettenihke seiskamine. Praktikas kasutatakse selleks muutujat #3004, mille defineerimisel 

saab välja lülitada ettenihke juhtimist (defineerimisel ei tohi eksida) (vt Tabel 7). [8] 

 

Tabel 7. Muutuja #3004 defineerimisega sisse- ja väljalülitatavad sätted [6 lk 110] 

#3004 
väärtus 

Ettenihke 
seiskamine 

Ettenihke 
reguleerimine 

Positsioneerimise 
kontroll 

0 jah jah jah 
1 ei jah jah 
2 jah ei jah 
3 ei ei jah 
4 jah jah ei 
5 ei jah ei 
6 jah  ei ei 
7 ei ei ei 

 

Lisaks ei tohi unustada makroprogrammi sees kasutavat koordinaadistikku tüüpi. Kui 

detaili vahetus ligiduses on lihtsam tekitada liikumisi suhteliste koordinaatidega (G91), siis 

kasutades koordinaadi arvsõnana sondilt saadud väärtust, tekib oht kokkupõrkeks, sest 

sond talletab väärtusi absoluutses koordinaadistikus [6].  

 

Modernsed APJ seadmed loevad lauseid enne nende täide viimist, mis võib põhjustada 

probleeme programmides, mis sisaldavad muutujaid ja arvutusi. See võib väljenduda lause 

enneaegse täideviimisega. Haasi soovitus on kasutada lausete ettelugemise blokeerimist. 

Seetõttu sisaldavad makrod käsku G103 P1, mis limiteerib juhtsüsteemi ühe lause kaupa 

lugema. Tähtis on arvestada asjaoluga, et G103 tuleb lõpetada enne liikumisi, mis 

sisaldavad tööriista raadiuse kompensatsiooni (G41, G42). [6 lk 190; 7 lk 5]  

 

Kui Renishaw poolt tehtud mõõtmistsüklid on sobilikud, siis integreeritakse neid 

programmeerija kirjutatud arvjuhtimise koodi. Esmalt liigutakse mõõdetava detaili osa 

lähedusse, kust sond saaks alustada mõõtmistsüklit (nt avade puhul umbkaudne tsenter). 

Edaspidi kasutatakse kindlat makrode esilekutsumise järjekorda [7]: 

1) O9832; 

2) O9810; 

3) mõõtmistsükkel (nt Z-koordinaadi või ava diameeteri mõõtmine); 
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4) O9810; 

5) O9833.    

Programmid O9832 ja O9833 lülitavad mõõtesondi vastavalt sisse ja välja. Mõlemale peab 

eelnema sondi ohutule kõrgusele liikumine (nt kiirpaigaldusega). Sisselülitamisel 

keeratakse sond suunaga vastuvõtja poole, et signaali vahetus toimuks tõrgeteta. Kõik 

liikumised detaili vahetus läheduses tehakse kaitstult – makro O9810, mis mõõteotsale 

lubatud jõudude ületamisel jätab sondi liikumise seisma (ei kaitse sondi kere kokkupõrke 

eest). Kui sisse- ja väljalülitamiste esilekutsumisel ei kasutata täpsustusi, siis kaitstud 

liikumisele lisatakse sihtpunkti koordinaadid ja ettenihe (nt G65 P9810 Z120. F300.). 

 

Renishaw mõõtetsüklite kasutamisel defineeritakse makro tööks vajalikud adresseeritud 

muutujad, mis täpsustavad programmis tehtava (vt Tabel 8). 

 

Tabel 8. Mõõtmistsüklid ja neid täpsustavad parameetrid [7] 

Mõõtmistsükkel 
Programmi 

nimi 
Esilekutsumine 

Levinumad 
parameetrid 

X, Y või Z tasapind O9811 G65 P9811 X / Y / Z; S*; T* 
Taskute ja soonte laius ning 
tsenter 

O9812 G65 P9812 X / Y; S*; T* 

Saartega taskute ja saarte laius 
ning tsenter 

O9812 G65 P9812 X, Z / Y, Z; R*; 
S*; T* 

Avade/saarte diameeter ja tsenter O9814 G65 P9814 D; S*; T* 
Ümmarguste saarte ja saartega 
avade diameeter ja tsenter 

O9814 G65 P9814 D; R*; S*; T* 

Sisenurga tipu leidmine O9815 G65 P9815 X; Y; S*; I*;J* 
Välisnurga tipu leidmine O9816 G65 P9816 X; Y; S*; I*;J* 

Märkused:  

1. Sümbol „*“ märgib parameetreid, mis on valikulised. 
2. X, Y ja Z on vastavatel telgedel tehtavate liikumiste pikkused mm. Erandiks on O9812, kus X ja Y 

tähistavad vastavate telgede sihilisi umbkaudseid laiusi mm. 
3. D on ümmarguse mõõdetava detaili osa ligikaudne diameeter mm. 
4. S on mõõtmistsükliga määratav detaili nullpunkt, kus S1 on G54, S2 on G55 jne. 
5. T on tööriista number, mille raadiust või pikkust on vastavalt mõõdetud tulemusele võimalik korrigeerida. 
6. R on suhteline suurus, mis määrab X / Y-koordinaadid mõõtmise sügavusele (Z-telg) liikudes. Nt sõltub 

sellest, kui palju liigub sond mõõdetavast diameetrist või keskel olevast saarest kaugemale, et Z-teljel alla 
liikudes ei tekiks kokkupõrget. Saarte mõõtmisel on R positiivne suurus ning keskel olevate saartega 
detaili osade puhul negatiivne suurus. 

7. I ja J on suhtelised koordinaadid X- ning Y-telgedel (lähtuvad esimesestest mõõtepunktidest), mis 
määravad vastavatel telgedel teise lisapunkti, mida arvestatakse tsükli lõpptulemusel. 

 

Lisaks on tsüklites võimalik määrata parameetreid, mis kasutajapoolse defineerimiseta 

omavad vaikimisi sondi tootja poolt ettenähtud suurust (nt Q, mis määrab mitu mm 
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liigutakse vajadusel rohkem esialgselt määratust; vaikimisi 5 mm) [7]. See on vajalik, sest 

mõnikord määratakse mõõdetavad esialgsed suurused umbkaudselt, mistõttu sond 

katkestab mõõtmisel liikumise enne kui puudutab pinda (vt Joonis 17). 

 

 

Joonis 17. Keskel oleva saarega ava diameetri mõõtmisel kasutatavad suurused. 

 

Tavaliselt on Q parameeteri väärtus sihilikult suurem vajalikust, sest mõõtmistsükli makros 

kasutatakse G31 funktsiooni, mis katkestab kokkupuutel sondi liikumise. Vajalikust 

väiksem Q väärtus võib tulemuseks anda liiga varajase liikumise katkestamise, sest 

kokkupuudet mõõdetava pinnaga ei tekigi. Renishaw mõõtmistsüklite makrode kasutamise 

näitlikustamiseks on välja toodud ava mõõtmise esilekutsumine, kus sügavus Z on 

absoluutses ning Q ja R suhtelises koordinaadistikus  (vt Joonis 18). 

 

... 

T01 M06 

G43 H01 

G00 X0. Y0. 

Z50.  

G65 P9832 

G65 P9810 Z8. F500. 

G65 P9814 D48. Z-8. Q5. R-4. 

G65 P9810 Z50. F500. 

G65 P9833 

... 

Joonis 18. Renishaw mõõtesondi makrode programmi integreerimise näide [7]. 

 

Mõõtesondi T1 spindlisse kutsumine. 
Sondi pikkus võetakse offset’i tabelist T1 alt. 

Kiirpaigaldusega ava keskele liikumine. 

Kiirpaigaldusega avast ohutule kõrgusele liikumine. 

Sondi sisselülitamine 

Kaitstud liikumine 8 mm kõrgusele (ettenihe 500 mm/min). 

Avade mõõtmistsükkel koos täpsustavate parameetridega. 

Kaitstud liikumine 50 mm kõrgusele (ettenihe 500 mm/min). 

Sondi väljalülitamine 
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Mõõtetsükleid saab kasutada ka detailide tuvastamiseks. Sellisel juhul kasutatakse nt XY-

tasapinna või ava mõõtmist, millest saadavat mõõtetulemust kasutatakse edasise otsuse 

tegemisel. Kuna sondi mõõdetud tulemus talletatakse globaasesse muutujasse, siis seda 

saab kasutada IF funktsiooni tingimuses koos GOTO-ga (vt Joonis 19). 

 

... 

IF[#187 LT 0.1] GOTO2000 

IF[#187 GE 0.1] GOTO1000 

N1000 (freesimise programm) 

... 

N2000 #3000 = 10 (TOORIK PUUDUB) 

... 

Joonis 19. Sondiga tooriku tuvastamise näide [7]. 

 

Tuvastatavaid detaile võib olla mitu, sellisel juhul tuleb sondi mõõdetud tulemused peale 

iga detaili tuvastamist talletada eraldi vabasse globaalsesse muutujasse (igal detailil oma 

muutuja), sest eelnev väärtus defineeritakse järgmise mõõtmisega üle. 

 

2.10.  Tarkvarad 

2.10.1. Arvprogrammi redigeerimine ja simulatsioon 

APJ seadme G-koodi redigeerimise ja simulatsiooni tarkvara süstematiseerib ning 

lihtsustab käsitsi koodi kirjutamist ja kontrollimist. Tavaliselt on sellistel programmidel 

mitmeid aega säästvaid redigeerimise funktsioone: 

• lausete nummerdamine – reanumbrite intervallidega lisamine (nt 5, 10, 15 jne) või 

kaotamine; 

• otsi ja asenda – kiire sümbolite, sõnade, käskluste asendamine või kustutamine tervest 

koodist, ainult kommentaaridest või tähistatud lõikudest; 

• konkreetsele reale hüppamine; 

• järjehoidjate / kommentaaride lisamine – kommentaarid, mida freespingi juhtsüsteemis 

ei kuvata; 

• ridade või lõikude algusesse n-ö mitte lugemise “ / ” sümboli lisamine ja kaotamine 

(block skip); 

Kui sondiga mõõdetud Z-koordinaat oli väiksem kui 0.1 mm, 
siis hüppa lausesse nr 2000. 

Kui sondiga mõõdetud Z-koordinaat oli suurem kui 0.1 mm, siis 
hüppa lausesse nr 1000. 

Veateade, millega programm katkestatakse. 
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• levinud ettevalmistavate ja abifunktsioonide mallid – vastavalt valitud funktsioonile 

kuvatakse infoväljadega aken, mille täitmise järel kuvatakse vastav lause; 

• kahe arvprogrammi võrdlemine – kiire erinevuste leidmine. 

G-koodi simulatsiooniga on võimalik visualiseerida töötlusradasid ja mõnigatel juhtudel ka 

3D detaile, APJ seadet, tööriistu ja rakistust. Lisaks võimaldavad taolised tarkvarad 

kalkuleerida masinaaega (ettenihe ja kiirpaigaldus), tekitada seadistuse lehti ning luua 

andmeside vahetust arvuti ja APJ seadme vahel (liides RS232). Andmeside vahetuse 

funktsiooniga salvestatakse arvprogrammid pingi mällu või jooksutatakse otse arvutist 

(eelkõige väikese mälumahuga pinkidele). 

 

Arvprogrammi redigeerimise ja simulatsiooni tarkvara lihtsustab makroprogrammeerimise 

õppimist, sest seadistades programmi sätteid, luuakse realistlikud tingimused tarkvarale 

G-koodi tõlgendamiseks. Nende tarkvarade seadistamisel tuleb eelkõige tähelepanu 

pöörata järgnevatele punktidele: 

• arvprogrammi tüüp lähtuvalt juhtsüsteemist (Haas, Fanuc, Heidenhain jne); 

• programmi struktuur lähtuvalt standarditest (ISO, DIN, PAL); 

• ilma punktita suuruste tõlgendamine (Z5 tõlgendatakse 5 mm või 0,005 mm); 

• ringjoone interpolatsiooni seaded; 

• tööriista kompensatsiooni seaded; 

• tööriista vahetuse ja režiimide adressaadid. 

Selliste tarkvarade seadistamine on aeganõudev ja eeldab programmeerijalt APJ seadme 

ning tarkvara manuaali lugemist.  

 

Lähtuvalt eespool välja toodud punktidest, tehnilistest andmetest ja käesoleva töö autori 

kasutajakogemusest on loodud turul kahe makroprogrammeerimist toetava tarkvara 

võrdlus tabelina (vt Lisa 5). 

 

2.10.2. Tähelepanekud CIMCO-st 

CIMCO tarkvara lubab kasutada muutujaid ning tunnistab nende tüüpe. Lokaalsete 

muutujate väärtused kustutatakse M30-ga. Ülejäänud muutujaid see ei mõjuta – väärtused 

muutuvad ainult defineerides. Kuigi süsteemi muutujaid ennast on võimalik kasutada, siis 
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nende seadmega seotud funktsioonid ei toimi (nt modaalse käsu grupi väärtuse lugemine 

süsteemi muutujast). Makroprogrammeerimise simulatsioonis on võimalik jooksvalt näha 

koordinaate (absoluutseid ja suhtelisi), tööriista nr, ettenihet ja läbitavat teepikkust. 

Muutuja väärtusi eraldi ei kuvata, seetõttu tuleb nende väärtustest sõltuvaid suurusi 

kontrollida läbi lõpptulemi (koordinaadid, ettenihe vms). CIMCO võimaldab kasutada ka 

IF ja WHILE funktsioone ning erinevaid operaatoreid v.a loogikaoperaatorid – AND, OR 

ning XOR. Seetõttu ei ole võimalik kasutada tingimusliku lausesse hüppamisega mitut 

tingimust korraga. Lisaks kehtivad taseme reeglid nii WHILE funktsioonile kui ka alam- ja 

makroprogrammidele (nesting). 

 

CIMCO Edit`i üheks suurimaks eeliseks on simulatsioon, mis võimaldab kuvada vajadusel 

töötlusradu, tööriista, toorikut ja valmis detaili. Lisaks arvestab simulatsioon tööriista 

raadiuse / diameetri kompensatsiooniga (G41, G42) (vt Joonis 20). 

 

 

Joonis 20. CIMCO Edit 8 redigeerimise ja simulatsiooni aknad. 

 

Selleks, et tööriista õigesti simulatsioonis kuvada, tuleb seadistada tarkvara sätted ja 

kasutada tööriista välja kutsuva lause ees kommentaarina tööriista geomeetria kirjeldusi,  

mida kasutab ainult CIMCO tarkvara (APJ seade loeb neid kommentaaridena) [19]. 

 

Redigeerimise 
aken 

Simulatsiooni 
aken 

Tööriistade ja 
käskude menüü 
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2.10.3. Tähelepanekud NCPlot-ist 

NCPloti üheks suurimaks eeliseks on muutujate seisu kuvamine. Selleks kasutatakse 

tabelit, mis toimib kõrvuti programmi simulatsiooniga. Muutujate väärtuste seis tabelis 

sõltub arvprogrammis defineeritust ja muutujate liigist (lokaalsed muutujad kustuvad M30-

ga) (vt Joonis 21). 

 

Joonis 21. NCPloti muutujate tabel. 

 

Kusjuures NCPlot arvestab muutujatena ka G ja P, mis ei sega programmi simulatsiooni, 

kuid võib kasutajas tekitada segadust.  

 

Teiseks NCPloti tugevuseks on süsteemi muutujate kasutamine arvprogrammis, mis toimib 

Haasi juhtsüsteemi kontekstis osaliselt. Antud tarkvara toetab süsteemi muutujatega seoses 

järgnevaid punkte [20]: 

• ettevalmistavate funktsioonide gruppide väärtuse talletamine muutujatesse #4001 kuni 

#4020, kus #4001-s hoitakse esimese grupi väärtust jne [20 lk 119]; [6 lk 111]; 

• viimati koodis kirjutatud asendi koordinaadite (liikumise lõpp-punkt) talletamine 

muutujatesse #5001 kuni #5004, kus vastavalt #5001 on X-telje väärtus jne (Haas 

toetab kuni 5 telge seega seal lisandub #5005); 

• asendi koordinaatide talletamine lähtuvalt tööpingi nullpunktist muutujatesse #5021 

kuni #5024 (Haasis lisandub #5025); 

• asendi koordinaatide talletamine lähtuvalt detaili nullpunktist muutujatesse #5041 kuni 

#5044 (Haasis lisandub #5045); 

Programmi lause 

Programmi järg 
põhi- või 
alamprogrammis 

Tabeli seis 
põhi- või 
alamprogrammis 

Lause osa mida 
parasjagu 
loetakse 
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• nullpunkti nihutuste G54 – G59 koordinaatide talletatamine Haasi juhtsüsteemiga 

samadesse muutuja vahemikesse. Erinevuseks on 5-nda telje puudumine NCPlotis (nt 

G54 #5221 kuni #5224). 

NCPlot on võimeline talletama modaalsete käsu gruppide väärtust, kuid nende muutujate 

vahemik ei ole Haasi juhtsüsteemiga sama (NCPlotil #4301 kuni #4320 ja Haasil #4101 

kuni #4126). Lisaks saab tarkvara kasutaja defineerida ainult NCPlotile omaseid 

muutujaid, mis sätestavad erinevaid seadeid (nt #5102 defineerib vaikimisi tsüklilise 

puurimise tagastuskõrguse) [20 lk 121].  

 

Antud tarkvara tunnistab tingimuslikku lausesse hüppamist ja kordamist ning kõiki 

operaatoreid (v.a loogikaoperaatoritega tehtavad bitthaaval arvutused). Sarnaselt CIMCO-

ga kehtivad WHILE ja alamprogrammi tasemereeglid ka NCPlotis (nesting).  

 

Kui redigeerimise võimalused on mõlemal tarkvaral samaväärsed (v.a mallide 

kasutamine), siis simulatsioon on NCPlotil tagasihoidlikum – puudub tööriista, tooriku ja 

detaili kuvamine. Simulatsiooni puuduste tõttu ei saa visuaalselt kontrollida tööriista 

raadiuse / diameetri kompensatsiooni (G41 ja G42) ja detaili 3D kuju (vt Joonis 22). 

 

 

Joonis 22. NCPloti redigeerimise ja simulatsiooni aknad. 

 

Detaili visualiseerimiseks on võimalik kasutada simulatsiooni taustana kontuure, mis 

võimaldavad erinevates vaadetes osalise detaili simulatsiooni. Makroprogrammeerimise 
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seisukohalt pakub antud tarkvara rohkem võimalusi muutujatega programmeerimise 

simulatsiooniks – süsteemi muutujad, veateated jne. 

 

2.10.4. Tarkvara Autodesk Fusion 360 

Kuigi Fusion 360 võimaldab kirjutada manuaalselt lauseid ka CAM keskkonnas, siis 

makroprogrammeerimiseks ei ole see otstarbekas (postprotsessori modifitseerimine).  

Autodeski  tarkvara eeliseks on mõõtesondi tsüklite esilekutsumine ja nende simulatsioon. 

Selleks on vaja luua detaili 3D-mudel ning määrata vajadusel toorik, sest sondiga võib 

mõõta ka lõiketöötlemata pindasid. Sondiga operatsiooni tekitamiseks on Fusionis setup 

paanis eraldi käsklus probe, mida avades oodatakse programmeerijalt mõõdetavate pindade 

valimist [21]. Vastavalt valitud pindadele kuvab tarkvara sobilikud ja võimalikud 

mõõtmistsüklid, millest ei ole saadaval ainult vektor-mõõtetsüklid (vt Joonis 23).  

 

 

Joonis 23. Fusion 360-s Renishaw mõõtesondi ava mõõtmise tsüklid. 

 

Lisaks saab tsüklile määrata ainult hädavajalikud parameetrid (nt tagastuskõrgus, määratud 

punktist vajadusel edasi liigutav teepikkus G31-ga jne). Samuti on määratav, mis detaili 

nullpunktist lähtuvalt toimub mõõtmise operatsioon (S1 on G54 jne). Fusioni 

postprotsessor genereerib arvprogrammi selliselt, et iga mõõtmitsükkel määrab nullpunkti. 

mõõtesondi operatsiooni loomine 

mõõtmise 
tsüklid 
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Kui nullpunkti määramine ei ole vajalik, siis modifitseeritakse arvprogrammi käsitsi. 

Postprotsessor genereerib Renishaw sondile koodi samasuguse struktuuriga nagu 

varasemas ptk-s kirjeldatud (vt ptk 2.9. ). Fusion 360 on õppijale kasulik sondi makrode 

järjekorra, lause ehituse (hädavajalike parameetrite) ja simulatsiooni kontrollimiseks ning 

võrdlemiseks, sest teised eelnevalt kirjeldatud tarkvarad seda ei võimalda. 

 

2.11.  Makrode ohud 

Makroprogrammeerimine ei ole laialdaselt levinud, sest see eeldab arvutikeelte osalist 

mõistmist. Makrode kirjutamine ja katsetamine nõuab kannatlikust, kogemusi ning 

seadmete tundmist. Eriti tuleb tähelepanu pöörata muutujate tüübile – mõned globaalsed ja 

süsteemi muutujad sisaldavad väärtusi, mida muutes defineeritakse ümber pingi või 

mõõtesondi tööks vajalikud suurused. See võib kaasa tuua erineval kujul õnnetusi. Nt võib 

programmeerija tahtmatult ümber defineerida muutuja, mis talletab mõõtesondi pikkust. 

Kuna tegemist on püsiva suurusega (ei kustu programmi lõppedes), siis sondi 

esilekutsumisel võib tekkida kokkupõrge. Lisaks tuleb meeles pidada, et mõned muutujad 

kaotavad oma väärtuse programmi lõppedes, kuid on olemas muutujad, mille väärtused 

kehtivad kuni neid ei ole uuesti defineeritud. Programmi lõppedes on soovituslik 

mittevajalikud globaalsed muutujad kustutada (võrdsustada #0-ga) või taastada nende 

esialgsed väärtused. 

 

Uuemad APJ seadmed on kasutajasõbralikumad, sest juhtsüsteemid tekitavad iseseisvalt 

rohkem veateateid. Nt jättes vanemates juhtsüsteemides defineerimata spindli pöörded, 

võib tekkida olukord, kus freespink kasutab pöörete määramisel viimati kasutatud väärtust. 

Kui viimati kasutatud pöörete arv ületab spindlis oleva tööriista lubatuid pöördeid, võib 

kaasneda tsentrifugaaljõust tingitud tööriista purunemine.  

 

Tähelepanelik tuleb olla ka mõõdustikega, sest toll- ja meetermõõdustikuga süsteemi 

parameetrite sätted ning väärtuste tõlgendamine on erinev. Kuna makroprogrammide 

tegemisel juhindutakse mõnikord teiste autorite poolt tehtule, siis peab olema ettevaatlik, 

mida üle võetakse. Nt erinevad arvude teisendustel komakohtade täpsus, kus 

meetermõõtustikku vaadatakse kolme ja tollmõõdustikku nelja komakohani. [6] 
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Isegi kaks identset APJ freespinki võivad sama makroprogrammiga saavutada erineva 

lõpptulemuse, sest nende süsteemi parameetrid on erinevad. Seetõttu peab programmeerija 

tähelepanu pöörama igale seadmele eraldi – juhtsüsteemile, sätetele ja pingi tootja 

manuaalile. Lisaks peab kursis olema pingiga seotud tööriistade, sondidega, pöördlauaga 

ning töölaudade laosüsteemiga. Enne APJ freespingi makroprogrammeerimist on 

soovituslik veenduda, et pingi tööks vajalikud programmid ja süsteemi parameetrid oleksid 

varundatud (kopeeritud välisele andmekandjale, kirjutatud paberile, pildistatud). 



47 
 

3.  ÕPPEVAHENDI HARJUTUSED 

3.1.  Soovitused programmi kirjutamiseks ja katsetamiseks 

Makrode kirjutamisel ja katsetamisel kehtivad tavapärased arvprogrammeerimise reeglid. 

Õpikogemusele tuginedes on käesoleva õppevahendi autor välja toonud järgmised 

soovitused: 

• kuigi Haasi juhtsüsteem põhineb Fanuc’il, ei pruugi Fanuc’i juhtsüsteemile kirjutatud 

arvprogramm toimida samasuguselt Haasi juhtsüsteemis ja vice versa; 

• enne koodi kirjutamist tuleks planeerida programmi struktuuri vooskeemi või 

lahterdiagrammiga; 

• jäädvustada freespingi muutujate väärtused ennem programmeerimisega alustamist, et 

neid vajadusel kiirelt võrrelda; 

• veenduda, et õigesti töötava APJ pingi süsteemi parameetrid (sätted), muutujate 

väärtused ja makroprogrammid oleksid varundatud välisele andmekandjale (Haas Mini 

Mill`il USB mälupulk); 

• programmide esmakordsel katsetamisel tuleks kasutada ühe lause kaupa lugemist 

(SINGLE BLOCK) ja vähendatud kiirpaigalduse kiirust (RAPID 5%); 

• SINGLE BLOCK annab võimaluse kontrollida muutujate tabelist nende väärtusi (enne 

ja pärast muutujate defineerimist ning tasemete vahel hüppamist); 

• mitte ignoreerida pingi kuvatavaid veateateid; 

• veenduda, et meetermõõdustiku suurustel oleksid punktid (v.a spindli pöörded); 

• mõõtesondi liikumised detaili vahetus läheduses peavad olema sooritatud n-ö kaitstud 

liikumistega; 

• sondi mõõtmise liikumised peavad olema tehtud G31-ga; 

• mõõtesond ja mõned muutujatega programmi osad tahavad lausete ettelugemise 

limiteerimist (nt G103 P1 loetakse ainult üks lause korraga); 

• lausete ettelugemist ei tohi limiteerida programmi lõiketöötluse osas; 

• mõõtesondile ei tohi harjumuslikult määrata pöördeid; 

• suhtuda kriitiliselt programmi näidetesse; 



48 
 

• veenduda, et tööriistadele oleks määratud pikkuse ja raadiuse / diameetri 

kompensatsioon (mõõtesondi puhul ainult pikkuse kompensatsioon) (vt Joonis 24). 

 

 

Joonis 24. Käsitsi programmeerimisel ununenud pikkuse kompensatsiooni ja 100% 

kiirpaigalduse tagajärjel toorikusse sisse liikunud mõttesondi otsik. 

 

Makroprogrammeerimise õppimist lihtsustavad tarkvarad (CIMCO Edit, NCPlot, Fusion 

360), mis aitavad programmi täielikult või osaliselt kontrollida simulatsiooni keskkonnas, 

aidates sellega kaasa õppeprotsessile – katseeksitusmeetod ja koodi tõlgendamise 

läbimängimine. Vaatamata sellele, et tarkvarad on head abilised, eeldab nende kasutamine 

korrektset sätete seadistamist. 

 

Need soovitused on kasutatavad kõikidele erinevatele APJ freespingi juhtimissüsteemidele 

(ka Okuma, Siemens, Fadal jne). Küll aga ei ole antud õppevahend kohandatav kõikidele 

juhtimissüsteemidele (mõeldud eelkõige Haasile ning kohandatav Fanuc’ile). 

 

3.2.  Ülesanne 1 – universaalne puurimise programm  

Märksõnad: kohalikud muutujad; arvutustehted; FIX funktsioon 

 

Eesmärgiks on kirjutada kood, mis sisaldaks ava töötlust kiirlõiketerasest (HSS) puuridega. 

Tehtav programm peab olema universaalne erinevate mõõtmetega avadele, mistõttu peavad 

arvprogrammis olema kiiresti muudetavad tööriista diameeter, ava sügavus, lõikekiirus ja 

ettenihe. Seega peab kasutama arvutusi, mis leiaksid spindli pöörded, puuri tipunurka 

arvestava ava sügavuse (tipunurk 118 °) ja laastu murdmisega puurimise läbimi sügavuse 

(võttes läbimi sügavuseks 80% puuri diameetrist). Tähelepanu pöörata andmetüübile, mida 

kasutatakse spindli pöörete määramiseks. [22] 
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Ülesande lahenduses toimuvat ja selle ülesehitust selgitatakse diagrammiga (vt Joonis 25). 

Programm: Ül 1 – arvutused programmis 
 Sisestada lõikekiirus m/min, muutuja #22 

Sisestada ettenihe mm/min, muutuja #9 
Sisestada sügavus puuri tipunurka arvestamata mm, muutuja #2 
Sisestada puuri diameeter mm, muutuja #1 
Arvutada spindli pöörded p/min, muutuja #19 
Arvutada puurimise läbimi sügavus, muutuja #17 
Arvutada ava sügavus mm, muutuja #3 

Puurimistsükkel koos arvutatud ja sisestatud muutujatega 
Programmi lõpp 

Joonis 25. Puurimistsükli programm, mis kasutab muutujatega arvutusi. 

 

Antud lahenduses on puuri diameetriks 10 mm ja lõikekiiruseks 35 m/min. Teades puuri 

lõikekiirust ja diameetrit on arvutatud spindli pöörded valemiga (3.1) [23]. 

 �� = �� ∙ 1000
	 ∙ 
�

= 35 ∙ 1000
	 ∙ 10 ≈ 1114,085	p/min (3.1) 

   
kus �� – spindli  pöörded p/min; 

 ��  – lõikekiirus m/min; 

 
� – puuri läbimõõt mm. 

 

Lisaks on arvutatud puuri tipunurka arvestav ava sügavus valemiga (3.2) [8]. 

 � = 
�
2 ∙ tan �90° − �

2 + �" = (3.2) 

 = 10
2 ∙ tan #90° − 118°

2 $ + 25 ≈ 28,004	mm  

   
kus � – puuri tipunurka arvestav ava sügavus mm; 

 � – puuri tipunurk °; 

 �" – ava sügavus mm. 

 

Arvutatud ja defineeritud muutujaid on kasutatud puurimistsüklis G83, mille 

parameetrideks on ava asukoht (X, Y), sügavus (Z), tagastustasapind (R), läbimi sügavus 

(Q), paus ava põhjas (P) ja ettenihe (F). Parameetriga Z on kasutatud ABS funktsiooni, mis 

võimaldab koodi alguses defineerida ava sügavust nii pluss- kui miinusmärgiga (vt 

Joonis 26). 
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... 
 (MUUTUJATE DEFINEERIMINE)  
#22= 35. (lõikekiirus m/min)  
#9= 184. (ettenihe mm/min)  
#1= 10. (puuri diameeter mm)  
#2= 25. (ava sügavus puuri tipunurka arvestamata mm)  
(ARVUTUSED)  
#19= FIX[ [ #22 * 1000 ] / [ 3.14 * #1 ] ] (spindli pöörete arvutus; FIX tulemus on täisarv)  
#17= [ 0.8 * #1 ] (läbimi sügavuse arvutus mm)  
#3= [#1 / 2] * TAN[ 90 - 118 / 2 ] + #2 (ava sügavuse arvutus arvestades tipunurgaga)  
... 
G98 G83 X0. Y0. Z - [ ABS[ #3 ] ] R5. Q#17 P500 F#9 (muutujate kasutamine)  
(puurimistsüklis ABS funktsioon välistab miinusmärgi vea muutuja väärtust sisestades) 
... 
M30 
% 
Joonis 26. Puurimise arvprogrammi lõik. 

 

Kuna APJ freespingi spindli pöörded defineeritakse täisarvuna, siis on programmis 

arvutuse ees kasutatud FIX funktsiooni, mis teeb ujukomaarvust täisarvu (juhtsüsteemis 

kaotatakse koma ja sellele järgnev) (vt Joonis 27).  

 

 

Joonis 27. Muutujate väärtused erinevatel hetketel (A – peale muutujate defineerimist, B – 

peale arvutusi, C – peale programmi lõppu) ning puurimise katsetus Haas Mini Mill`is (D). 

 

Lahenduse täispikk arvprogramm on töö lisades (vt Lisa 6). 
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3.3.  Ülesanne 2 – funktsiooniga kirjeldatav kontuur 

Märksõnad: kontuuride sirglõikudeks lihtsustamine, WHILE funktsioon, suhteline vs 

absoluutkoordinaadistik 

 

Töötlusrajad, mida on keeruline töödelda interpolatsiooni käskudega, kirjeldatakse 

matemaatiliste funktsioonidega. Edasi lihtsustatakse näiliselt keeruline töötlusrada 

lühikesteks sirglõikudeks, mida saab kasutada lineaarse interpolatsiooniga. Sellisel juhul 

vaadatakse ühte sirge koordinaati kindlate vahemike kaupa ja sellest lähtuvalt arvutatakse 

teine otsitav koordinaat. Matemaatiliste ja makro loogikafunktsioonide kooslus kiirendab 

käsitsi programmeerimist ja lühendab koodi pikkust (vt ka ptk 2.8.4. ).  

 

Antud ülesande eesmärgiks on luua graveerimise programm, mis tekitaks graveeritud sõna 

alla lainelise joone. Graveerimise arvprogramm peab võimaldama muuta kiiresti erinevaid 

aspekte: 

• tööriista ja sellest lähtuvat infot (tööriista nr, lõikerežiimid, kompensatsioonid), 

• lainelise joone kuju (amplituud, periood, pikkus), 

• sõna ja lainelise joone asukohta, 

• lainelise joone olemasolu, 

• sõna graveerimise koodi (nt NCPlot Stickfonti tarkvaraga genereeritud koodiga). 

Programmi kirjutamisel lähtuda asjaolust, et kõik operaatori poolt sisestatav info oleks 

defineeritav programmi alguses. Lainelist joont kirjeldav programmi osa vormistada eraldi, 

et vältida selle tahtmatut modifitseerimist.  

 

Käesolev lahendus on jagatud kolmeks peamiseks osaks: põhi- ja selle sisene alam- ning 

makro programm. Lahenduse näites on sõnaks valitud „EMÜ“, mis paikneb 70 x 23 mm 

alal. Põhiprogrammi on kirjutatud pingi operaatori poolt defineeritavad muutujad, mis 

võimaldavad kiiresti muuta tööriistast lähtuvat ja lainelise joonega seonduvat (vt ül 

nõudeid ja Joonis 28).  

 

 

 

 



52 
 

... 
(kasutaja defineerib) 
#20=7 (tööriista nr) 
#19=1000 (spindli pöörete arv p/min) 
#9=300. (ettenihe mm/min) 
#21=10. (graveeritava sõna alguspunkti X-koordinaat nullpunkti suhtes) 
#22=10.(graveeritava sõna alguspunkti Y-koordinaat nullpunkti suhtes) 
#3=1 (1 on siis kui graveeritakse sõna koos lainelise joonega) 
         (0 on siis kui graveeritakse ainult sõna) 
(järgnevaid muutujaid kuni arvutusteni ei pea defineerima kui #3=0) 
#11= -5. (lainelise joone alguspunkti suhteline X-koordinaat sõna alguspunkti suhtes) 
#12= -6. (lainelise joone alguspunkti suhteline Y-koordinaat sõna alguspunkti suhtes) 
#1=2 (lainelise joone amplituud mm) 
#5=30 (lainelise joone perioodi määrav tegur) 
#4=0.5 (lainelist joon tekitavate sirglõikude samm mm) 
#8=80. (lainelise joone x-telje sihiline pikkus) 
... 
Joonis 28. Arvprogrammi lõik, mis sisaldab kasutaja poolt defineeritavaid muutujaid. 

 

Sõna graveerimine on lisatud põhiprogrammi järele alamprogrammina, sest see võimaldab 

ühes failis hoida peamist modifitseeritavat infot, kuid lühendab põhiosa lugemist 

(muutujate defineerimine, sõna ja lainelise joone graveerimise esilekutsumine). 

Makroprogramm sisaldab lainelise joone graveerimist, kus töötlusrada on kirjeldatud 

siinusfunktsiooniga 1 = #1 ∙ sin	S#5 ∙ -). Siin muudab muutuja #1 sinusoidi amplituudi ja 

#5 perioodi (visuaalne sobivus EMÜ graveeringuga) (vt Joonis 29).  

 

 

Joonis 29. NCPloti simulatsiooni isomeetriline vaade sinusoidi graveerimisest. 

 

Lainelise joone töötlus on kirjeldatud suhtelises koordinaadistikus, mis võimaldab 

sinusoidi alustada kasutaja poolt defineeritud alguspunktis. Kuna sirglõigu suhteline 

koordinaat võrdub vastava lõpp- ja alguspunkti absoluutkoordinaatide vahega, siis esimese 

lõigu koordinaadid on arvutatud enne tingimuslikku kordamist, et neid arvutusi ei tehtaks 

iga kordusega uuesti. Edasised sirged on arvutatud WHILE funktsioonis, kus igal kordusel 
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suureneb X-koordinaat (muutuja #2). Lainelise joone pikkus (muutuja #80) sõltub WHILE 

funktsiooni tingimusest – sinusoidil paiknevaid sirglõike arvutatakse kuni jõutakse 

soovitud X-telje suunalise pikkuseni (vt Joonis 30). 

 

... 
#2=0 (esimese sirge alguspunkti X-koordinaat)  
#3=[#1*SIN[#5*#2]] (esimese sirge alguspunkti Y-koordinaat) 
#2=#4 (esimese sirge lõpp-punkti X-koordinaat) 
#17=[#1*SIN[#5*#2]] (esimese sirge alguspunkti absoluutkoordinaadistiku Y-koordinaat) 
WHILE[#2 LE #8]DO1 (kuniks X-koordinaat võrdub laine X-telje suunalise pikkusega) 
(suhteline Y-koordinaat võrdub alguspunktist lahutatud lõpp-punkti Y-koordinaadiga) 
G91 G01 X#4 Y[#17-#3] F#9 (liigutakse sirge võrra edasi)  
(järgmise sirglõigu alguspunkti Y-koordinaat on eelneva sirglõigu lõpp-punktiga võrdne) 
#3=[#1*SIN[#5*#2]] 
#2=#2+#4 (X-koordinaadi suurendamine järgmise sirglõigu jaoks) 
#17=[#1*SIN[#5*#2]] (järgmise sirglõigu lõpp-punkti Y-koordinaat) 
... 
Joonis 30. Lainelist joont kirjeldav programmi osa. 

 

Täispikkuses lahendust on katsetatud APJ freespingis erinevate sõnade ja sinusoidide 

graveerimisega (vt Joonis 31). 

 

 

Joonis 31. Sinusoidi graveerimise katsetused Haas Mini Mill`is. 

 

Vastavalt eespool kirjeldatud põhimõtetele on autor koostanud arvprogrammi, mis paikneb 

töö lisades (vt Lisa 7). 
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3.4.  Ülesanne 3 – freesi diameetri korrigeerimine kasutades mõõtesondi 

Märksõnad: mõõtesondi makrod; tingimuslik kordamine e loogikafunktsioon WHILE; 

tingimuslik lausesse hüppamine e loogikafunktsioon IF 

 

Alumiiniumist T6061 detaili keskele on ette nähtud w x w mm nelikanttasku, mille 

nurgaraadius on R. Antud tasku sügavuseks on h mm. Tasku laiusmõõtmele on kehtestatud 

H7 tolerants (nt Ø 30TU,U!) ning ülejäänud mõõtudele ISO 2768-mK. Eesmärgiks on luua 

universaalne tasku freesimise programm, mis kasutaks mõõtesondiga saadud 

mõõtetulemust sõrmfreesi raadiuse / diameetri kulumisteguri (wear) parandamiseks. Liiga 

väikese tasku laiuse puhul peab järgnema mõõtu korrigeeriv töötlus. Tasku laius, sügavus, 

nurgaraadius ja freesimise lõikerežiimid (läbimi lõikelaius, -sügavus, -kiirus ning ettenihe) 

peavad olema põhiprogrammis kiiresti muudetavad. Lisaks on määratud arvprogrammile 

veateadete genereerimine juhul, kui tasku laiusmõõdu tolerantsi on ületatud või freesi 

diameeter on lubatust suurem. Tähelepanu tuleb pöörata muutuja liikidele – süsteemi 

muutujaid ei või defineerida (enamikel juhtudel). Sõrmfreesi lõikerežiim tuleb valida 

kataloogist vastavalt tooriku materjalile. 

 

Antud ülesande lahendus on jaotatud järgmisteks osadeks: 

• tasku koorivtöötlus (ava töötlus ja neljakandiline kontuur), 

• puhastöötlus (põhi ja seinad), 

• sondiga tasku laiuse mõõtmine,  

• freesi korrektsiooni arvutamine, 

• korrigeeritud freesi kulumisteguriga puhastöötluse kordamine kui see on vajalik (vt 

Lisa 8). 

Arvprogrammi aluseks on valitud konkreetsed tasku mõõtmed: w = 30 mm, h = 10 mm ja 

R = 5 mm. Tasku koorimist on alustatud ava töötlusega, mille läbimõõduks on 1,5 freesi 

diameetrit (ava läbimõõt on 1,5·Dc). Freesimiseks on valitud 0,25 mm vertikaalse sammuga 

spiraalne töötlusrada, mis tasku sügavuseni jõudes lõppeb. Selleks on arvprogrammis 

kasutatud tingimuslikku kordamist, mille iga korduse lõpus uuendatakse 

ringinterpolatsiooni lõpp-punkti Z-koordinaati töötlusraja vertikaalse sammu võrra. Sellest 

lähtuvalt on tingimuseks Z-koordinaadi jõudmine tasku sügavuseni (väiksem või võrdne). 
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Ava põhja allesjäänud materjal eemaldatakse peale spiraalse töötlusraja lõppu eraldi G03 

käsuga (vt Joonis 32). 

 

 

Joonis 32. NCPloti simulatsiooni isomeetriline vaade ava freesimise töötlusrajast. 

 

Tasku neljakandilise kontuuri freesimiseks on kasutatud 2-tasemelist tingimuslikku 

kordamist ehk WHILE funktsiooni. Esimesse tasemesse on kirjutatud tasku koorimine 

läbimi kaupa (lõikesügavusega ap) – kordus katkestatakse enne lõpliku sügavuseni 

jõudmist (sellisel juhul jäetakse põhjale maksimaalselt lõikesügavuse ap  jagu materjali). 

Teises tasemes on neljakandilise kontuuri järk-järgult lõikelaiuse ae võrra suureneva 

töötlusraja tekitamine – kordamine kestab kuni tasku seinale jääb minimaalselt 0,25 mm 

varu. Tasku koorivtöötlust on alustatud juba töödeldud ava diameetriga võrdse laiusega 

nelikanttasku koorimisest, mille nurgaraadiust on vähendatud 1 mm võrra (tagab piisava 

töötlusvaru nurkadesse). Iga korduse lõpus suurendatakse tasku laiuse sisaldavat muutujat 

kahekordse lõikelaiuse ae võrra, mis tagab kontuuri nihutuse järgneval taseme kordusel (vt 

Joonis 33). 

 

 

Joonis 33. NCPloti simulatsiooni isomeetriline vaade 2-tasemelisest WHILE funktsioonist. 

  

tingimusliku 
kordamisega 
tekitatud spiraalne 
töötlusrada 

ava põhja jääva 
materjali 
eemaldamine 

10 mm sügava 
tasku puhul tehakse 
3 kordust, kui 
freesi ap = 3 mm 
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Tööriista eluea pikendamiseks eelneb neljakandilise kontuuri töötlusele ring- 

interpolatsiooniga lõikesse sisseliikumine. See programmi osa on kirjutatud selliselt, et 

sobiks kõikidele lubatud diameetriga freesidele (tööriista raadius peab olema väiksem 

töötlusrajal olevast nurgaraadiusest) (vt Joonis 34).  

 

 

Joonis 34. NCPloti simulatsiooni pealtvaade WHILE-funktsiooni 1. tasemele. 

 

Kuna tasku kontuuri koorivtöötlus algab 1,5 · Dc läbimõõduga avast ning freesi raadius on 

alati väiksem kooritavast nurgaraadiusest (vastasel juhul genereeritakse veateade), siis on 

ringinterpolatsiooni sisseliikumise raadius võrdne kooritava nurgaraadiusega. 

 

Tasku lõplik sügavus ja laius on freesitud eraldi siiretena. Esmalt on freesitud 

koorivtöötlusest allesjäänud materjal tasku põhjast ja siis töötlusvaru seinalt. Tasku põhja 

töötluse arvprogramm on teostatud sarnaselt eelnenud koorivtöötluse läbimitele (vt 

Joonis 35). 

 

 

Joonis 35. NCPloti simulatsiooni isomeetriline vaade tasku lõplike mõõtude freesimisele. 

 

Edasisel sondiga tasku mõõtmisel on lähtutud Renishaw makrodest, mille esilekutsumisele 

eelneb juhtsüsteemi ettelugemise piiramine ühele reale, mis välistab enneaegse programmi 

lause lugemise ja täideviimise. Peale sondi kasutamist on ettelugemine taastatud, sest see 

on vajalik lõikeliikumistel (vt Joonis 36). 

 

 

tasku kontuuri 

koorimise töötlusraja 

lõikelaiuse ae võrra 

suurenemine 

ring-

interpolatsiooniga 

lõikesse 

sisseliikumine 

tasku sügavuse 

mõõtu freesimine 

tasku väliskontuuri 

mõõtu freesimine 
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... 

G103 P1 (ettelugemine on 1 rida)  

... 

G65 P9832 (sondi tööle panemise makro esilekutsumine) 

G65 P9810 Z-6. F300. (sondi kaitstud liikumise makro esilekutsumine – 300 mm/min 

ettenihkega Z-6. liikumine) 

G65 P9812 X30.  (tasku X-telje suunalise laiuse mõõtmise makro esilekutsumine; X30. on 

eeldatav ava laius mm) 

G65 P9810 Z15. F300. (sondi kaitstud liikumise makro esilekutsumine – 300 mm/min 

ettenihkega Z15.-le liikumine) 

G65 P9833 (sondi välja lülitamise makro esilekutsumine ) 

... 

G103 (ettelugmine ei ole blokeeritud) 

... 

Joonis 36. Renishaw OMP40-ga tasku X-telje suunalise laiuse mõõtmise programmi lõik. 

 

Lähtuvalt sondiga mõõtmisest on kasutatud muutujat #188, kuhu talletatakse mõõdetud 

tulemused. Kuna tasku ideaalne laiusmõõt on 30 mm, siis on leitud mõõdetud w#188 ja 

ideaalse laiuse w erinevus Δ� = � −�#���. Teades nende erinevust saab korrigeerida 

freesi kulumist, mis Haasi juhtsüsteemis tööriist nr8-le on defineeritav muutujaga #2608. 

 

Juhul kui esmalt freesitud tasku on liiga lai (ületab lubatut), siis genereeritakse programmis 

määratud veateade. See on teostatud tingimusliku lausesse hüppamisega, mis toimub ainult 

siis, kui #188 on suurem lubatud maksimaalsest mõõdust (nt #188 = 30,03). Kui tasku laius 

on alamõõdus (nt #188 = 29,98), siis hüpatakse alamprogrammi, mis sisaldab tasku seinade 

puhastöötlust (korrigeeritud freesi kulumisteguriga).  

 

Programmi katsetamisel oli Haas Mini Milli tööriista kompensatsioon sätestatud 

diameetrile (säte nr 40), mistõttu on sellega arvestatud kulumisteguri arvutuses (vt 

Joonis 37). 

 

... 

#121=#120-#188 (ideaalse ja sondiga mõõdetud mõõdu vahe mm) 

(tööriista kompensatsioon diameetrile – säte nr 40 on DIAMETER) 

#2608=#2608-#121 (tööriista nr 8 kulumisteguri korrigeerimine) 

... 

(tööriista kompensatsioon raadiusele – säte nr 40 on RADIUS) 

#2608=#2608-[#121/2] (tööriista nr 8 kulumisteguri korrigeerimine) 

... 

Joonis 37. Tööriista diameetri / raadiuse kulumisteguri  määravad programmi read. 
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Antud lahendust on katsetatud APJ freespingis, kus freesi diameetrile on lisatud 

kulumistegur +0,3 – freesitakse soovitust väiksema laiusega tasku (vt Joonis 38).  

 

 

Joonis 38. Tasku freesimisele järgnev sondiga laiuse mõõtmine. 

 

Sellele järgnes eespool kirjeldatud programmi jooksutamine, mille käigus freesiti 

alamõõdus tasku (sondiga mõõdetud laius 29,685 mm) õigesse mõõtu. Lähtuvalt mõõdetud 

laiusmõõdule korrigeeris juhtsüsteem kulumistegurit 0,315 mm võrra ning algatas 

korrigeeritud teguriga puhastöötluse. Tasku lõplikuks laiuseks mõõdeti sondiga 30,016 

mm. 

 

Ülesande lahendajale on enda kontrollimiseks lisatud üks võimalikest lahendustest koos 

programmi vooludiagrammiga (vt Lisa 8) ja täispikkuses G-koodiga (vt Lisa 9). 

 

3.5.  Ülesanne 4 – tooriku tuvastamine ja seerianumbri graveerimine 

Märksõnad: mõõtesondi makrod; tingimuslik lausesse hüppamine e loogikafunktsioon IF; 

IF THEN funktsioon 

 

Kirjutada arvprogramm, mis võimaldaks sondiga tuvastada õige tooriku olemasolu või 

selle puudumist. Tooriku mõõtmed on w x w mm (w valida endale sobiv) ning paksus on 

20YU,!TU,! mm. Kui tuvastatava tooriku paksus on lubatust suurem või väiksem, siis 
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genereeritakse veateade. Sondile programmi kirjutades pöörata tähelepanu asjaolule, et 

kaitstud liikumised makroga O9810 ei kaitse sondikeha rakistuse või tooriku vahelise 

kokkupõrke eest. Sobiva tooriku korral peab järgnema automaatselt kasvava 4-kohalise 

seerianumbri graveerimine (0001 kuni 9999). Graveerimise sügavus on 0,5YU,!TU,! mm, 

millest lähtuvalt on valitud tooriku tolerantsid paksusele. Seerianumbri kasvamine ja 

freesimine peavad toimuma automaatselt. 

 

Käesolev ülesande lahendus on jagatud järgmisteks peamisteks osadeks (vt Lisa 10): 

• sondeeritava punkti asukoha ja rakistuse valik selliselt, et välistatakse kokkupõrge, 

• detaili sondiga tuvastamine vastavalt tooriku paksuse tingimustele, 

• 4-kohalise seerianumbri graveerimine. 

Rakistuseks on valitud masinkruustangid, X-telje suunaline stopper ja paralleel-

alusplaadid. Külgsuunaline stopper tagab nullpunkti X-koordinaadi asendi tooriku 

vahetamisel. Paralleel-alusplaadid on valitud selliselt, et kruustangidesse kinnitatud 

toorikut saaks graveerida võimalikult lühikese väljaulatusega freesiga. Alusplaatide 

kõrgusest sõltub ka sondi ohutus – nullpunkti Z-koordinaat ei paikneks pakkide pealmisest 

pinnast rohkem kui sondi otsiku pikkuse ning nullpunkti XY-tasapinnast üleliikumise jagu 

allpool (vt Joonis 39).  

 

 

Joonis 39. Mõõtesondi maksimaalsest mõõdetavast sügavusest sõltuv tooriku rakistus. 

 

Lisaks on arvestatud tooriku paksuse kõikumisega, kus väiksema paksusega toorikud 

võivad tekitada sondi ja rakistuse vahelise kokkupõrke. Seetõttu on toorik tõstetud 

alusplaatidega võimalikult kõrgele. Kui see ei ole võimalik, siis tuleb arvestada tooriku 
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paksuse maksimaalse kõikumisega. Nullpunkti Z-koordinaat on võetud alusplaadile 

asetatud 20 mm Johansohni plaadiga (pikkusotsmõõdu kaliibriga).  

 

Mõõtesondi mõõtmistsükli programmi osa tugineb tootja soovitustele: sondi sisse 

lülitamine, kaitstud liikumisega ligidale, mõõtmine, kaitstud liikumisega kaugemale, sondi 

välja lülitamine (vt Joonis 40). 

 

... 
G65 P9832 (sondi tööle panemise makro esilekutsumine) 
G65 P9810 Z15. F300. (sondi kaitstud liikumise makro esilekutsumine - 300 mm/min 
ettenihkega Z15. liikumine) 
G65 P9811 Z0.  (tooriku z-koordinaadi mõõtmise makro esilekutsumine; Z0. on eeldatav 
nullpunkti Z-koordinaat tooriku peal) 
G65 P9810 Z15. F300. (sondi kaitstud liikumise makro esilekutsumine - 300 mm/min 
ettenihkega Z15.-le liikumine) 
G65 P9833 (sondi väljalülitamise makro esilekutsumine ) 
... 
Joonis 40. Mõõtesondiga tooriku tuvastamine läbi Z-koordinaadi. 

 

Vaikimisi on sondi mõõtetsükli makros O9811 üleliikumiseks määratud 4 mm, mida saab 

vajadusel muuta parameetriga Q (nt G65 P9811 Z0. Q4.). Antud juhul peab selle 

muutmisel arvestama olukorraga, kus tooriku puudumisel võib sondi keha põrkuda 

rakistusega, sest üleliikumine Q on defineeritud liialt suureks. 

 

Neljakohaline seerianumber on jagatud järkude kaupa numbriteks: ühetuhandeline, 

sajaline, kümneline ja üheline. Järgu väärtus on saadud FIX funktsiooni ja seerianumbrist 

teiste järkude vastavate osade maha lahutamisel. Iga arvukoha väärtus on talletatud eraldi 

muutujasse (nt tuhandeline #1-s, sajaline #2-s jne) ning vastavalt muutuja väärtusele 

kutsutakse tingimusliku lausesse hüppamisega esile järgu väärtusele sobiliku numbri 

graveerimise alamprogramm (kui #1 = 1, siis kutsutakse esile nr 1 töötlus). Kuna 

seerianumber on neljakohaline, siis on kasutatud tingimuslikku kordust, mistõttu kõiki IF 

funktsioone jooksutatakse läbi neli korda (4-le järgule) (vt Joonis 41). 
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... 
#5=1. (alustatakse ühetuhandelise järgu graveerimisega) 
WHILE[#5 LE 4]DO1 
IF[#5 EQ 1]THEN G00 X-17.5 Y-5. 
IF[#5 EQ 2]THEN G00 X-7.5 Y-5. 
IF[#5 EQ 3]THEN G00 X2.5 Y-5. 
IF[#5 EQ 4]THEN G00 X12.5 Y-5. 
 
IF[[#[#5]] EQ 0]THEN M97 P100 
IF[[#[#5]] EQ 1]THEN M97 P101 
IF[[#[#5]] EQ 2]THEN M97 P102 
IF[[#[#5]] EQ 3]THEN M97 P103 
IF[[#[#5]] EQ 4]THEN M97 P104 
IF[[#[#5]] EQ 5]THEN M97 P105 
IF[[#[#5]] EQ 6]THEN M97 P106 
IF[[#[#5]] EQ 7]THEN M97 P107 
IF[[#[#5]] EQ 8]THEN M97 P108 
IF[[#[#5]] EQ 9]THEN M97 P109 
G90 
G01 Z5. F#9 
 
#5=#5+1. (järgmise korduse jaoks suurendatakse graveeritavat järku 1 võrra – ühelise 
juurest minnakse järgmisena kümnelise juurde jne)  
END1 
... 
Joonis 41. Seerianumbri programmi lõik, mis sisaldab loogika osa. 

 

Eespool kirjeldatud lahendust on katsetatud APJ freespingis erinevate seerianumbrite ja 

tooriku paksuste korral, et testida arvprogrammi töötamist (vt Joonis 42). 

 

 

Joonis 42. Graveeritud seerianumbrid ja genereeritud veateated valede toorikute korral. 

 

Täispikkuses arvprogramm on koondatud töö lisadesse (vt Lisa 11). 

seerianumbri 
järgu alguspunkti 
liikumine 

vastavalt järgu 
väärtusele 
hüpatakse nr 
graveerimise 
alamprogrammi 
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3.6.  Ülesanne 5 – ketirataste freesimine 

Märksõnad: parameetriline programmeerimine, tingimuslik kordamine e loogikafunktsioon 

WHILE, tingimuslik lausesse hüppamine e loogikafunktsioon IF 

 

Kirjutada arvprogramm standardsete 12,7 mm sammuga ketirataste laupprofiili 

freesimiseks, mis tekitaks kasutaja sisestatud lähteandmete põhjal vastava töötlusraja. 

Ketiratta toorik on kinnitatud töölauale läbi tsentris asuva ava selliselt, et ei oleks 

takistatud ümberringi freesimine. Kasutatavad toorikud on eelnevalt standardile DIN 8196 

vastava paksuse ja peaderingjoone läbimõõduga. Vajadusel peab freesimise töötlusrada 

olema mitme läbimiga, et vältida tööriista enneaegset purunemist. 

 

Ülesannet saab lahendada ka ettevalmistava funktsiooniga G68, mis keerab tasapinda 

etteantud kraadide võrra lähtudes valitud tsentrist. Kuid G68 on APJ freespinkides lisa, 

mille eest tuleb tasuda [24]. Seega on arvestatud käesoleva ülesande lahendamisel selle 

puudumisega.  

 

Ketiratta hambavahe kontuur on freesitav ring- ja lineaarinterpolatsioonidega: lõikesse 

sisse- ja väljaliikumised, hambaprofiili ning jalakaare raadiused. Arvprogrammi tegemise 

aluseks on valitud standardne üherealisele p = 12,7 sammuga rullpuksketile sobiv ketiratas, 

millel on z = 16 hammast. Seega saab arvutada hammaste geomeetriaks vajalikud 

mõõtmed tuginedes DIN 8196 standardile. Ketiratta jaotusringjoone läbimõõt d on 

arvutatud valemiga (3.3) [25].  

 � = �
Z�" 92 = 12,7

Z�" 22,5°2
≈ 65,098	mm (3.3) 

 
kus �  – jaotusringjoone läbimõõt mm; 

 �  – keti samm mm (� = 12,7	mm); 

 9  – hamba nurk °. 

 

Hamba nurk 9 leitakse seosest (3.4) [25]. 

 92 = 180°+  (3.4) 
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 9 = 2 ∙ 180°+ = 360°16 = 22,5°  

 
kus +  – ketiratta hammaste arv tk. 

 

Jalgaderingjoone läbimõõt �� sõltub jaotusringjoonest ja keti rulli / puksi läbimõõdust, mis 

väljendub valemiga (3.5) [25]. 

 �� = � − � = 65,098 − 7,750 ≈ 57,348	mm (3.5) 

 
kus ��  – jalgaderingjoone läbimõõt mm; 

 �  – keti rulli või puksi läbimõõt mm (kui � = 12,7	mm siis	� = 7,75	mm	[25	
lk	12]).	 

 

Maksimaalne ketiratta peaderingjoone läbimõõt �		�	� on leitud valemiga (3.6) [25].  

 �		�	� = � − 1,25 ∙ � − � = 65,098 − 1,25 ∙ 12,7 − 7,75 ≈ (3.6) 

 ≈ 73,223	mm  

 
kus �		�	�  – peaderingjoone maksimaalne läbimõõt mm. 

 

Peaderingjoone minimaalne läbimõõt arvutatakse valemiga (3.7) [25]. Kusjuures ketiratta 

toorikud on otstarbekas treida läbimõõdule �		���, sest tööriista kulumisel jääb 

peaderingjoone läbimõõt mõneks ajaks lubatud tolerantsitsooni.  

 �		��� = � + O1 − 1,6+ P ∙ � − � = 65,098 + O1 − 1,616P ∙ 12,7 − 7,75 ≈ (3.7) 

 ≈ 68,778	mm  

 
kus �		���  – peaderingjoone minimaalne läbimõõt mm. 

 

Hamba profiili mõõtmed on arvutatud maksimaalsele hambavahele, sest freesi kuludes 

hakkab hambavahe profiil liginema lubatud minimaalse profiilini. Vastupidises olukorras 

tekitatakse tööriista kulumisel kohene praak. Seega hamba jalakaare raadius #	�	� on 

leitud valemiga (3.8) [25]. 

 #	�	� = 0,505 ∙ � + 0,069 ∙ `�a = 0,505 ∙ 7,75 + 0,069 ∙ `7,75 ≈a  (3.8) 

 ≈ 4,050	mm  
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kus ��	���  – hamba jalakaare maksimaalne raadius mm. 

 

Maksimaalsele hambavahe profiilile vastab minimaalne keti rulli / puksi haardenurk χ�	
 , 

mis on arvutatud valemiga (3.9) [25].  

 
��� = 120° −

90°

�
= 120° −

90°

16
≈ 57,188	° (3.9) 

 

kus ���  – keti rulli minimaalne haardenurk °. 

 

Maksimaalne hamba profiili raadius ��	��� on leitud valemiga (3.10) [25]. 

 ��	��� = 0,008 ∙ �� ∙ ��
� + 180! = 0,008 ∙ 7,75 ∙ �16� + 180! ≈ (3.10) 

 ≈ 27,032	mm  

 

kus ��	���  – hamba profiili maksimaalne raadius mm.  

 

Ketiratta hammaste freesimise programmis vajalikud ja arvutatavad andmed on välja 

toodud tabelina (vt Tabel 9). 

 

Tabel 9. Ketiratta hamba profiili tegemiseks vaja minevad suurused kui z = 16 hammast 

 Suurus DIN 8196 ketiratas 

Standardsed 

lähteandmed kataloogist 

Hammaste arv � = 16	hammast  

Keti samm ( = 12,7	mm  

Keti rulli / puksi läbimõõt �� = 7,75	mm  

Arvutatavad suurused Hamba nurk ) = 22,5°  
Jaotusringjoone läbimõõt � = 65,098	mm  

Jalgaderingjoone läbimõõt �* = 57,348	mm  

Minimaalne peaderingjoone läbimõõt ��	�� = 68,778	mm  

Maksimaalsele 
hambavahe profiilile 

arvutatavad suurused 

Hamba jalakaare maksimaalne raadius ��	��� = 4,050	mm  

Keti rulli / puksi haardenurk ��� = 57,188°  

Hamba profiili maksimaalne raadius ��	��� = 27,032	mm  

 

Kuna tegelikkuses freesitakse ketirattal hambavahesid, siis arvutatud suuruste ja 

hambavahe profiili seosed on näidatud graafiliselt (vt Joonis 43). 
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Joonis 43. Suurused, mis määravad freesitava hambavahe profiili [25]. 

 

Arvprogrammis on ringinterpolatsiooni käsu jaoks vaja teada algus-, lõpp-punkti ja tsentrit. 

Seega leitakse vastavad punktid nii hamba profiili kui ka jalakaare raadiusega kaartele. 

Keti rulli / puksi tsentri P6, hamba profiili kaare lõpp-punkti P1 ning hamba profiili 

raadiuse tsentri P4 ja abipunktide M1, M2 vahele on konstrueeritud kaks täisnurkset 

kolmnurka M1-P1-P6 ja M2-P4-P6 (vt Joonis 44). 

 

 

Joonis 44. Punktide vahele konstrueeritud täisnurksed kolmnurgad M1-P1-P6 ja M2-P4-P6. 
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Kasutades täisnurkse kolmnurga teravnurga (pool rulli haardenurka) siinuse ja koosinuse 

seoseid (3.11) ja (3.13) on leitud kaatetite x1, y1, x2 ja y2 pikkuste arvutamiseks vajalikud 

seosed (3.12) ja (3.14). 

 Z�"S3) = ��	
��ü�  (3.11) 

 ��	
 = Z�"S3) ∙ ��ü� (3.12) 

 	- = Z�" I8���2 M ∙ #	�	� = sinS57,188) ∙ 4,05 ≈ 3,404	mm  

 	-! = Z�" I8���2 M ∙ S#	�	� + #!	�	�) = sinS57,188) ∙ S4,05 + 27,032) ≈  

 ≈ 26,123	mm  

 �gZS3) = ��ä���ü� (3.13) 

 ��ä� = �gZS3) ∙ ��ü� (3.14) 

 1 = �gZ I8���2 M ∙ #	�	� = cosS57,188) ∙ 4,05 ≈ 2,195	mm  

 	1! = �gZ I8���2 M ∙ S#	�	� + #!	�	�) = cosS57,188) ∙ S4,05 + 27,032) ≈  

 ≈ 16,843	mm  

 
kus 3  – täisnurkse kolmnurga teravnurk °; 

 ��	
  – vastaskaatet mm; 

 ��ä�   – lähiskaatet mm; 

 ��ü�  – hüpotenuus mm. 

 

Ketiratta hamba profiili kaare alguspunkti P0 koordinaatide leidmiseks  (lähtuvalt G54-st) 

on esmalt arvutatud alguspunkti Y-koordinaat yring võrrandiga (3.16), mis on saadud 

ringjoone võrrandist (3.15), mille tsentriks on P3 (ühtlasi yring lähtepunktiks). Y-

koordinaadile vastav X-koordinaat -/��0 on väljendatav juba arvutatud suurustest 

koosneva avaldisega (3.17). 

 #!	�	�! = -/��0! + 1/��0!	 (3.15) 

 1/��0 = j#!	�	�! − -/��0! = `27,032! − 12,719! ≈	±23,853	mm (3.16) 

 -/��0 = -! − S- + 10) = 26,123 − S3,404 + 10) ≈ 12,719	mm (3.17) 
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Teades arvutatud suurusi on leitud hamba profiili kaare ringinterpolatsiooniks vajalikud 

punktid – algus- (P0), lõpp-punkti (P1) ja tsentri (P3) absoluutkoordinaadid lähtuvalt 

ketiratta tsentrist (G54). 

 )US.U; 2U) = )U l|- + 10|;	− no1/��0o − 1! + �2np = )US13,404;	−39,559) 
)S.; 2) = ) O|-|;	− q�2 − 1qP = )S3,404;−30,354) 

)rS.r; 2r) = )r O|-!|;	− q�2 − 1!qP = )rS26,123;	−15,706) 

 

 

Hamba jalakaare alguspunkt P1 ühtib eelneva kaare lõpp-punktiga ning kaare tsenter P6 

asub jaotusringjoonel. Jalakaare lõpp-punkt P2 on võrdne Y-teljelt peegeldatud 

alguspunktiga P1 (seega muutub ainult X-koordinaadi märk). 

 )S.; 2) = )S3,404;−30,354) 

)!S.!; 2!) = )!S−.; 	2) = )!S−3,404;−30,354) 

)sS.s; 2s) = )s O0;	− q�2qP = )sS0;−32,549) 
 

 

Teine hamba profiili kaare alguspunkt P2 on võrdne eelmise kaare lõpp-punktiga. Kaare 

tsenter P4 peegeldub Y-teljelt punktist P3 (muutub ainult X-koordinaadi märk). Sarnaselt 

on leitud lõpp-punkt P5, mis peegeldub punktist P0. 

 )!S.!; 2!) = )!S−3,404;−30,354) 

)tS.t; 2t) = )tS−.U; 	2U) = )tS−13,404;	−39,559) 

)uS.u; 2u) = )uS−.r; 	2r) = )uS−26,123;	−15,706) 

 

 

Lisaks on arvutatud hamba profiili loovatele ringinterpolatsioonidele vajalikud lõikesse 

sisse- ja väljaliikumise sirged l1 ning l2 (lead in ja lead out). Need sirged peavad olema 

hamba profiili raadiusega ühendatud puutujana ja olema minimaalselt pool tööriista 

diameetrit pikad, seega sobib antud juhul l1 = l2 = 5 mm (kuni ∅10 mm frees) [26 lk 264]. 

Teades, et ringi puutuja on ringi tsentrist tõmmatud raadiusega risti saab sirgest l1, 

punktidest P0, P3 ja M3 tekitada kolmnurga (vt Joonis 45). 
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Joonis 45. Freesi sisseliikumise arvutuseks tekitatud kolmnurgad P0-P3-P7 ja M3-P0-P3. 

 

Kolmnurga P0-P3-P7 nurk γ on võrdne teravnurga tangensiga täisnurkses kolmnurgas ja 

seega arvutatav seosega (3.18). Sama kolmnurga hüpotenuus c1 on arvutatud Pythagorase 

teoreemist (3.19). 

 w�"S3) = ��	
��ä� 							3 = �#�w�" O��	
��ä� P (3.18) 

 5 = �#�w�" O #!P = �#�w�" O 527,032P ≈ 10,479°  

 ��ü�! = ��	
! + ��ä�! (3.19) 

 � = j#!! +  ! = `27,032! + 5! ≈ 27,491	mm  

 

Sarnaselt on leitud kolmnurga M3-P0-P3 nurk δ täisnurkse kolmnurga teravnurga seosega 

(3.18), kus vastaskaatet x3 on võrdne eelnevalt arvutatud xring-iga ja lähikaatet y3 võrdne 

yring-iga. 

 6 = �#�w�" O-r1rP = �#�w�" l-/��01/��0p =  

 = �#�w�" O12,71923,853P ≈ 28,068°  

 

Viimase kolmnurgana on konstrueeritud M4-P3-P7, mille nurk θ võrdub nurkade δ ja γ 

vahega (7 = 6 − 5 = 28,068 − 10,479 = 17,588°) (vt Joonis 46). 
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Joonis 46. Sisseliikumise alguspunkti P7 arvutuseks konstrueeritud kolmnurk M4-P3-P7. 

 

Teades kolmnurga M4-P3-P7 kaatetite pikkusi saab arvutada punkti P7 koordinaadid. Seega 

on arvutatud kaatetite x4 ja y4 pikkused kasutades täisnurkse kolmnurga teravnurga siinuse 

ning koosinuse seoseid (3.12) ja (3.14). 

 	-u = Z�"S7) ∙ � = sinS17,588) ∙ 27,491 ≈ 8,307	mm  

 	1u = �gZS7) ∙ � = cosS17,588) ∙ 27,491 ≈ 26,205	mm  

 

Teades eespool arvutatud suurusi on leitud P7 absoluutkoordinaadid ketiratta tsentri (G54) 

suhtes. Kuna lõikest väljaliikumise sirge lõpp-punkt P8 on Y-teljelt peegeldatud, siis 

muutub ainult X-koordinaadi märk.  

 )xS.x; 2x) = )xS|. + 10 + -r − -u|;	− q1u − 1! + �2q =  

 = )xS|3,404 + 10 + 12,719 − 8,307|;	− q26,205 − 16,843 + 65,0982 q =  

 = )xS17,816;	−41,911)  

 )XS.X; 2X) = )XS−.x; 2x) = )XS−17,816;	−41,911)  

 

Iga järgnev hammas on nihutatud nurga 9 = 22,5° võrra. Hambavahe kontuuri töötluseks 

on leitud iga punkti nihutus 4� 0°-telje suhtes (i on punktide järjearv seega i = 1, 2, ..., 8). 

See on arvutatud otsitava punktiga konstrueeritud täisnurkse kolmnurga teravnurga 

tangensist seosega (3.18). Siin on kaatetite väärtuseks punktide koordinaatide 

absoluutväärtused. Nt punkti P0 nihutus 4U on arvutatud ketiratta tsentri ja punkti P0 

vahelisest täisnurksest kolmnurgast (vt Joonis 47). 
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 �� � ������ 	��
�� � ������ 	
��
�� � ������ 

|��||��|� �  

 � ������ 	13,40439,559� � 18,718°  

 

 

Joonis 47. Punkti P0 tekitatud täisnurkne kolmnurk nihutuse β0 ja raadiuse C0 leidmiseks. 

 

Kasutades sama kolmnurka on leitud punkti P0 ja ketiratta tsentri (G54) tekitatud ringjoone 

raadius C0, mis on arvutatud Pythagorase teoreemist (3.19). 

 �� � ����  
�� � ����  
�� � !|��|�  |��|� �  

 � !13,404�  39,559� � 41,768	mm  

 

Sarnaselt on arvutatud nihutus βi ja raadius Ci igale punktile, kus 0°-teljest vasakule jäävad 

nihutused on negatiivsed. Punktidele vastvad tulemused on koondatud tabelisse (vt 

Tabel 10). 

 

Tabel 10. Punktide P0 – P8 nihutuste βi ja raadiuste Ci arvutuste tulemused 

Punktid 

Pi 

Absoluutsed 

koordinaadid 
Kaatetid Raadius Nihutus 

Xi, mm Yi, mm ai, mm bi, mm Ci, mm βi, ° 
A 1 2 3 4 5 6 

P0 13,404 -39,559 13,404 39,559 41,768 18,718 

P1 3,404 -30,354 3,404 30,354 30,544 6,399 
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Tabel 10. järg 
A 1 2 3 4 5 6 

P2 -3,404 -30,354 3,404 30,354 30,544 - 6,399 

P3 26,123 -15,706 26,123 15,706 30,481 58,984 

P4 -26,123 -15,706 26,123 15,706 30,481 - 58,984 

P5 -13,404 -39,559 13,404 39,559 41,768 - 18,718 

P6 0 -32,549 0 32,549 32,549 0 

P7 17,816 -41,911 17,816 41,911 45,541 23,030 

P8 -17,816 -41,911 17,816 41,911 45,541 -23,030 
 

Vaadates punktide ja ketiratta tsentri (G54) tekitatud ringjooni ühikringidena ning teades 

hamba järjearvu n saab arvutada valemitega (3.20) ja (3.21) freesimiseks vajalike punktide 

Xi;n ning Yi;n absoluutkoordinaadid kõikides hambavahedes (lähtuvalt G54-st) [8 lk 231]. 

 

Kui " = 1, siis P0 koordinaadid: 

 .U; = cosyS" − 1) ∙ 9 + 270 + 4z ∙ � = (3.20) 

 = cosyS1 − 1) ∙ 22,5 + 270 + 18,718z ∙ 41,768 ≈ 13,404	mm  

 2U; = sinyS" − 1) ∙ 9 + 270 + 4z ∙ � = (3.21) 

 = sinyS1 − 1) ∙ 22,5 + 270 + 18,718z ∙ 41,768 ≈ −39,559	mm  

 

Valemite (3.20) ja (3.21) tööpõhimõtet on graafiliselt kirjeldatud töö lisas (vt Lisa 12).  

 

Hambavahede kontuuri freesimiseks vajalike punktide koordinaadid  hambavahe järjearvu 

n (kui z = 16, siis n = 1, 2, ..., 16) muutudes on väljatoodud tabelina (vt Tabel 11). 

 

Tabel 11. Interpolatsioonideks vajalike punktide absoluutkoordinaadid vastavalt hamba 

järjearvule kui " = 1, 2,… ,16   

Punktid 
Pi;n 

n = 1 n = 2 n = ... n = 16 

Xi;1, mm Yi;1, mm Xi;2, mm Yi;2, mm ... Xi;16, mm Yi;16, mm 

P0;n 13,404 -39,559 27,522 -31,418 ... -2,755 -41,677 

P1;n 3,404 -30,354 14,761 -26,741 ... -8,471 -29,346 

P2;n -3,404 -30,354 8,471 -29,346 ... -14,761 -26,741 

P3;n 26,123 -15,706 30,145 -4,514 ... 18,124 -24,507 

P4;n -26,123 -15,706 -18,124 -24,507 ... -30,145 -4,514 

P5;n -13,404 -39,559 2,755 -41,677 ... -27,522 -31,418 

P6;n 0,000 -32,549 12,456 -30,071 ... -12,456 -30,071 

P7;n 17,816 -41,911 32,499 -31,903 ... 0,421 -45,539 

P8;n -17,816 -41,911 0,421 -45,539 ... -32,499 -31,903 
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Ettevalmistavate funktsioonide G02 ja G03 kaare tsentrid on kirjeldatud suhteliste 

koordinaatidega lähtudes alguspunktist. Kasutades arvutatud absoluutkoordinaate on leitud 

igale kaarele vastavad suhtelised koordinaadid – kaare tsentrist lahutatakse alguspunkti 

koordinaadid (XY-tasapinnal on I ja J). Seega kui hambavahe järjearv n = 1, siis suhtelised 

koordinaadid on järgmised: 

Hamba profiili kaar 1: ���1 = S.3 − .0) = 26,123 − 13,404 ≈ 12,719	mm 

���1 = S23 − 20) = −15,706 − S−39,559) ≈ 23,853	mm 
 

Hamba jalakaar: ��� = S.6 − .1) = 0 − 3,404 ≈ −3,404	mm 

��� = S26 − 21) = −32,549 − S−30,354) ≈ −2,195	mm 
 

Hamba profiili kaar 2: ���2 = S.4 − .2) = −26,123 − S−3,404) ≈ −22,719	mm 

���2 = S24 − 22) = −15,706 − S−30,354) ≈ 14,648	mm 
 

 
kus ���1  – hamba profiili kaare 1 ringinterpolatsiooni suhteline X-koordinaat mm; 

 ���1  – hamba profiili kaare 1 ringinterpolatsiooni suhteline Y-koordinaat mm; 

 ���  – jalakaare ringinterpolatsiooni suhteline X-koordinaat mm; 

 ���  – jalakaare ringinterpolatsiooni suhteline Y-koordinaat mm; 

 ���2  – hamba profiili kaare 2 ringinterpolatsiooni suhteline X-koordinaat mm; 

 ���2  – hamba profiili kaare 2 ringinterpolatsiooni suhteline Y-koordinaat mm. 

 

Sarnaselt on G02 ja G03 nõutavad suhtelised koordinaadid arvutatud igale hambavahele. 

Kasutades eespool toodud metoodikat on koostatud arvprogramm, mis kasutab 

koordinaatide arvutamiseks erineva hambavahe järjearvu juures 2-tasemelist tingimuslikku 

kordamist, kus esimeses tasemes korratakse töötlusraja arvutust kuni soovitud läbimite arv 

on saavutatud. WHILE funktsiooni teine tase kordab esimest taset koos töötlusraja 

arvutustega kuni kõik ketiratta hambavahed on freesitud (vt Lisa 13).  

 

Arvprogrammi on katsetatud erinevate hammaste arvu korral CIMCO tarkvara ja Haasi 

simulatsiooniga (vt Joonis 48). 
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Joonis 48. Ketiratta arvprogrammi simulatsioon CIMCO Edit 8-s ja Haas Mini Mill`is. 

 

Lisaks on sama programmiga tehtud erineva hammaste arvuga ketirattaid (vt Joonis 49). 

 

 

Joonis 49. Programmi katsetused Haas Mini Mill freespingis (z = 9 ja z = 10). 

 

Antud ülesande kommentaaridega arvprogramm on oma pikkuse tõttu lisades (vt Lisa 14). 
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KOKKUVÕTE 

APJ freespingi makroprogrammeerimise õppevahendi teoreetiline osa hõlmab Haasi 

(osaliselt ka Fanuc’i) juhtsüsteemile sobiliku arvprogrammi struktuuri, lause ehituse ja 

ettevalmistavate ning abifunktsioonide tutvustust. Põhjalikumalt on räägitud null-, 

lokaalsete, globaalsete ja süsteemi muutujate erinevustest ning nendes kasutatavatest 

arvväärtuste tüüpidest. Lisaks sisaldab peatükk tähtsamate Haasi freespingi süsteemi 

parameetrite kirjeldusi, millest sõltub juhtsüsteemi sätestus. Ühe tähtsaima osana on 

tutvustatud makroprogrammeerimise funktsioone ja operaatoreid, mis võimaldavad  

kasutada ümardamist, trigonomeetriat, aritmeetikat ning tingimuslikke funktsioone (IF ja 

WHILE). Kuna tänaseks on mõõtesondid muutunud APJ seadmetes elementaarseteks, siis 

on õppevahendis esitatud seletused ja juhised sondi kasutamise ning tööpõhimõtete kohta. 

Makroprogrammeerimise teoreetiline peatükk lõppeb õppimist lihtsustavate tarkvarade 

tutvustuse ja makrodega kaasnevate ohtude kirjeldamisega.   

 

Antud õppevahendi praktilises osas on autor välja toonud viis erinevat harjutust, mis 

kinnistavad teoreetilisest osast saadud peamisi teadmisi – muutujad, arvväärtuste liigid, 

funktsioonid ning operaatorid ja sondi arvprogrammidesse integreerimine (jms). 

Ülesannetele järgnevad autoripoolsed lahendused, mille toimimist on kontrollitud ja 

katsetatud Haas Mini Mill freespingis. 

 

Antud töö raames loodi õppevahend, mis annab esmased teadmised ja kogemused APJ 

freespingi makroprogrammeerimisest ning täiendab EMÜ APJ-ga seotuid õppeaineid. 
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SUMMARY 

Macro programming for CNC milling machine 

 

The goal of this Master’s thesis is to provide study material for CNC milling machine’s 

macro programming. The material is aimed for Estonian University of Life Science’s 

subjects: „Numerically controlled machines“, „CAM systems I“ and „CAM systems II“. 

 

Theory of macro programming covers different types of variables, numerical values, 

operators, functions, applications etc. All these aspects were backed up with code 

examples. Special attention was given to probing and simulation software.  

 

In order to put theory into practice, 5 different tasks were proposed. All tasks are macro 

programming related and have their own objective: 

• task 1 is about a universal drilling program that uses variable defining and calculations; 

• task 2 utilizes mathematical function and conditional looping in order to engrave a 

sinusoidal wave; 

• task 3 makes use of conditional functions and probing macros for universal pocket 

milling and tool wear correction; 

• task 4 is about detecting the workpiece and automatic serial number engraving through 

the usage of probe and IF functions; 

• task 5 involves logical functions, different operators and calculations for a universal 

chain wheel milling macro. 

Every task was also given an author`s solution. These solutions were tested in Haas Mini 

Mill. 

 

This thesis fulfilled the need for theoretical and practical study material of CNC milling 

machine’s macro programming. 
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Lisa 1.  Haasi ja Fanuc’i juhtimissüsteemis toimivad funktsioonid 

Tabel baseerub allikal [6]; [8]. 

 

Juhtimis-
süsteem 

Sisu Funktsioon 

Haas, Fanuc 

Siinus SIN[...] 
Koosinus COS[...] 
Tangens TAN[...] 
Arkussiinus ASIN[...] 
Arkuskoosinus ACOS[...] 
Arkustangens ATAN[...] 
Ruutjuur SQRT[...] 
Absoluutväärtus ABS[...] 
Ümardab ujukomaarvu kümnendikuni ROUND[...] 
Ümardab ujukomaarvu lähima väikseima 
täisarvuni 

FIX[...] 

Kui tingimus on tõene hüppa lausesse nnn IF[...] GOTOnnn 
Kui tingimus on tõene siis .... (argument) IF[...] THEN... 
Niikaua kuni tingimus ei vasta tõele korratakse 
Don ja ENDn vahel olevaid argumente 

WHILE[...] DOn 
... 
ENDn 

Fanuc 

Naturaallogaritmfunktsioon LN[...] 
Eksponentfunktsioon EXP[...] 
Lisab komakoha täisarvule ADP[...] 
Binaararvust teisendatakse BCD formaati BCD[...] 
BCD formaadist teisendatakse binaararvuks BIN[...] 
Ümardab ujukomaarvu lähima suurima 
täisarvuni 

FUP[...] 
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Lisa 2.  Muutujate defineerimise ja arvutuste näited 

Näide baseerub allikal [8]. 

 

#1 = 5.0; 

#2 = #1;  

#3 = #[#1];  

#4 = 5; 

X#1; 

X#4.;  

X#4; 

Y[#1 + #2];  

#6 = #0; 

#7 = #1 + 10; 

#100 = 0; 

#101 = #[#100];  

#8 = FIX[1,266];  

#9 = [[#1/2] + [#1 – #2]]; 

#10 = ROUND[[#1/2] + [#1 – #2]]; 

#11= SIN[0]; 

#11= COS[90]; 

#11= TAN[0]; 

#11= TAN[90];  

Kirjapilt on õige, kuid arvutatav väärtus ise tekitab 
veateate. 

Väärtus on 5.0 

Väärtus on 5.0 

Väärtus on võrdne muutuja #5-ga 

Väärtus on 4 (tõlgendatakse mõnikord kui 0.4) 

X-koordinaadi väärtus on 5.0 

X-koordinaadi väärtus on 5.0 

X-koordinaadi väärtus on 0.5 (oleneb süsteemi parameetrite sätetest) 

Y-koordinaadi väärtus on 10.0 

Määratlematta väärtus  

Väärtus 15.0  

Väärtus 0  

Võrdne #0-ga  

Haasis väärtus 1 aga Fanucis 1.000  

Väärtus 2.5  

Väärtus 3.0  
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Lisa 3. Levinud mõõtetsüklite makrode põhimõttelised kalkulatsioonid 

Tabel baseerub allikal [8 lk 284]. 

 

Mõõtetsükkel Kasutuskoht Arvutused 
Tsentri leidmine kahe 
pinna vahel 

Kahe paralleelse pinna 
vahel 

X= ABS[P1 – P2] / 2 
Y= ABS[P3 – P4] / 2 

Tsentri leidmine 
ümmargustel profiilidel 

Saared X = ABS[P1 + P2] / 2 
Y = ABS[P3 + P4] / 2 Avad 

Tsentrite vaheline kaugus Kahe tasku, soone või 
saare vahel 

L = ABS[[[P1 + P2] – [P3+P4]] / 2] 

Laiuse leidmine kahe pinna 
vahel 

Saared L = ABS[P1 – P2] – B  
Sooned, taskud L = ABS[P3 – P4] + B 

Sügavuse mõõtmine Astmed, taskud, 
mitteläbivad avad 

L = ABS[P1 – P2] 

Märkused:  
1. X ja Y on vastavate telgedel paiknevad koordinaadid. 
2. P1, P2, P3 ja P4 on sondi puutepunktide koordinaadid. 
3. L on pikkusmõõt (pikkus, laius, sügavus). 
4. B on mõõtekuuli diameeter. 
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Lisa 4. Sondi makro 

Antud ava tsentri leidmise ja nullpunktiks määramise makro on mõeldud Fanuc’i 

juhtsüsteemiga APJ freespinkidele, kuid on siin väljatoodud põhimõttelise näitena [8]. 

 

...  (Põhiprogrammis liigutakse ava keskele ja sisse. Kusjuures põhiprogrammis kasutatav 

detaili nullpunkt G54 võib olla määratud umbkaudselt ava keskele või hoopis mujale) 

G65 P8112 D175.0 F80.0; 

... 

O8112 (Ava tsentri leidmine ja nullpunktiks G54 määramine) 

IF[#7 EQ #0] GOTO996 (Kui ligilähedane ava diameeter on sisestamata, siis 

genereeritakse veateade.) 

IF[#9 EQ #0] GOTO997 (Kui sondi ettenihe on sisestamata, siis genereeritakse veateade.) 

IF[#9 GT 100.0] GOTO998 (Kui sondi ettenihe on suurem kui 100 mm/min siis 

genereeritakse veateade.) 

#3004 = 2 (Ettenihke reguleerimine on välja lülitatud aga ettenihke seiskamine toimib.) 

#10 = #4003 (Talletatakse põhiprogrammist koordinaadistiku tüüp –  G90 puhul on väärtus 

90.) 

#7 = #7/2 (Ava umbkaudsest diameetrist tehakse raadius.) 

#101 = #5041 (Talletatakse hetke detaili nullpunkti G54 X-koodinaadi väärtus.) 

#102 = #5042 (Talletatakse hetke detaili nullpunkti G54 Y-koordinaadi väärtus.) 

M51 (Õhkjahutus pannakse tööle, et puhastada sondi ja ava. Haasil on sama asi M83-ga.) 

G04 X2.0 (Viivitus on 2 sek. Haasil on sekundiga viivitus G04 P2.) 

M52 (Õhkjahutus lülitatakse välja.) 

G91 G01 X[#7-5.0] F[#9*4] (Kasutatakse suhtelist koordinaadistikku. Neljakordsel 

ettenihke kiirusel liigutakse umbkaudsest tsentrist +X suunas kuni avaga kokkupuuteni 

jääb 5 mm.) 

G31 X[#7+5.0] F#9 (Spetsiaalse funktsiooniga G31 liigutakse ettenihke kiirusega kuni 

kokkupuuteni. Kuna ava keskkoht oli umbkaudne, siis võib sond liikuda 5 mm rohkem kui 

eeldatav ava raadius.) 

#103 = #5061 (Globaalsesse muutujasse #103 talletatakse kokkupuute nr 1 sondi tsentri 

X-koordinaat. Muutujasse #5061 talletab masin ainult G31-ga läbiviidud kokkupuute. See 

koordinaat lähtub hetkel aktiivsena olevast detaili nullpunktist G54.)  
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Lisa 4. järg 

G90 G01 X#101 F[#9*4] (Liigutakse absoluutkoordinaadistikus neljakordse ettenihkega 

esialgsele X-koordinaadile, mis on talletatud muutjasse #101.) 

G91 X-[#7-5.0] (Kasutatakse suhtelist koordinaadistikku. Neljakordsel ettenihke kiirusel 

liigutakse umbkaudsest tsentrist -X suunas kuni avaga kokkupuuteni jääb 5 mm.) 

G31 X-[#7+5.0] F#9 (Spetsiaalse funktsiooniga G31 liigutakse ettenihke kiirusega kuni 

kokkupuuteni. Kuna ava keskkoht oli umbkaudne siis võib sond liikuda 5 mm rohkem kui 

eeldatav ava raadius.) 

#104 = #5061 (Globaalsesse muutujasse #104 talletatakse kokkupuute nr 2 sondi tsentri X-

koordinaat. Muutujasse #5061 talletab masin ainult G31-ga läbiviidud kokkupuute.)  

G90 G01 X#101 F[#9*4] (Liigutakse absoluutkoordinaadistikus neljakordse ettenihkega 

esialgsele X-koordinaadile, mis on talletatud muutjasse #101.) 

#105 = [#103+#104]/2 (Arvutatakse kahe kokkupuute vaheline koordinaat ehk ava tsentri 

X-koordinaat.) 

#106 = #101-#105 (Arvutatakse esialgse tsentri ja sondeeritud tulemustest saadud tsentri 

X-telje suunaline nihe.) 

G91 G01 Y[#7-5.0] (Kasutatakse suhtelist koordinaadistikku. Neljakordsel ettenihke 

kiirusel liigutakse umbkaudsest tsentrist +Y suunas kuni avaga kokkupuuteni jääb 5 mm.) 

G31 Y[#7+5.0] F#9 (Spetsiaalse funktsiooniga G31 liigutakse ettenihke kiirusega kuni 

kokkupuuteni. Kuna ava keskkoht oli umbkaudne siis võib sond liikuda 5 mm rohkem kui 

eeldatav ava raadius.) 

#107 = #5062 (Globaalsesse muutujasse #107 talletatakse kokkupuute nr 3 sondi tsentri Y-

koordinaat. Muutujasse #5062 talletab masin ainult G31-ga läbiviidud kokkupuute. See 

koordinaat lähtub hetkel aktiivsena olevast detaili nullpunktist G54.) 

G90 G01 Y#102 F[#9*4] (Liigutakse absoluutkoordinaadistikus neljakordse ettenihkega 

esialgsele Y-koordinaadile, mis on talletatud muutjasse #102.) 

G91 Y-[#7-5.0] (Kasutatakse suhtelist koordinaadistikku. Neljakordsel ettenihke kiirusel 

liigutakse umbkaudsest tsentrist -X suunas kuni avaga kokkupuuteni jääb 5 mm.) 

G31 Y-[#7+5.0] F#9 (Spetsiaalse funktsiooniga G31 liigutakse ettenihke kiirusega kuni 

kokkupuuteni. Kuna ava keskkoht oli umbkaudne siis võib sond liikuda 5 mm rohkem kui 

eeldatav ava raadius.) 

#108 = #5062 (Globaalsesse muutujasse #108 talletatakse kokkupuute nr 4 sondi tsentri Y-

koordinaat. Muutujasse #5062 talletab masin ainult G31-ga läbiviidud kokkupuute. See 

koordinaat lähtub hetkel aktiivsena olevast detaili nullpunktist G54.) 
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Lisa 4. järg 

G90 G01 Y#102 F[#9*4] (Liigutakse absoluutkoordinaadistikus neljakordse ettenihkega 

esialgsele Y-koordinaadile, mis on talletatud muutjasse #102.) 

#109 = [#107+#108]/2 (Arvutatakse kahe kokkupuute vaheline koordinaat ehk ava tsentri 

Y-koordinaat.) 

#110 = #102-#109 (Arvutatakse esialgse tsentri ja sondeeritud tulemustest saadud tsentri 

Y-telje suunaline nihe.) 

(———————————————————————————————————) 

#2501 = #2501-#106 (Defineeritakse uus G54 X-koordinaat. Haasil #5221 = #5221 - #106) 

#2601 = #2601-#110 (Defineeritakse uus G54 Y-koordinaat. Haasil #5222 = #5222 - #106) 

(———————————————————————————————————) 

#3004 = 0 (Ettenihke reguleerimine on sisse lülitatud.) 

G#10 (Taastab talletatud koordinaadistiku tüübi. Antud juhul taastatakse G90.) 

GOTO999 (Hüpatakse N999 reale.) 

N996 #3000 = 106 (DIAMEETER PUUDU) (Kui diameeter ei ole sisestatud 

genereeritakse veateade.) 

N997 #3000 = 107 (ETTENIHE PUUDU) (Kui ettenihet ei ole sisestatud genereeritakse 

veateade.) 

N998 #3000 = 108 (ETTENIHE LIIGA SUUR) (Kui sisestatud ettenihe on liiga suur 

genereeritakse veateade.) 

N999 M99 (Makroprogrammi lõpp. Siit hüpatakse põhiprogrammi lausesse, mis järgneb 

makrot esilekutsuvale lausele.) 

... 
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Lisa 5. Tarkvarade CIMCO Edit 8 ja NCPlot v2 võrdlus 

 CIMCO Edit 8 [19] NCPlot v2 [20] 
Redigeerimine   

Lausete nummerdamine Jah Jah 

Otsi ja asenda Jah Jah 

Konkreetsele reale hüppamine Jah Jah 

Järjehoidjad Jah Ei 

Funktsiooni mallid Lai valik Ei 

Kahe programmi võrdlemine Jah Jah 

Simulatsioon     

Töötlusrajad Jah Jah 

Tööriist Jah Ei 

Tööriista kompensatsioon Jah Ei 

Detail Jah (alates toorikust) Osaliselt (wireframe) 

Lokaalsed muutujad Jah Jah 

Globaalsed muutujad Jah Jah 

Süsteemi muutujad Ei Osaliselt 

Muutujate seisu kuvamine Ei Jah 

#3000 veateadete kuvamine Ei Jah 

#3006 teadete kuvamine Ei Jah 

Aritmeetilised operaatorid Jah Jah 

Loogika operaatorid AND, OR, XOR ei toimi Jah 

Tõeväärtusoperaatorid Jah Jah 

Bitthaaval arvutamine Ei Ei 

Trigonomeetrilised funktsioonid Jah Jah 

SQRT, ABS funktsioonid Jah Jah 

Ümardusfunktsioonid Jah  Jah  

Tingimuslik lausesse hüppamine Jah Jah 

Tingimuslik kordamine Jah Jah 

G12, G13, G70, G71 Jah Jah 

Mõõtesond Ei Ei 

Seadistus     

Juhtsüsteem Haas, Fanuc, Heidenhain, 
Okuma, Mazak, Siemens 

Haas, Okuma 

Masina liik Freesimine ja treimine Freesimine, treimine, 
laser-, vesijugalõikus 

Redigeerimine Jah Jah 

Simulatsioon Jah  Jah 

Tehnilised parameetrid     

Operatsioonisüsteem Windows Vista, 8, 8.1, 7, 10 Windows 2000, XP, 7, 8 

Protsessor Intel, AMD min 1,5 GHz Intel 133 MHz 

Põhimälu min 1 Gb 64 MB 

Graafika min OpenGL 3.3 - 
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Lisa 6. Ülesanne 1 – täispikkuses arvprogramm 

% 
O01022 (universaalne puurimistsükli programm)  
G90 (absoluutväärtustega koordinaadistik)  
G94 (ettenihe on mm/min)  
G17 (töötlus toimub tasapinnas-XY) 
G21 (meetermõõdustik)  
(vt Joonis 27.c) 
(--------------------------------Muutujate defineerimine-----------------------------------------)  
#22= 35. (lõikekiirus m/min)  
#9= 184. (puurimise ettenihe mm/min)  
#1= 10. (puuri diameeter mm)  
#2= 25. (ava sügavus ilma tipunurka arvestamata)  
(vt Joonis 27.a) 
(--------------------------------Arvutused----------------------------------------------------------)  
#19= FIX[ [ #22 * 1000 ] / [ 3.14 * #1 ] ] (spindli pöörded p/min; FIX kaotab komakohad)  
#17= [ 0.8 * #1 ] (läbimi sügavus laastu murdmisega puurimisel mm)  
#3= [#1 / 2] * TAN[ 90 - 118 / 2 ] + #2 (ava sügavus puuri tipust mm)  
(vt Joonis 27.b) 
 (-------------------------------10 mm jäljepuur T9; fikseeritud lõikerežiimid----------------)  
T9 M06  
S900 M03  
G54  
G00 X0. Y0.  
G00 G43 Z5. H09  
(M08)  
G82 X0. Y0. Z-1.5 P500 R5. F150.  (muutujate kasutamine puurimistsüklis) 
G80  
G00 Z60.  
(M09)  
M05  
(--------------------------------Puur T7------------------------------------------------------------) 
T7 M06  
S#19 M03  
G54  
(M08)  
G00 X0. Y0.   
G00 G43 Z5. H07 
G83 X0. Y0. Z - [ ABS[ #3 ] ] R5. Q#17 P500 F#9 (muutujate kasutamine)  
G80  
G00 Z60.  
(M09)  
(------------------------------Lõpetamine---------------------------------------------------------) 
Z100.  
M05  
M30 (kustutatakse kõik lokaalsete muutujate väärtused) 
(vt Joonis 27.c) 
%  
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Lisa 7. Ülesanne 2 – täispikkuses arvprogramm 

% 
O01023 (sõna ja lainelise joone graveerimine)  
 
G90 (absoluutkoordinaadistik)  
G94 (ettenihe on mm/min)  
G17 (töötlus toimub XY-tasapinnal)  
G21 (meetermõõdustik)  
G54 (nullpunkti nihutus) 
 
(kasutaja defineerib) 
#20=7 (tööriista nr) 
#19=2000 (spindli pöörete arv p/min) 
#9=300. (ettenihe mm/min) 
 
#21=0. (graveeritava sõna alguspunkti x-koordinaat nullpunkti suhtes) 
#22=0.(graveeritava sõna alguspunkti y-koordinaat nullpunkti suhtes) 
 
#3=1 (1 on siis kui graveeritakse sõna koos lainelise joonega) 
         (0 on siis kui graveeritakse ainult sõna) 
 
(järgnevaid muutujaid kuni arvutusteni ei pea defineerima kui #3=0) 
#11=-2. (lainelise joone alguspunkti suhteline x-koordinaat sõna alguspunkti suhtes) 
#12=-6. (lainelise joone alguspunkti suhteline y-koordinaat sõna alguspunkti suhtes) 
 
#1=2 (lainelise joone amplituud mm) 
#5=30 (lainelise joone perioodi määrav tegur) 
#4=0.5 (lainelist joon tekitavate sirglõikude samm mm) 
#8=74. (lainelise joone x-telje sihiline pikkus) 
 
(arvutused) 
#24=#21+#11 (lainelise joone alguspunkt x-koordinaat nullpunkti suhtes) 
#25=#22+#12 (lainelise joone alguspunkt y-koordinaat nullpunkti suhtes) 
 
#19=FIX[#19] (väldib arvutüübi viga) 
 
T#20 M6 
G00 X#21 Y#22  
G00 G43 Z15. H#20 
S#19 M03 
 
M97 P1000 (EMÜ graveerimise alamprogrammi esilekutsumine) 
G90 G00 Z15. (ohutuse mõttes on peaprogrammi tagasi tulles absoluutkoordinaadistik 
uuesti aktiveeritud) 
 
IF[#3 EQ #0]GOTO300 
IF[#3 EQ 0]GOTO500 
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Lisa 7. järg 
X#24 Y#25 (lainelise joone XY-tasandil alguspunkti liikumine) 
 
G65 P1024 A#1 E#8 I#4 J#5 F#9 X#24 Y#25 (lainelise joone graveerimise makro 
esilekutsumine) 
 
G90 G00 Z15.  
 
GOTO500 
N300 #3000=17 (LAINELINE JOON DEFINEERIMATTA) 
N500 
M30 
 
 
N1000 
(T2HTEDE ALAMPROGRAMM) 
(E T2HT) 
G91 G00 X20. Y20. 
G90 G01 Z-1. F#9 
G91 X-20. 
Y-20. 
X20. 
G90 G00 Z1. 
G91 X-20. Y10. 
G90 G01 Z-1. 
G91 X15. 
G90 G00 Z1. 
 
(M T2HT) 
G91 X10. Y-10. 
G90 G01 Z-1. 
G91 Y20. 
X10. Y-10. 
X10. Y10. 
Y-20. 
G90 G00 Z1. 
 
(Y T2HT) 
G91 X5. Y20. 
G90 G01 Z-1. 
G91 Y-10. 
G03 I10. X20. Y0. 
G01 Y10. 
G90 G00 Z1. 
 
(Y T2PID) 
G91 X-15. 
G90 G01 Z-1. 
G91 Y3. 
G90 G00 Z1. 
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Lisa 7. järg 
G91 X10. 
G90 G01 Z-1. 
G91 Y-3. 
G90 G00 Z15. 
 
M99 
% 
 
 
 
% 
O01024  
(lainelise joone makroprogramm) 
G90 G00 X#24 Y#25 (kiirpaigaldusega XY-tasandil joone alguspunkti liikumine) 
G01 Z-1. F#9 
 
(lainelist joont kujutatakse lühikeste sirglõikudena) 
(esimese sirge alguspunkt) 
#2=0 (x-koordinaat)  
#3=[#1*SIN[#5*#2]] (absoluutkoordinaadistiku y-koordinaat) 
(esimese sirge lõpp-punkt) 
#2=#4 (absoluutkoordinaadistiku x-koordinaat) 
#17=[#1*SIN[#5*#2]] (absoluutkoordinaadistiku y-koordinaat) 
 
WHILE[#2 LE #8]DO1 (kuniks x-koordinaat võrdub laine x-telje suunalise pikkusega) 
 
(suhteline y-koordinaat võrdub alguspunktist lahutatud lõpp-punkti y-koordinaadiga) 
G91 G01 X#4 Y[#17-#3] F#9 (liigutakse sirge võrra edasi)  
 
(järgmise sirglõigu alguspunkti absoluutkoordinaadistiku y-koordinaat on eelneva sirglõigu 
lõpp-punktiga võrdne) 
#3=[#1*SIN[#5*#2]] 
 
#2=#2+#4 (absoluutkoordinaadistikus x-koordinaadi suurendamine järgmise sirglõigu 
jaoks) 
 
#17=[#1*SIN[#5*#2]] (järgmise sirglõigu lõpp-punkti absoluutkoordinaadistiku y-
koordinaat) 
 
END1 
 
M99 (makro lõpp) 
 
% 
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Lisa 8. Ülesanne 3 – voodiagramm 

 

 

Algus 

Muutujate 
defineerimine 

Kui tasku nurgaraadius 
on väiksem kui freesi 
raadius, siis ... 

Kui spindli pöörded on 
defineerimata siis ... 

tõsi 

tõsi 

Veateade: tööriista 
diameeter liiga väike 

Veateade: pöörded ei 
ole defineeritud 
 

Lõpp 

Lõpp 

Tasku kooriv- ja puhastöötlus 
(varu seinale) 

Tasku laiuse 
sondiga mõõtmine 

Laiusmõõdu vea 
talletamine 

Freesi raadiuse kulumisteguri 
korrigeerimine 

Kui laiusmõõt ületab 
lubatut siis ... 

tõsi Veateade: tasku liiga 
lai ehk praak 
 

Lõpp 

Kui tasku laius on 
alamõõdus siis ... 

tõsi 
Tasku puhastöötlus 
korrigeeritud freesi 
diameetriga 
 

Lõpp 

vä
är

 
vä

är
 

vä
är
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Lisa 9. Ülesanne 3 – täispikkuses arvprogramm  

% 
O01027 (nelikanttasku freesimine ja tööriista diameetri kulumisteguri korrigeerimine 
lähtuvalt sondiga mõõtmisest - põhiprogramm) 
 
G90 (absoluutkoordinaadistik)  
G94 (ettenihe on mm/min)  
G17 (töötlus toimub XY-tasapinnal)  
G21 (meetermõõdustik)  
G54 (nullpunkti nihutus) 
 
(kasutaja defineerib) 
#22=30. (tasku laius mm) 
#7=5. (tasku nurgaraadius mm) 
#2=10. (tasku sügavus mm) 
#26=3. (freesimise läbimi sügavus mm) 
#25=0.5 (läbimi lõikelaius mm) 
#20=8 (freesi tööriista nr) 
#23=6. (freesi diameeter mm) 
#9=700. (freesi ettenihe mm/min) 
#19=5000 (freesi ja spindli pöörete arv p/min) 
 
IF[[#7-1] LT [#23/2]]GOTO1002 (kui tasku nurgaraadius on väiksem kui freesi raadius 
siis genereeritakse veateade) 
IF[#19 EQ #0]GOTO1003 (kui spindli pöörded on defineerimata siis genereeritakse 
veateade) 
 
(tasku kooriv- ja puhastöötlus) 
M97 P4000 (programmi sisese alamprogrammi esilekutsumine realt N4000) 
 
(mõõtesondiga mõõtmine) 
G103 P1 (ettelugemine on 1 rida) 
M97 P3000 (programmi sisese alamprogrammi esilekutsumine realt N3000) 
G103 (ettelugemine ei ole blokeeritud) 
 
(tööriista kulumisteguri korrigeerimine) 
#120=#22 (tasku ideaalne laius mm) 
#121=#120-#188 (ideaalse ja sondiga mõõdetud mõõdu vahe mm) 
(juhtsüsteemi säte nr 40 on DIAMETER ehk kompensatsioon on diameetrile) 
#2608=#2608-#121 (tööriista nr 8 kulumisteguri korrigeerimine) 
 
IF[#188 GT 30.02] GOTO1004 (kui tasku laius ületab lubatut siis genereeritakse veateade) 
IF[#188 LT #120]THEN M97 P5000 (kui tasku laius on alamõõdus siis kutsutakse esile 
puhastöötluse alamprogramm realt N5000) 
 
#120=0. (globaalse muutuja #0-mine ehk tühjendamine) 
#121=0. (globaalse muutuja #0-mine ehk tühjendamine) 
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Lisa 9. järg 
GOTO2000 (kui on jõutud siiamaani, siis hüpatakse veateadetest mööda) 
N1002 #3000=15 (T66RIISTA DIAMEETER LIIGA V2IKE) 
N1003 #3000=16 (P66RDED EI OLE DEFINEERITUD) 
N1004 #3000=17 (TASKU LIIGA LAI EHK PRAAK) 
 
N2000 (põhiprogrammi lõpp)  
M30 
 
N3000 (Renishaw OMP40-ga mõõtmise alamprogramm) 
G90 (absoluutkoordinaadistik) 
G54 (nullpunkti nihutus G54) 
T10 M06 (tööriist nr 10 on mõõtesond) 
G103 P1 (ettelugemine on 1 rida)  
G00 X0. Y0. (kiirpaigaldusega liikumine 0-punkti XY-tasapinnal) 
G00 G43 H10 Z15. (kiirpaigaldusega liikumine Z15. ja pikkuse kompensatsioon) 
 
G65 P9832 (sondi tööle panemise makro esilekutsumine) 
G65 P9810 Z-5. F300. (sondi kaitstud liikumise makro esilekutsumine - 300 mm/min 
ettenihkega Z-5. liikumine) 
G65 P9812 X30.  (tasku x-telje suunalise laiuse mõõtmise makro esilekutsumine; X30. on 
eeldatav ava laius mm) 
G65 P9810 Z15. F300. (sondi kaitstud liikumise makro esilekutsumine - 300 mm/min 
ettenihkega Z15.-le liikumine) 
G65 P9833 (sondi välja lülitamise makro esilekutsumine) 
 
G90 (tootjapoolt varjatud makrost tagasi tulemisel on ohutuse mõttes aktiveeritud uuesti 
absoluutkoordinaadistik) 
G54 (ohutuse mõttes aktiveeritud nullpunkti nihutus G54) 
G00 Z100. (kiirpaigaldusega Z100. liikumine) 
G103 (ettelugmine ei ole blokeeritud) 
M99 
 
N4000 (tasku kooriv- ja puhastöötluse alamprogramm) 
T#20 M06 (tööriist nr 8 on sõrmfrees diameetriga 6 mm) 
G54 (absoluutkoordinaadistik) 
G90 (nullpunkti nihutus G54) 
G00 X0. Y0. (kiirpaigaldusega liikumine 0-punkti XY-tasapinnal) 
G00 G43 Z15. H#20 (kiirpaigaldusega Z15. liikumine; tööriista nr 8 pikkuse 
kompensatsioon) 
S#19 M03 (spindli pöörlemise alustamine) 
 
(1,5 kordse freesi läbimõõduga võrduva diameetriga ava freesimine) 
G00 Z1. 
G01 G41 D#20 X[[1.5*#23]/2] F#9 (tööriista nr 8 raadiuse kompensatsioon) 
 
#33=0 (esimese ringinterpolatsiooni lõpp-punkti z-koordinaat) 
WHILE[#33 LE [ABS[#2]]]DO1 (WHILE funktsioon; kuni lõpp-punkti z-koordinaat 
väiksem / võrdne tasku sügavusega) 
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Lisa 9. järg 
G03 I-[[1.5*#23]/2] Z-[ABS[#33]] (ringinterpolatsioon absoluutkoordinaadistikus 
määratud lõpp-punkti z-koordinaadiga) 
#33=#33+0.25 (z-koordinaati suurendatakse iga korduse lõpus) 
END1 
 
G03 I-[[1.5*#23]/2] (tasku põhja 360-kraadine freesimine) 
G01 G40 X0. (tööriista nr 8 raadiuse kompensatsiooni lõpetamine) 
 
(nelikanttasku freesimine; varu seinale minimaalselt 0,25 mm) 
#24=[1.5*#23] (kooritava tasku esmane laius mm) 
#8=#7-1 (kooritava tasku esmane nurgaraadius mm) 
#32=#26 (freesimise hetke läbimi sügavus on talletatud #32-me) 
 
WHILE[#32 LE [ABS[#2]]]DO1 (WHILE funktsioon tase 1; kuni z-koordinaat väiksem / 
võrdne tasku sügavsega) 
 
G01 Z-[ABS[#32]] 
 
WHILE[#24 LE [#22-0.5]]DO2 (WHILE funktsioon tase 2; kuni kooritava tasku laius 
väiksem / võrdne varuga laiusest) 
 
(lõikesse sisseliikumine) 
G01 X-[[#8+2]-[#24/2]]  
G01 G41 D#20 Y-[#8] (tööriista nr 8 raadiuse kompensatsioon) 
G01 X[#24/2-#8] (sisseliikumise alguspunkti liikumine) 
G03 I0. J[#8] X[#24/2] Y0. (ringinterpolatsiooniga lõikesse sisseliikumine) 
 
(nelikant kontuur) 
G01 Y[#24/2-#8] 
G03 I-[#8] J0. X[#24/2-#8] Y[#24/2] 
G01 X-[#24/2-#8] 
G03 I0. J-[#8] X-[#24/2] Y[#24/2-#8] 
G01 Y-[#24/2-#8] 
G03 I[#8] J0. X-[#24/2-#8] Y-[#24/2] 
G01 X[#24/2-#8] 
G03 I0. J[#8] X[#24/2] Y-[#24/2-#8] 
G01 Y0. 
G00 G40 X0. Y0. 
 
#24=[#24+[#25*2]] (kooritava tasku laiuse lõikelaiuse võrra suurendamine) 
 
END2 (WHILE funktsiooni tase 2 lõpp) 
 
#32=#32+#26 (z-koordinaadi läbimi sügavuse võrra suurendamine) 
#24=[1.5*#23] (uue läbimi jaoks esialgse kooritava laiuse algseisu viimine) 
#8=#7-1 (uue läbimi jaoks esialgse kooritava nurgaraadiuse algseisu viimine) 
 
END1 (WHILE funktsiooni tase 1 lõpp) 
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(tasku sügavuse mõõtu freesimine; varu seinal minimaalselt 0,25 mm) 
#24=2*[#7] (kooritava tasku esmane laius mm) 
#8=#7-1 (kooritava tasku esmane nurgaraadius mm) 
 
G01 Z-[ABS[#2]] (tasku sügavusele liikumine) 
 
WHILE[#24 LE [#22-0.5]]DO1 (WHILE funktsioon tase 1; kuni kooritava tasku laius 
väiksem / võrdne varuga laiusest) 
 
(lõikesse sisseliikumine) 
G01 X-[[#8+2]-[#24/2]] 
G01 G41 D#20 Y-[#8] 
G01 X[#24/2-#8] 
G03 I0. J[#8] X[#24/2] Y0. 
 
(nelikant kontuur) 
G01 Y[#24/2-#8] 
G03 I-[#8] J0. X[#24/2-#8] Y[#24/2] 
G01 X-[#24/2-#8] 
G03 I0. J-[#8] X-[#24/2] Y[#24/2-#8] 
G01 Y-[#24/2-#8] 
G03 I[#8] J0. X-[#24/2-#8] Y-[#24/2] 
G01 X[#24/2-#8] 
G03 I0. J[#8] X[#24/2] Y-[#24/2-#8] 
G01 Y0. 
G00 G40 X0. Y0. 
 
#24=[#24+[#25*2]] (kooritava tasku laiuse lõikelaiuse võrra suurendamine) 
 
END1 (WHILE funktsiooni tase 1 lõpp) 
 
(tasku laiusmõõdu puhastöötlus) 
Z-[ABS[#2-1]] (tasku sügavusest 1 mm kõrgemale liikumine) 
 
(lõikesse sisseliikumine) 
G01 X-[[#7+2]-[#22/2]] (seinakontuurile võimalikult ligidale liikumine) 
Z-[ABS[#2]] (lõplikule sügavusele liikumine) 
G01 G41 D#20 Y-[#7] (tööriista nr 8 raadiuse kompensatsioon) 
G01 X[#22/2-#7] 
G03 I0. J[#7] X[#22/2] Y0. (ringinterpolatsiooniga lõikesse sisseliikumine) 
 
(nelikant kontuur) 
G01 Y[#22/2-#7] 
G03 I-[#7] J0. X[#22/2-#7] Y[#22/2] 
G01 X-[#22/2-#7] 
G03 I0. J-[#7] X-[#22/2] Y[#22/2-#7] 
G01 Y-[#22/2-#7] 
G03 I[#7] J0. X-[#22/2-#7] Y-[#22/2] 
G01 X[#22/2-#7] 



96 
 

Lisa 9. järg 
G03 I0. J[#7] X[#22/2] Y-[#22/2-#7] 
G01 Y0. 
G00 G40 X0. Y0. 
 
G00 Z100. 
M05 (spindli pöörete seiskamine) 
M99 
 
N5000 (tasku puhastööltuse alamprogramm) 
T#20 M06 
G54 (nullpunkti nihutus G54) 
G90 (absoluutkoordinaadistik) 
G00 X0. Y0. (kiirpaigaldusega 0-punkti liikumine XY tasapinnal) 
G00 G43 Z15. H#20 (kiirpaigaldusega Z15. liikumine; pikkuse kompensatsioon) 
S#19 M03 (spindli pöörlemine) 
 
Z-[ABS[#2-1]] (kiirpaigaldusega liikumine 1 mm võrra kõrgemale tasku sügavusest) 
 
(lõikesse sisseliikumine) 
G01 X-[[#7+2]-[#22/2]] F#9 
Z-[ABS[#2]] 
G01 G41 D#20 Y-[#7] 
G01 X[#22/2-#7] 
G03 I0. J[#7] X[#22/2] Y0. 
 
(nelikant kontuur) 
G01 Y[#22/2-#7] 
G03 I-[#7] J0. X[#22/2-#7] Y[#22/2] 
G01 X-[#22/2-#7] 
G03 I0. J-[#7] X-[#22/2] Y[#22/2-#7] 
G01 Y-[#22/2-#7] 
G03 I[#7] J0. X-[#22/2-#7] Y-[#22/2] 
G01 X[#22/2-#7] 
G03 I0. J[#7] X[#22/2] Y-[#22/2-#7] 
G01 Y0. 
G00 G40 X0. Y0. 
 
Z100. 
M05 (spindli pöörlemise seiskamine) 
M99 
 
% 
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Lisa 10. Ülesanne 4 – voodiagramm 
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vä
är

 
tõsi 

Kui graveeritakse nr 9, siis ... 
Kutsutakse esile nr 9 
graveerimise alamprogramm 
 

Korduse lõpp 

Lõpp 
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Lisa 11. Ülesanne 4 – täispikkuses arvprgramm 

% 

O01028 (Tooriku tuvastamine ja automaatselt kasvava seerianumbri graveerimine) 

G90 (absoluutkoordinaadistik)  
G94 (ettenihe on mm/min)  
G17 (töötlus toimub XY-tasapinnal)  
G21 (meetermõõdustik)  
G54 (nullpunkti nihutus) 
 
(kasutaja defineerib) 
#9=300. (graveerimise ettenihe mm/min) 
#19=2000 (spindli pöörded p/min) 
#26=1. (graveerimise sügavus mm) 
#20=4 (graveerimise tööriista nr) 
 
 
(Renishaw OMP40-ga mõõtmine) 
T10 M06 (tööriist nr 10 on mõõtesond) 
G103 P1 (ettelugemine on 1 rida)  
G00 X0. Y0. (kiirpaigaldusega liikumine 0-punkti XY-tasapinnal) 
G00 G43 H10 Z20. (kiirpaigaldusega liikumine Z50. ja pikkuse kompensatsioon) 
 
G65 P9832 (sondi tööle panemise makro esilekutsumine) 
G65 P9810 Z15. F300. (sondi kaitstud liikumise makro esilekutsumine - 300 mm/min 
ettenihkega Z15. liikumine) 
G65 P9811 Z0.  (tooriku z-koordinaadi mõõtmise makro esilekutsumine; Z0. on eeldatav 
nullpunkti z-koordinaat tooriku peal) 
G65 P9810 Z15. F300. (sondi kaitstud liikumise makro esilekutsumine - 300 mm/min 
ettenihkega Z15.-le liikumine) 
G65 P9833 (sondi välja lülitamise makro esilekutsumine ) 
 
G90 (tootjapoolt varjatud makrost tagasi tulemisel on ohutuse mõttes aktiveeritud uuesti 
absoluutkoordinaadistik) 
G54 (ohutuse mõttes aktiveeritud nullpunkti nihutus G54) 
G00 Z100. (kiirpaigaldusega Z100. liikumine) 
G103 (ettelugmine ei ole blokeeritud) 
 
(veateadete genereerimise loogika) 
IF[#187 LT -0.2]GOTO1000 (kui tooriku nullpunkt eeldatavast 0-tasapinnast rohkem kui 
0,2 mm väiksem siis genereeritakse veateade) 
IF[#187 GT 0.2]GOTO2000 (kui tooriku nullpunkt eeldatavast 0-tasapinnast rohkem kui 
0,2 mm suurem siis genereeritakse veateade) 
 
(seerianumbrite loogika) 
#120=#120+1 (suurendatakse eelnevalt pingi mälus hoitavat seerianumbrit; esimesel 
graveerimisel on #120 algselt 0) 
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Lisa 11. järg 
(neljakohaline seerianumber on liigitatud arvu järkude kaupa numbriteks; FIX funktsioon 
kaotab kõik peale komakoha, k.a koma) 
#1=FIX[#120/1000]  (tuhandeline) 
#2=FIX[#120/100]-[#1*10] (sajaline) 
#3=FIX[#120/10]-[#1*100]-[#2*10] (kümneline) 
#4=FIX[#120]-[#1*1000]-[#2*100]-[#3*10] (üheline) 
 
T#20 M06 
G00 G43 H#20 Z15. 
G01 Z5. F#9 
 
#5=1. (graveerimist alustatakse 4-kohalise seerianumbri ühelisest) 
WHILE[#5 LE 4]DO1 
(kui tingimuslik lausesse hüppamine on väär siis seda eiratakse ja jätkatakse) 
IF[#5 EQ 1]THEN G00 X-17.5 Y-5. (kui graveeritakse ühetuhandelise järku, siis liigutakse 
kiirpaigaldusega esimese nr alguspunkti, mis on nr alumises vasakus servas) 
IF[#5 EQ 2]THEN G00 X-7.5 Y-5. (kui graveeritakse sajalise järku, siis liigutakse 
kiirpaigaldusega teise nr alguspunkti, mis on nr alumises vasakus servas) 
IF[#5 EQ 3]THEN G00 X2.5 Y-5. (kui graveeritakse kümnelise järku, siis liigutakse 
kiirpaigaldusega kolmanda nr alguspunkti, mis on nr alumises vasakus servas) 
IF[#5 EQ 4]THEN G00 X12.5 Y-5. (kui graveeritakse ühelise järku, siis liigutakse 
kiirpaigaldusega neljanda nr alguspunkti, mis on nr alumises vasakus servas) 
 
 
(kui tingimuslik lausesse hüppamine on väär siis seda eiratakse ja jätkatakse) 
(kui tingimuslik lausesse hüppamine on tõene siis hüpatakse vastavasse numbri 
alamprogrammi) 
(tingimuses on arvukoha / järku väärtust hoidev muutuja defineeritud muutujaga #5) 
IF[[#[#5]] EQ 0]THEN M97 P100 (kui järgu väärtus võrdub 0-ga, siis hüpatakse 
alamprogrammi reale N100) 
IF[[#[#5]] EQ 1]THEN M97 P101 (kui järgu väärtus võrdub 1-ga, siis hüpatakse 
alamprogrammi reale N101) 
IF[[#[#5]] EQ 2]THEN M97 P102(kui järgu väärtus võrdub 2-ga, siis hüpatakse 
alamprogrammi reale N102) 
IF[[#[#5]] EQ 3]THEN M97 P103 (kui järgu väärtus võrdub 3-ga, siis hüpatakse 
alamprogrammi reale N103) 
IF[[#[#5]] EQ 4]THEN M97 P104 (kui järgu väärtus võrdub 4-ga, siis hüpatakse 
alamprogrammi reale N104) 
IF[[#[#5]] EQ 5]THEN M97 P105 (kui järgu väärtus võrdub 5-ga, siis hüpatakse 
alamprogrammi reale N105) 
IF[[#[#5]] EQ 6]THEN M97 P106 (kui järgu väärtus võrdub 6-ga, siis hüpatakse 
alamprogrammi reale N106) 
IF[[#[#5]] EQ 7]THEN M97 P107 (kui järgu väärtus võrdub 7-ga, siis hüpatakse 
alamprogrammi reale N107) 
IF[[#[#5]] EQ 8]THEN M97 P108 (kui järgu väärtus võrdub 8-ga, siis hüpatakse 
alamprogrammi reale N108) 
IF[[#[#5]] EQ 9]THEN M97 P109 (kui järgu väärtus võrdub 9-ga, siis hüpatakse 
alamprogrammi reale N109) 
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G90 (garanteerib absoluutkoordinaadistikus jätkamise) 
G01 Z5. F#9 (graveerimisest liigutakse lõikamise ettenihkel välja 5 mm kõrgusele) 
#5=#5+1. (järgmise korduse jaoks suurendatakse graveeritavat järku 1 võrra – ühelise 
juurest minnakse kümnelise juurde jne)  
END1 
G00 X0. (seerianumbri graveerimise lõppedes liigutakse tagasi XY-tasandil nullpunkti) 
Y0. 
Z100. (kiirpaigaldusega ohutule kõrgusele) 
 
GOTO3000 (kui prgramm on jõudnud veateadeteta siiamaani siis hüppa programmi lõppu) 
 
N1000 
#3000=17 (TOORIK LUBATUST ROHKEM MIINUSES) 
N2000  
#3000=18 (TOORIK LUBATUST ROHKEM PLUSSIS) 
  
N3000 (programmi lõpp) 
M30 
 
 
N100 (nr 0 alamprogramm) 
G91 (suhteline koordinaadistik) 
G00 Y2.5 
G90 G01 Z-[ABS[#26]] 
G91 Y5. 
G02 I2.5 J0. X5. Y0. (X ja Y on alguspunktist lõpp-punkti suhtelised koordinaadid) 
G01 Y-5. 
G02 I-2.5 J0. X-5. Y0. (X ja Y on alguspunktist lõpp-punkti suhtelised koordinaadid) 
G00 Z5. 
M99 
 
N101 (nr 1 alamprogramm) 
G91 (suhteline koordinaadistik) 
G00 Y5. 
G90 G01 Z-[ABS[#26]] 
G91 X5. Y5. 
Y-10. 
G00 Z5. 
M99 
 
N102 (nr 2 alamprogramm) 
G91 (suhteline koordinaadistik) 
G00 Y10. 
G90 G01 Z-[ABS[#26]] 
G91 G01 X4.5 
G02 I0. J-0.5 X0.5 Y-0.5 
G01 Y-2. 
X-5. Y-7.5 
X5. 
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G00 Z5. 
M99 
 
N103 (nr 3 alamprogramm) 
G90 G01 Z-[ABS[#26]] 
G91 X4.5 
G03 I0. J0.5 X0.5 Y0.5 
G01 Y4. 
G03 I-0.5 J0. X-0.5 Y0.5 
G01 X-3. 
X3. 
G03 I0. J0.5 X0.5 Y0.5 
G01 Y4. 
G03 I-0.5 J0. X-0.5 Y0.5 
G01 X-4.5 
G00 Z5. 
M99 
 
N104 (nr 4 alamprogramm) 
G91 (suhteline koordinaadistik) 
G00 Y10. 
G90 G01 Z-[ABS[#26]] 
G91 G01 Y-4.5 
G03 I0.5 J0. X0.5 Y-0.5 
G01 X5. 
G01 Z5. 
Y5. 
G90 G01 Z-[ABS[#26]] 
G91 Y-10. 
G00 Z5. 
M99 
 
 
N105 (nr 5 alamprogramm) 
G91 (suhteline koordinaadistik) 
G00 Y10. X5. 
G90 G01 Z-[ABS[#26]] 
G91 X-4.5 
G03 I0 J-0.5 X-0.5 Y-0.5 
G01 Y-4. 
G03 I0.5 J0. X0.5 Y-0.5 
G01 X4. 
G02 I0. J-0.5 X0.5 Y-0.5 
G01 Y-4. 
G02 I-0.5 J0. X-0.5 Y-0.5 
G01 X-4.5 
G00 Z5. 
M99 
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Lisa 11. järg 
N106 (nr 6 alamprogramm) 
G91 (suhteline koordinaadistik) 
Y0.5 
G90 G01 Z-[ABS[#26]] 
G91 Y4. 
G02 I0.5 J0 X0.5 Y0.5 
G01 X4. 
G02 I0. J-0.5 X0.5 Y-0.5 
G01 Y-4. 
G02 I-0.5 J0. X-0.5 Y-0.5 
G01 X-4. 
G02 I0. J0.5 X-0.5 Y0.5 
G01 Z5. 
Y4. 
G90 G01 Z-[ABS[#26]] 
G91 Y5. 
G02 I0.5 J0 X0.5 Y0.5 
G01 X4.5 
G00 Z5. 
M99 
 
N107 (nr 7 alamprogramm) 
G91 (suhteline koordinaadistik) 
G00 Y10. 
G90 G01 Z-[ABS[#26]] 
G91 X5.  
X-5. Y-10. 
G00 Z5. 
M99 
 
N108 (nr 8 alamprogramm) 
G91 (suhteline koordinaadistik) 
Y5.5 
G90 G01 Z-[ABS[#26]] 
G91 Y4. 
G02 I0.5 J0 X0.5 Y0.5 
G01 X4. 
G02 I0. J-0.5 X0.5 Y-0.5 
G01 Y-4. 
G02 I-0.5 J0. X-0.5 Y-0.5 
G01 X-4. 
G02 I0. J0.5 X-0.5 Y0.5 
G01 Z5. 
Y-5. 
G90 G01 Z-[ABS[#26]] 
G91 Y4. 
G02 I0.5 J0 X0.5 Y0.5 
G01 X4. 
G02 I0. J-0.5 X0.5 Y-0.5 
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Lisa 11. järg 
G01 Y-4. 
G02 I-0.5 J0. X-0.5 Y-0.5 
G01 X-4. 
G02 I0. J0.5 X-0.5 Y0.5 
G00 Z5. 
M99 
 
 
N109 (nr 9 alamprogramm) 
G91 (suhteline koordinaadistik) 
Y5.5 
G90 G01 Z-[ABS[#26]] 
G91 Y4. 
G02 I0.5 J0 X0.5 Y0.5 
G01 X4. 
G02 I0. J-0.5 X0.5 Y-0.5 
G01 Y-4. 
G02 I-0.5 J0. X-0.5 Y-0.5 
G01 X-4. 
G02 I0. J0.5 X-0.5 Y0.5 
G01 Z5. 
X5. 
G90 G01 Z-[ABS[#26]] 
G91 Y-5. 
G00 Z5. 
M99 
 
% 
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Lisa 12. Graafiline selgitus 
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Lisa 13. Ülesanne 5 – voodiagramm 

 

 

Algus 

Muutujate 
defineerimine 

Kui freesi raadius on 
suurem / võrdne jalakaare 
raadiusest, siis ... 

Lähteandmete põhjal tehakse ketiratta geomeetria 
arvutused vastavalt standardile DIN 8196-le 

tõsi Veateade: liiga suur 
freesi diameeter Lõpp 

Lõikesse sisseliikumise 
koordinaatide arvutus 

Hamba profiili raadiuse ringinterpolatsiooni 
koordinaatide arvutus 

Jalakaare raadiuse ringinterpolatsiooni 
koordinaatide arvutus 
 

Hamba profiili raadiuse ringinterpolatsiooni 
koordinaatide arvutus 
 

Lõpp 

vä
är

 

Lõikest väljaliikumise 
koordinaatide arvutus 

Korduse lõpp 

Korduse lõpp 

K
un

i o
n 

sa
av

ut
at

ud
 lä

bi
m

it
e 

ar
v 

K
un

i i
ga

 h
am

ba
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he
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d 
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Lisa 14. Ülesanne 5 – täispikkuses arvprogramm 

% 
O01025 (Ketirataste freesimise põhiprogramm) 
 
G90 (absoluutkoordinaadistik)  
G94 (ettenihe on mm/min)  
G17 (töötlus toimub XY-tasapinnal)  
G21 (meetermõõdustik)  
G54 (nullpunkti nihutus) 
 
(kasutaja defineerib) 
#122=1.5 (lõikelaius mm) 
#121=3 (läbimite arv) 
#128=5. (freesimise sügavus) 
#19=3000 (spindli pöörete arv p/min) 
#124=7 (tööriista nr) 
#129=6. (freesi diameeter mm) 
 
 (12.7 mm sammule sobib diameetriga 6 ja 8 mm freesid) 
T#124 M6 
X0. Y0. 
G00 G43 Z15. H#124 (tööriista pikkuse kompensatsiooni aktiveerimine) 
S#19 M03 (spindli pöörete määramine) 
 
(kasutaja defineerib) 
(A ehk #1 on ketiratta hammaste arv tk) 
(B ehk #2 on puksi või rulli läbimõõt mm) 
(C ehk #3 on keti samm mm) 
(Z ehk #26 sisaldab hambavahe järjearvu millest alustatakse töötlust) 
(F ehk #9 on freesimise ettenihe mm/min) 
 
G65 P1026 A9. B7.75 C12.7 Z1 F350. (makro esilekutsumine) 
 
G90 G00 Z100. 
#124 = #0 (tühjendatakse tööriista nr talletav muutuja) 
M30 
% 
% 
O01026 (ketiratta makroprogramm) 
 
IF[#1 GE 60]GOTO2000 (kui #1 on suurem kui 60 siis veateade) 
 
(arvutused – ketiratta tooriku läbimõõt mm) 
#4=[[2*180]/#1] (hamba nurk kraadides) 
#5=[#3/[SIN[#4/2]]] (jaotusringjoone läbimõõt mm) 
#6=[#5-#2] (jalgaderingjoone läbimõõt mm) 
#7=[#5+[[1-[1.6/#1]]*#3]-#2] (peaderingjoone läbimõõt mm) 
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Lisa 14. järg 
X0. Y0.  
Y[-[#7/2]]  
X[#7/2] 
G01 Z-[ABS[#128]] F#9 
G01 G41 D#124 X0. (lõikesse sisseliikumine ja raadiuse kompensatsioon) 
G02 I0. J[#7/2] (päripäeva ringinterpolatsioon – tooriku läbimõõtu freesimine) 
G01 G40 X-[#7/2] (lõikest väljaliikumine ja kompensatsiooni lõpp) 
G01 Z10. 
G00 X0.  
 
(loogikafunktsioonid) 
#123=#121 (#121 hetke väärtus on talletatud #123-te) 
WHILE[#26 LE #1]DO1 (WHILE funktsioon tase 1) 
WHILE[#121 GE 0]DO2 (WHILE funktsioon tase 2) 
 
(arvutused vastavalt DIN 8196-le) 
#4=[[2*180]/#1] (hamba nurk kraadides) 
#5=[#3/[SIN[#4/2]]]+[#121*[2*#122]] (jaotusringjoone läbimõõt mm) 
#6=[#5-#2] (jalgaderingjoone läbimõõt mm) 
#7=[#5+[[1-[1.6/#1]]*#3]-#2] (peaderingjoone läbimõõt mm) 
 
(jalakaare raadiuse arvutuses olev kuupjuur, mille suurus sõltub puksi läbimõõdust) 
IF[#2 EQ 4.0]THEN #125=1.587 
IF[#2 EQ 5.0]THEN #125=1.710 
IF[#2 EQ 6.35]THEN #125=1.862 
IF[#2 EQ 7.75]THEN #125=1.979 
IF[#2 EQ 8.51]THEN #125=2.042 
IF[#2 EQ 10.16]THEN #125=2.166 
IF[#2 EQ 12.07]THEN #125=2.294 
IF[#2 EQ 15.88]THEN #125=2.513 
IF[#2 EQ 19.05]THEN #125=2.671 
 
#8=[0.505*#2+0.069*#125] (r1 ehk hamba jalakaare raadius mm) 
IF[#129 GE [2*#8]]GOTO1000 (kui freesi diameeter võrdne / suurem kui r1 siis veateade) 
#10=[120-[90/#1]] (X ehk rulli haardenurk kraadides) 
#11=[0.008*#2*[[#1*#1]+180]] (r2 hamba profiili raadius mm) 
#12=[[SIN[#10/2]]*#8] (punkti P1 X-koordinaat) 
#13=[[COS[#10/2]]*#8] (punkti P1 Y-koordinaat) 
#14=[[SIN[#10/2]]*[#8+#11]] (punkti P4 X-koordinaat) 
#15=[[COS[#10/2]]*[#8+#11]] (punkti P4 Y-koordinaat) 
 
(abipunkti leidmine) 
#18=0 (X-telje suunaline kaatet a) 
#19=ABS[[#5/2]+8.] (Y-telje suunaline kaatet b) 
#27=ATAN[#18/#19] (nihutuse nurk β) 
#28=[SQRT[#18*#18+#19*#19]] (raadius C) 
#126=[COS[[#26-1]*#4+270+#27]*#28] (järjearvuga n punkti asukoht X-teljel) 
#127=[SIN[[#26-1]*#4+270+#27]*#28] (järjearvuga n punkti asukoht Y-teljel) 
G00 X#126 Y#127 (kiirpaigaldusega abipunkti liikumine) 
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Lisa 14. järg 
G00 Z-[ABS[#128]] (kiirpaigaldusega lõikesügavusele liikumine) 
 
(lõikesse sisseliikumise sirge alguspunkti P7 jaoks konstrueeritud kolmnurgad) 
(kolmnurk P0-P3-P7) 
#16=ATAN[5./#11] (nurk γ; 5 mm on sisseliikumise pikkus) 
#17=ABS[SQRT[#11*#11+5.*5.]] (hüpotenuus c1) 
(kolmnurk M3-P0-P3) 
#18=#14-[#12+10] (X-telje suunaline kaatet x3) 
#19=ABS[SQRT[#11*#11-#18*#18]] (Y-telje suunaline kaatet y3) 
#20=ATAN[#18/#19] (nurk δ) 
(kolmnurk M4-P3-P7) 
#21=#20-#16 (nurk θ) 
#22=#17*[SIN[#21]] (X-telje suunaline kaatet x4) 
#23=#17*[COS[#21]] (Y-telje suunaline kaatet y4) 
 
(lõikesse sisseliikumise sirge alguspunkt P7) 
#24=ABS[[#12+10+#18]-#22] (X-telje suunaline kaatet a) 
#25=ABS[[[SQRT[#17*#17-#22*#22]]-#15]+[#5/2]]  (Y-telje suunaline kaatet b) 
#27=ATAN[#24/#25] (nihutuse nurk β) 
#28=[SQRT[#24*#24+#25*#25]] (raadius C) 
#29=[COS[[#26-1]*#4+270+#27]*#28] (järjearvuga n punkti asukoht X-teljel) 
#30=[SIN[[#26-1]*#4+270+#27]*#28] (järjearvuga n punkti asukoht Y-teljel) 
 
G00 G41 D#124 X#29 Y#30  (kiirpaigaldusega lõikesse sisseliikumise sirge alguspunkti 
liikumine; raadiuse kompensatsiooni algus) 
 
(hamba profiili kaar) 
#17=[#14-#12-10] (Xring koordinaat) 
(hamba profiili kaare alguspunkt P0) 
#18=ABS[#12+10] (X-telje suunaline kaatet a) 
#19=ABS[[[SQRT[#11*#11-#17*#17]]-#15]+[#5/2]] (Y-telje suunaline kaatet b) 
#27=ATAN[#18/#19] (nihutuse nurk β) 
#28=[SQRT[#18*#18+#19*#19]] (raadius C) 
#29=[COS[[#26-1]*#4+270+#27]*#28] (järjearvuga n punkti asukoht X-teljel) 
#30=[SIN[[#26-1]*#4+270+#27]*#28] (järjearvuga n punkti asukoht Y-teljel) 
 
G01 X#29 Y#30 (lineaarne interpolatsioon punkti P0) 
 
(hamba profiili kaare lõpp-punkt P1) 
#18=ABS[#12] (X-telje suunaline kaatet a) 
#19=ABS[[#5/2]-#13] (Y-telje suunaline kaatet b) 
#27=ATAN[#18/#19] (nihutuse nurk β) 
#28=[SQRT[#18*#18+#19*#19]] (raadius C) 
#31=[COS[[#26-1]*#4+270+#27]*#28] (järjearvuga n punkti asukoht X-teljel) 
#32=[SIN[[#26-1]*#4+270+#27]*#28] (järjearvuga n punkti asukoht Y-teljel) 
 
(hamba profiili kaare tsenter P3) 
#18=ABS[#14] (X-telje suunaline kaatet a) 
#19=ABS[[#5/2]-#15] (Y-telje suunaline kaatet b) 
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Lisa 14. järg 
#27=ATAN[#18/#19] (nihutuse nurk β) 
#28=[SQRT[#18*#18+#19*#19]] (raadius C) 
#21=[COS[[#26-1]*#4+270+#27]*#28] (järjearvuga n punkti asukoht X-teljel) 
#22=[SIN[[#26-1]*#4+270+#27]*#28] (järjearvuga n punkti asukoht Y-teljel) 
 
(kaare suhtelised koordinaadid alguspunktist tsentrisse) 
#24=[#21-#29] (Ipk1 koordinaat) 
#25=[#22-#30] (Jpk1 koordinaat) 
 
G02 I#24 J#25 X#31 Y#32 (päripäeva ringinterpolatsioon – hamba profiili kaar nr 1) 
 
(hamba jalakaar) 
(hamba jalakaare alguspunkt P1) 
#29=#31 (järjearvuga n punkti asukoht X-teljel) 
#30=#32 (järjearvuga n punkti asukoht Y-teljel) 
 
(hamba jalakaare lõpp-punkt P2) 
#18=ABS[#12] (X-telje suunaline kaatet a) 
#19=ABS[[#5/2]-#13] (Y-telje suunaline kaatet b) 
#27=ATAN[#18/#19] (nihutuse nurk β) 
#28=[SQRT[#18*#18+#19*#19]] (raadius C) 
#31=[COS[[#26-1]*#4+270-#27]*#28] (järjearvuga n punkti asukoht X-teljel) 
#32=[SIN[[#26-1]*#4+270-#27]*#28] (järjearvuga n punkti asukoht Y-teljel) 
 
(hamba jalakaare tsenter P6) 
#18=ABS[0] (X-telje suunaline kaatet a) 
#19=ABS[#5/2] (Y-telje suunaline kaatet b) 
#27=ATAN[#18/#19] (nihutuse nurk β) 
#28=[SQRT[#18*#18+#19*#19]] (raadius C) 
#21=[COS[[#26-1]*#4+270-#27]*#28] (järjearvuga n punkti asukoht X-teljel) 
#22=[SIN[[#26-1]*#4+270-#27]*#28] (järjearvuga n punkti asukoht Y-teljel) 
 
(kaare suhtelised koordinaadid alguspunktist tsentrisse) 
#24=[#21-#29] (Ijk koordinaat) 
#25=[#22-#30] (Jjk koordinaat) 
 
G03 I#24 J#25 X#31 Y#32 (vastupäeva ringinterpolatsioon – hamba jalakaar) 
 
(hamba profiili kaar nr 2) 
(hamba profiili kaare alguspunkt P2) 
#29=#31 (järjearvuga n punkti asukoht X-teljel) 
#30=#32 (järjearvuga n punkti asukoht Y-teljel) 
 
(hamba profiili kaare lõpp-punkt P5) 
#17=[#14-#12-10] (Xring koordinaat) 
#18=ABS[#12+10] (X-telje suunaline kaatet a) 
#19=ABS[[[SQRT[#11*#11-#17*#17]]-#15]+[#5/2]] (Y-telje suunaline kaatet b) 
#27=ATAN[#18/#19] (nihutuse nurk β) 
#28=[SQRT[#18*#18+#19*#19]] (raadius C) 
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Lisa 14. järg 
#31=[COS[[#26-1]*#4+270-#27]*#28] (järjearvuga n punkti asukoht X-teljel) 
#32=[SIN[[#26-1]*#4+270-#27]*#28] (järjearvuga n punkti asukoht Y-teljel) 
 
(hamba profiili kaare tsenter P4) 
#18=ABS[#14] (X-telje suunaline kaatet a) 
#19=ABS[[#5/2]-#15] (Y-telje suunaline kaatet b) 
#27=ATAN[#18/#19] (nihutuse nurk β) 
#28=[SQRT[#18*#18+#19*#19]] (raadius C) 
#21=[COS[[#26-1]*#4+270-#27]*#28] (järjearvuga n punkti asukoht X-teljel) 
#22=[SIN[[#26-1]*#4+270-#27]*#28] (järjearvuga n punkti asukoht Y-teljel) 
 
(kaare suhtelised koordinaadid alguspunktist tsentrisse) 
#24=[#21-#29] (Ijk2 koordinaat) 
#25=[#22-#30] (Jjk2 koordinaat) 
 
G02 I#24 J#25 X#31 Y#32 (päripäeva ringinterpolatsioon – hamba profiili kaar nr 2) 
 
(lõikest väljaliikumise sirge lõpp-punkti P8 jaoks konstrueeritud kolmnurgad) 
(kolmnurk P4-P5-P8) 
#16=ATAN[5./#11] (nurk γ) 
#17=ABS[SQRT[#11*#11+5.*5.]] (hüpotenuus c1) 
 
(kolmnurk M5-P4-P5) 
#18=#14-[#12+10] (X-telje suunaline kaatet x3) 
#19=ABS[SQRT[#11*#11-#18*#18]] (Y-telje suunaline kaatet y3) 
#20=ATAN[#18/#19] (nurk δ) 
 
(kolmnurk M6-P4-P8) 
#21=#20-#16 (nurk θ) 
#22=#17*[SIN[#21]] (X-telje suunaline kaatet x4) 
#23=#17*[COS[#21]] (Y-telje suunaline kaatet y4) 
 
(lõikest väljaliikumise sirge lõpp-punkti P8) 
#24=ABS[[#12+10+#18]-#22] (X-telje suunaline kaatet a) 
#25=ABS[[[SQRT[#17*#17-#22*#22]]-#15]+[#5/2]]  (Y-telje suunaline kaatet b) 
#27=ATAN[#24/#25] (nihutuse nurk β) 
#28=[SQRT[#24*#24+#25*#25]] (raadius C) 
#29=[COS[[#26-1]*#4+270-#27]*#28] (järjearvuga n punkti asukoht X-teljel) 
#30=[SIN[[#26-1]*#4+270-#27]*#28] (järjearvuga n punkti asukoht Y-teljel) 
 
G01 X#29 Y#30  (lineaarne interpolatsioon – liikumine punkti P8) 
 
(abipunkti liikumine) 
G00 G40 X#126 Y#127 (kiirpaigaldusega liikumine abipunkti; tööriista kompensatsiooni 
lõpetamine) 
 
#121=#121-1 (2 taseme WHILE funktsiooni tingimuse uuendamine) 
 
END2 (2 taseme WHILE funktsiooni lõpp) 
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Lisa 14. järg 
#121=#123 (#121 väärtus taastatakse talletatud väärtusega #123-st) 
#26=#26+1 (1 taseme WHILE funktsiooni tingimuse uuendamine) 
 
END1 (1 taseme WHILE funktsiooni lõpp) 
G90 G00 Z20. 
GOTO3000 (kui on jõutud siiamaani, siis hüpatakse veateadetest mööda) 
N1000 #3000=102 (LIIGA SUUR FREESI DIAMEETER) 
N2000 #3000=101 (MAX 60 HAMMAST) 
N3000 
#121=#0 (globaalsete muutujate #0-mine ehk tühjendamine) 
#122=#0 
#123=#0 
#125=#0 
#126=#0 
#127=#0 
#128=#0 
#129=#0 
M99 (makroprogrammi lõpp 
% 
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Lisa 15. Lihtlitsents ning juhendaja(te) kinnitus lõputöö kaitsmisele lubamise kohta 

 

 

Mina, Argo Kenk, 

sünniaeg 13.01.1993, 

 

1. annan Eesti Maaülikoolile tasuta loa (lihtlitsentsi) enda koostatud lõputöö 

„APJ freespingi makroprogrammeerimine“, 

mille juhendaja(d) on Tõnu Leemet (PhD), 

 

1.1. salvestamiseks säilitamise eesmärgil, 

1.2. digiarhiivi DSpace lisamiseks ja 

1.3. veebikeskkonnas üldsusele kättesaadavaks tegemiseks 

kuni autoriõiguse kehtivuse tähtaja lõppemiseni; 

2. olen teadlik, et punktis 1 nimetatud õigused jäävad alles ka autorile; 

3. kinnitan, et lihtlitsentsi andmisega ei rikuta teiste isikute intellektuaalomandi ega 

isikuandmete kaitse seadusest tulenevaid õigusi. 

 

 

 

Lõputöö autor ______________________________ 
 (allkiri) 

 

Tartu, ___________________ 
 (kuupäev) 

 

 

Juhendaja(te) kinnitus lõputöö kaitsmisele lubamise kohta 
 

Luban lõputöö kaitsmisele. 

 

 

_______________________________________  _____________________ 
 (juhendaja nimi ja allkiri)  (kuupäev) 

 

 

_______________________________________  _____________________ 
 (juhendaja nimi ja allkiri)  (kuupäev


