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Anotace
Práce se zabývá porovnáním dvou různých variant vytváření programu pro CNC stroje.
První varianta pomocí grafických programů a CAD/CAM systému. Druhá varianta je ruční
zadávání programu. Hlavním úkolem práce, je tedy, srovnaní jaké jsou třeba znalosti
uživatele a také doba vytvoření programu. Řeší se to za pomoci systémů AutoCAD,
Inventor, Surfcam, Heidenhain a CNC.
The paper presents a comparison of two different variants of program creation for CNC
machines. The first variant with graphics programs and CAD/CAM system. The second
option is to manually entering the program. The main task of the work, is a comparison of
what skills are needed for user and time of program development. To solve this work, use
AutoCAD, Inventor, Surfcam, Heidenhain and CNC.
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1 CNC (COMPUTER NUMERIC CONTROL)
Moderní CNC frézy se příliš neliší v pojetí původního modelu postavený MIT v roce 1952.
Frézky typicky sestávají ze stolu, který se pohybuje v osách X a Y a z nástroje - vřetena které se pohybuje v ose Z (hloubka). Poloha nástroje je poháněna motory prostřednictvím
řady krokovacích zařízení s cílem poskytovat vysoce přesné pohyby, nebo v moderním
designu, přímo řízenými krokovými motory.[1]
CNC jako systémy jsou nyní používány pro jakýkoliv proces, který lze popsat jako sérii
pohybů a operací. Patří mezi ně řezání laserem, svařování, svařování třením, ultrazvukové
svařování, řezání plamenem a plazmou, ohýbání, připínání, lepení, stříhání látky, šití,
umisťování pásků a vláken, sběr a umísťování a řezání. [1]

1.1 HISTORIE CNC
Automatizace řízení obráběcího stroje začalo v roce 1800 s vačkami, které „hnaly“
obráběcí stroje podobným způsobem jako již dlouho v hudebních skříních nebo provozně
komplikovaných kukačkových hodinách. Nicméně, automatizace pomocí vačky se zásadně
liší od číslicového řízení, protože nemůže být abstraktně programována. Abstraktní
programování poskytoval děrný štítek, který v sobě ukrýval program. Jeho výroba byla
obtížná. [1]
Technologie se postupně vyvíjí. V 19. a 20. století se začínalo se stroji, do kterých se
program zadával ručně přímo na jejich ovládacím panelu krok po kroku.
V roce 1960 uvedla firma Kearney&Trecker první obráběcí (frézovací) centrum. NC
systémy byly již tranzistorové. NC stroje se integrovaly do prvních výrobních linek. [2]
V 70. letech byly NC systémy doplňovány pamětí a umožňovaly editaci programů
(Westinghouse). [2]
V 80. letech začaly být stroje vybavovány zásobníky nástrojů i obrobků. Začal příliv
prvních CNC strojů. Programy se vytvářely na děrovací pásky.
Ve 21. století byl zahájen vývoj nové generace obráběcích center. Jsou vytvářeny
především multifunkční stroje. Běžně jsou do CNC strojů integrovány CAD/CAM systémy
a dále se posiluje provázanost na externí počítačové stanice. [2]
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2 CAD/CAM SYSTÉMY
2.1 CAD
Computer Aided Design - počítačem podporované navrhování - zkratka označující
software pro projektování či konstruování na počítači. (např. AutoCAD, Inventor,
SolidWorks) [3]

2.2 CAM
Computer Aided Manufacturing - počítačem podporovaná výroba - zkratka označující
software pro řízení či automatizaci výroby, např. obráběcích strojů, robotů. (např. Surfcam,
HSMWorks) [4]

3 AUTOCAD
AutoCAD je populární software pro 2D a 3D projektování a konstruování (CAD),
vyvinutý firmou Autodesk. Byla vyvinuta sada profesních aplikací určených pro CAD
v oblasti strojírenské konstrukce, stavební projekce a architektury, mapování a terénních
úprav. Nativním formátem výkresů AutoCADu je neveřejný souborový formát DWG.
AutoCAD publikuje CAD data i do formátu DWF. [5]

3.1 HISTORIE AUTOCADU
Autodesk vyvinul první verzi AutoCADu už v roce 1982 pro platformy Unix, Macintosh
a Microsoft Windows. Od roku 1994 používá jen platformu Microsoft Windows, proto má
prostředí podobné sadě Microsoft Office. [5]

4 INVENTOR
Autodesk Inventor je parametrický, adaptivní 3D modelář - softwarová CAD aplikace
firmy Autodesk. Inventor obsahuje funkce pro adaptivní a parametrické 3D navrhování,
tvorbu 2D výkresové dokumentace, prezentace a fotorealistické vizualizace a animace,
i správu dokumentů a konstrukčních dat. [6]
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Pro tvorbu výkresové dokumentace nabízí Inventor 2D funkce podobné programu
AutoCAD a výkresy zpracovává ve formátu DWG (nebo IDW). Pracuje i s datovými
formáty dalších 3D aplikací. Publikuje rovněž výkresy a modely do formátu DWF. [6]

4.1 MOŽNOSTI INVENTORU
Základ konstruování v Inventoru tvoří součásti (parts, IPT), jejichž geometrie může být
odvozena od parametrických 2D náčrtů (sketch). Tyto součásti pak mohou být
kombinovány a vázány různými typy vazeb do sestav (assembly, IAM). Při změně kóty,
parametru nebo geometrie automaticky přegenerována a aktualizována celá 3D sestava,
včetně její výkresové dokumentace (pohledy, řezy, detaily, kusovníky). Vedle standardních
nástrojů pro tvorbu objemových a povrchových 3D modelů obsahuje Inventor rovněž
funkce pro modelování plechových součástí, svařence, ocelové konstrukce. Vestavěná
SQL databáze "Obsahové centrum" obsahuje statisíce normalizovaných součástí (vč. ISO,
DIN, ANSI) pro použití v sestavách. [6]

5 SURFCAM
SURFCAM představuje vyspělý CAM systém pro řízení CNC technologií umožňující řídit
2 až 5 osé frézky, soustruhy a soustružnická centra, vyvrtávačky, drátořezy a další. Mezi
hlavní přednosti systému SURFCAM patří špičková technologie TrueMill, která výrazně
zkracuje dobu obrábění a prodlužuje životnost nástrojů. [7]

5.1 SURFCAM - CAD/CAM
SURFCAM nabízí o něco více, než pouze technologickou (CAM) část. V tomto systému je
samozřejmostí skutečné modelování a následné úpravy modelů a to jak modelů zde
vytvořených, tak modelů převzatých z jiných systémů. Proto je tento produkt nabízen jako
CAD/CAM systém. Tato skutečnost nabízí nesporné výhody oproti CAM systémům, které
již nelze dále editovat nebo domodelovávat další potřebné části na modelu, formě, zápustce
apod. [8]
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6 HEIDENHAIN
Firma DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH vyvíjí a vyrábí lineární a úhlové snímače,
rotační snímače, indikace polohy a řízení pro náročné aplikace polohování. Produkty
HEIDENHAIN se používají především ve vysoce přesných obráběcích strojích i zařízeních
pro výrobu a další zpracování elektronických součástek. [9]

6.1 PRACOVNÍ STANICE
Software programovacího pracoviště iTNC běží na PC. Programovací pracoviště se liší jen
nepatrně od iTNC, zabudovaného v obráběcím stroji. Klávesnice je stejná s výjimkou
softkláves, které jsou na stroji integrovány v monitoru. Připojení iTNC klávesnice k PC je
prostřednictvím USB portu. Obrazovka PC zobrazuje známé uživatelské prostředí TNC.
[10]

6.2 HEIDENHAIN ITNC 530
iTNC 530 HEIDENHAIN je univerzální, dílensky orientované souvislé řízení pro frézky
a vyvrtávačky i obráběcí centra. Má integrované digitální řízení pohonů s integrovaným
měničem. [10]
iTNC 530 řídí až 13 os + vřeteno. Doba zpracování 1 bloku je 0.5 ms. Při obrábění
s vysokými rychlostmi posuvu dosahuje velmi přesných kontur obrobku. Paměťovým
mediem je pevný disk. [10]
Ve své dvou procesorové verzi je iTNC 530 doplněna uživatelským rozhraním s Windows
XP. To uživateli umožňuje pracovat současně se standardními Windows aplikacemi. [10]

7 ŘEŠENÍ
7.1 ÚVOD
Pro předvedení práce jsem vybral jednoduchý tvar vozidla formule, tak aby na něm bylo
možné využít co možná nejvíce základních ovládacích prvků od každého programu
a zároveň tak, aby vzniklé chyby při realizaci byly jednoduše opravitelné.
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Formule je tvořena schodovitým způsobem. Tento způsob byl vybrán po konzultaci
s vedoucím práce pro možné využití projektu v dílenské části školy. Model by mohl být
realizován na školním přístroji CNC, který je schopen využít pouze dvouosé frézování.
Výsledný program je rozdělen do několika menších bloků, protože školní přístroj je
omezen 256 řádky programu.
Sled programů pro vytvoření páce byl následující: 1. AutoCAD – 2D výkres;
2. Inventor – 3D model; 3. Surfcam – vytvoření programu pro CNC;
4. Heidenhain – simulace programu.

7.2 VÝKRES 2D
Výkres 2D je vytvářen ve školní verzi Autodesk AutoCADu 2004. Tato verze sice není
aktuální, ale obsahuje všechny důležité ovládací prvky. V uživatelském prostředí jsou
v lištách vyskládané panely nástrojů, které si uživatel muže přizpůsobit.
Model formule je pro lepší zpracování rozdělen do dvou částí. Části jsou nazvané Předek
a Tělo. K tvorbě výkresu jsou využity ovládací prvky:
 Čára (přímky, křivky)
 Oblouk (tvořen třemi body)
 Zrcadlení (souměrnost)
 Kóty

TĚLO
Výkres těla je symetrický. Protože obsahuje obloukové prvky, musí být zvolen postup
tvorby výkresu. Postupů je několik, ale nejlepší co se týče jednoduchosti řešení, je postup
přes prvek zrcadlení. Jedná se o způsob, kdy se vytvoří osa a z jedné její strany se nakreslí
celá ta jedna polovina těla. Samozřejmě že prvky co jsou v kontaktu s osou, musí mít
poloviční velikost, než byla původně určena pro celé tělo. Přesné velikosti čar se zajišťují
souřadným systémem.

Čáry lze tvořit od oka tahem po obrazovce, nebo zadáním

počátečního a koncového bodu. Poté prvek zrcadlení ovládáme následujícím způsobem.
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Vybereme osu (kliknutí), stlačíme enter, vybereme vše, co chceme zrcadlit, znova stlačíme
enter a máme celý model ve 2D. Následně smažeme osu a zakótujeme výkres. Kóty
nalezneme v roletovém menu Kóty. Vybereme druh kót, které požadujeme a označíme
čáru

či

oblouk

a

dle

zásad

kótování

ve

výkresu

kótu

vytáhneme.

Obrázek 1 - výkres tělo

PŘEDEK
U výkresu předku bylo použito stejného postupu tvorby přes prvek zrcadlení. Jen zadní
strana musí být stejně veliká jako u těla. V této části se model spojuje. U přední strany je
použit

oblouk

před

zrcadlením

tak, aby se, po zrcadlení

Obrázek 2 - výkres předek
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vytvořila špička.

7.3 MODEL 3D A SURFCAM
Model 3D je tvořen v Autodesk Inventoru 2008 a pro tvorbu programu je použit Surfcam
Velocity 4.

INVENTOR
V Inventoru se nejprve musí založit projekt, který zajišťuje po celou dobu tvoření modelu
ukládání na námi zadané umístění. Zakládání projektu se provádí úplně na začátku, před
tím než se začne dělat cokoliv jiného. Hned při spuštění Inventoru naběhne uváděcí okno.
Toto okno je shodné s tím oknem jako při modelování, když se zvolí ikona nový. Poté
v menu po levé straně vybereme položku Projekty. V projektech zvolíme nový a otevře se
průvodce projektu, kde se vybírá, jaký typ projektu chceme, název projektu a složka
projektu (místo ukládání). Pak zvolíme dokončit a je vytvořený projekt. Ten pak zvolíme
v seznamu projektů v položce projekty.
V menu na levé straně se přepneme na položku nový a zvolíme Norma.ipt. Inventor se
přepne do prostředí modelování, kreslení náčrtu (skica). Zde je po levém okraji panel 2D
náčrtu. V panelu nejdeme položku vložit soubor AutoCADu. Otevře se okno pro hledání.
Najdeme výkres, který jsme před tím vytvořili a otevřeme. Nyní máme základní náčrt
v inventoru v přesných mírách zadaných už v AutoCADu.

BOLEOVSKÉ OPERACE
3D modelování v Inventoru funguje tak, že postupně krok za krokem přidáváme materiál,
nebo odebíráme. U modelu v této práci použijeme oba dva postupy. Pro každé přidávání
i odebírání materiálu musíme vytvořit náčrt a budeme používat položku vysunutí.

TĚLO
Vysunul jsem náčrt vložený z Autocadu a začal vytvářet další náčrt na vysunuté podložce.
Nejdříve byla na řadě díra na jezdce. Pomocí čar jsem našel střed modelu a následně jsem
umístil na střed elipsu. K vytvoření díry jsem odebíral materiál pomocí vysunutí. V dalším
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náčrtu jsem kolem díry a tečně k ní udělal oblouk a dále používal ekvidistantu pro udržení
tvaru.
Ekvidistanta – Množina bodů roviny, které mají od přímky, či kružnice stejnou
vzdálenost, větší 0.
Ekvidistatnta v inventoru funguje tímto způsobem:
 Vybere se v panelu nástrojů
 Vybereme strany, které chceme mít ve stejném tvaru jen menší či větší
 Tahem zvolíme vzdálenost ekvidistanty od zadávající strany
Tento náčrt jsem vysunul. Podle tohoto tvaru jsem pak model těla domodeloval. Jen při
tvoření ostatních náčrtů jsem požíval ekvidistantu pro všechny tvarové strany kromě
oblouku kolem díry, který musel být stále stejný. Protože se po ekvidistantě velikost strany
zmenšila, již nedosáhla na oblouk kolem díry, a proto jsem strany pomocí čar protáhl až
k oblouku.

Obrázek 3 - první model tělo

8

PŘEDEK
Stejně jako u modelu těla jsem vysunul náčrt vložený z AutoCADu. Poté jsem u modelu
předku používal jen odebírání materiálu pomocí vysunutí. U modelu předku jsem se
pokusil znázornit tvar předku formule, bohužel při schodovitém provedení to není příliš
vidět.

Obrázek 4 - první model předek

7.4 SURFCAM
Přímo v Surfcamu se dá také vytvářet model samotný, ale funkce zde nejsou tak pokročilé.
Z tohoto důvodu je Surfcam sám o sobě CAD/CAM systém. V Surfcamu lze vytvářené
frézování i odsimulovat. Je to dobré pro představu jak dál pokračovat a také pro
přehlednost. Pro práci jsem využil Surfcam jen jako CAM systém.
Vkládání modelu z Inventoru do Surfcamu pracuje na stejném principu jako například
otevření textového souboru v Microsoft Word. V Surfcamu zvolíme ikonu otevřít. Otevře
se okno pro vybrání modelu. V dolním roletovém menu vybereme typ souboru pro otevření
z Inventoru(.ipt). Podle místa uložení projektu v Inventoru najdeme i model a vybereme
ho. V Surfcamu pak vyskočí okno, ve kterém nastavíte pouze první roletové menu a zvolíte
BOTH (oboje). Model se otevře.

Obrázek 5 - okno při vkládání modelu
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První si musíme zvolit nulový bod. Ten volíme v levém dolním rohu. Nulový bod je
důležitý při generování programu z toho důvodu, aby nám souhlasily souřadnice programu
s opravdovou velikostí polotovaru.
Postup zvolení nulového bodu:
 Zvolit ikonu Transform (transformace)
 V otevřeném menu zvolit Move (pohyb)
 V dalším menu zvolit Location (lokace)
 V dalším menu zvolit Visible (obrazovka)
 V dalším menu zvolit End Point (nulový bod)
 Vybereme roh modelu (nic se nestane, ale ve skutečnosti se bod vybral)
 V otevřeném menu, kde se zvolil End Point, zvolíme Keyboard (klávesnice)
 Otevře se okno World – X, Y i Z nastavíme na nulu a potvrdíme
Pohyb s modelem jde, pokud potřebujeme po zvolení ikony Fit pohybem myši, nebo po
stlačení mezerníku se otevře okno Surfcam views. Do kolonky Views (pohledy) vepíšeme
číslo ze seznamu předdefinovaných pohledů a potvrdíme entrem.
Generování programu – V Operations Manager je po pravé straně okna seznam
nastavení. Slouží k nastavení generování programu. Nastaví se zde, kolika osé provedení
jsme vytvářeli a vybere se postprocesor pro stroj CNC, na který chceme program.
Zvolením Post se vygeneruje program.
Než započneme tvorbu programu, musíme si založit polotovar. Zvolíme ikonu vedle
Transform, Operations Manager (manažer operací). Pravým tlačítkem myši zvolíme vrchní
složku NC Project. Zvolíme Edit setup information (zadat vstupní informace), záložku
Stock (polotovar). V otevřeném okně nyní zvolíme Geometry Bounding Box (geometrie
ohraničení polotovaru). Tento ovládací prvek vyplní všechny souřadnice. Zvolíme Add
(přidat) a pokračujeme na OK.
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Obrázek 6 - založení polotovaru

Zůstali jsme v okně Operations Manager označíme složku NC Project a zvolíme ikonu
Add a new setup section to the project (přidat novou sekci do projektu). Pro každý různý
použitý nástroj se musí přidat sekce. Sekci si můžeme přejmenovat. Sekce mezi sebou
můžeme prohazovat a měnit pořadí běhu programu. Označíme sekci a zvolíme, Done.
Nyní jsme připraveni vytvářet dráhy pro frézování.
Pro vytváření každé dráhy platí stejný postup:
 Roletové menu NC
 Položka 2 axis (dvouosé) – kvůli školnímu stroji
 Pro náš model vybereme contour (kontura), kromě díry. V jejím případě vybereme
pocket (kapsa).
 Vybereme si hranu, podle které chceme vyfrézovat tvar – žlutě se obarví,
a zvolíme, Done.
 Otevře se okno nastavení
 Potvrdí se OK, okno se zavře a vybíráme, zda chceme tvar frézovat zvnějška či ze
vnitř kliknutím kolem nebo na model.
Okno nastavení - V první záložce si můžeme nastavit nástroj a jeho rychlost.V další
záložce si nastavujeme styl frézování. Pokud chceme frézovat postupně od shora,
vybereme Cutting Method – Climb (metoda frézování) a Geometry – Top. Při tomto
11

nastavení se nemusíme starat a počítat o Z souřadnici (hloubka), Surfcam si ji automaticky
vybírá sám, podle vloženého modelu. Prostě tyto velikosti jsme nastavili už v inventoru.
Nastavení materiálu a dvouosého frézování, necháme jak je. Nastavené hodnoty i materiál
nám vyhovují.

Obrázek 7 - vybírání nástroje a okno nastavení

PROBLÉM Č. 1
U původního modelu těla z Inventoru mi vždy při vybírání frézování pater nad dírou zvně
či ze vnitř naskakovala chybová hláška. Hledal jsem na internetovém fóru, co s tím. Zjistil
jsem že Surfcam potřebuje pro správnou funkci uzavřené frézovací smyčky. To znamená,
že první model nevyhovoval, protože jeho frézovací dráhy nad dírou tvořily tvar U.
Musel jsem tedy model v Inventoru přizpůsobit. Oblouk kolem díry jsem smazal a nahradil
ho přímkou. Díra je skryta pod jednotlivými patry. Patra nad dírou jsou již tvořena už
jedině ekvidistantou.
V Surfcamu jsem vytvořil dráhy až po podložku k díře. Sekci s vytvořením díry jsem tedy
posunul za sekci s frézováním pater. Tím pádem jdou vyfrézovat patra a při frézování díry
mi tak vzniknul i ten oblouk kolem ní.
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Obrázek 8 – model těla s první úpravou

PROBLÉM Č. 2
Po vytvoření dráhy obrysu mi zbyla nevyfrézovaná oblast kolem přední části díry, kam
nedosáhl průměr nástroje a ani tato oblast netvořila žádnou celou smyčku. Musel jsem tedy
znova model upravovat v Inventoru.
Takže jsem zkusil v Inventoru, právě v této části odebrat trochu materiálu a nahradit tento
úbytek obdélníkovou deskou, která také zakrývala díru. V Surfcamu jsem tu to část
vyfrézoval ze vnitř. Zbyly tam čtyři nechtěné sloupky v rozích desky, protože frézky vždy
bude mít nějaký průměr, a tak při vnitřním frézování je třeba s tím počítat, pokud máte
hranaté části. Znova jsem upravil model do konečné podoby následujícím způsobem.
Obdélníkovou desku jsem protáhl natolik, aby celé rohy zasahovaly do cesty dráhy obrysu.
Aby se vše správně vyfrézovalo, musel jsem upravit pořadí jednotlivých sekcí. První byla
sekce s patry, druhá byla sekce s deskou, třetí byla sekce s dírou a poslední sekce obrysu.
Tento samý problém jsem měl i u modelu předku, při každém vyřezávání jednotlivých
pater. Pro každé patro jsem tedy musel vytvořit přesahující desku a také upravit pořadí
sekcí. Protože je každé patro jinak veliké, musel jsem pro každé patro, nebo dvojici z nich,
vytvořit sekci. Sekce se pak řadily od nejvyššího patra po nejspodnější a poslední sekce,
byla sekce obrysu.
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Obrázek 9 - konečný model předku a část z koncového modelu těla

PROBLÉM Č. 3
Když jsem měl model těla i předku připravený pro vygenerování programu pro Heidnhain.
Procházel jsem všechny postprocesory, které už v programu byly a ani jeden neměl nic
společného s Heidenhainem. Po informování se, jsem zjistil, že se postprocesory dají
doinstalovat. Kontaktoval jsem jednu firmu zabývající se CAD/CAM systémy. Ta mě
několikrát přesměrovávala na různá oddělení, až jsem se dostal na oddělení technické
podpory. Jejich pracovník mi poradil a poslal mi balíček se správnými postprocesory.
Balíček jsem nainstaloval. Po restartování Surfcamu se už v seznamu postprocesory
Heidenhain nacházely.

Obrázek 10 - Operations Manager
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Mohl jsem tedy dokončit práci se Surfcamem. Pro každou sekci jsem nechal vygenerovat
program pro Heidenhain iTNC 530. Vygenerované soubory měli atribut .H.

7.5 HEIDENHAIN
Pracovní stanice má specifický postup zapínání, vypínání a i pohybu v ní, v jednotlivých
oblastech. Ovládání stanice potřebuje vlastní klávesnici přímo pro účely stanice.
Klávesnice je zobrazena na obrazovce. Po nainstalování stanice jsem musel nejdříve najít
ve složce nainstalování samostatný spouštěč klávesnice. Spustit stanici a v nastavení
stanice zapnout automatické otevírání klávesnice zároveň se stanicí. Za pomocí učitele
jsme ještě nastavili češtinu do stanice.
Stanice se spouští dvojitým stiskem klávesy CE. Aplikace přepne do ručního provozu. Pro
možnost pracovat se soubory vygenerovanými Surfcamem stiskneme zelené tlačítko na
klávesnici. Dostaneme se do správce souborů. Zde vybereme disk, na kterém máme
uložené vygenerované programy a postupně je jeden po druhém musíme zkopírovat na
disk TNC, který se zobrazuje pouze v této stanici. Programy tam musíme zkopírovat, jinak
není možné je ve stanici otevřít a spustit simulaci. Když je máme programy na disku TNC
můžeme vždy jeden program otevřít editovat v něm a také spustit jeho simulaci.

Obrázek 11 - klávesnice k Heidenhain

Pro editaci a opravení případných chyb v programu, na klávesnici stiskneme tlačítko ve
tvaru kosočtverce se šipkou od levé strany. Pak musíme do editace vložit program,
stiskneme tlačítko PGM/MGT otevře se disk TNC a vybereme program, který chceme
editovat. Soubor má pak atribut .E.
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Pro test programu (simulaci) stiskneme tlačítko ve tvaru obdélníku se špičkou a šipkou
vedoucí z leva, ale pozor špička nesmí být černá. Následuje tlačítko PGM/MGT a otevře se
disk TNC. Vybereme program, který chceme testovat. Soubor má pak atribut .S.

Obrázek 12 - správce souborů (telo_B12rez_koncový je právě otevřen v okně editace i simulace)

Dodržet postup vypínání je důležité. Pokud tento postup nedodržíme, nastane nám ztráta
dat. Pro vypnutí se přepneme do ručního provozu klávesou, na které je ruka. V ručním
provozu použijeme soft klávesy (černé pruhy nad normálními klávesami v dolní části
programu). Zvolíme poslední soft klávesu. Soft klávesa přepne normální klávesy a zobrazí
se nám vlevo dole klávesa off s obrázkem vypínače. Po jejím zvolení se program z nova
zeptá, zda jsme si jisti vypnutím. Potvrdíme klávesou ano.
Nejdříve jsem myslel, že vygenerované programy budou v pořádku a rovnou je otestuju,
ale psalo mi to chybovou hlášku, chybí nástroj a BLK FORM nelze zobrazit.

PROBLÉM Č. 4 – CHYBÍ NÁSTROJ
Hned mě napadlo, že se musí někde vybrat nástroj. Nástroj se vybíral v ručním provozu.
Do něho se zpět přepíná tlačítkem, na kterém je ruka. V ručním provozu v pravém dolním
rohu je položka tabulka nástrojů. Nebyl nadefinovaný žádný nástroj. Musel jsem
nadefinovat všechny nástroje pro každou sekci (program). Stiskem Edit nástroje
a pohybem po řádce a vyplněním délky, průměru a názvu nástroje jsem nadefinoval
všechny potřebné nástroje. Nástroje jsou očíslovány vzestupně.
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Obrázek 13 - nástroj není definován

Když jsem koukal na simulaci programu, všiml jsem si, že velikost nástroje nesouhlasí.
Bylo to tím, že každý program používal automaticky nástroj s číslem 1. Přepnul jsem se do
editace programu. Našel řádek programu, který přivolává nástroj. V tomto řádku jsem
musel opravit číslo nástroje. Tuto opravu jsem provedl u všech programů. Nástroje mají
atributy .T.

PROBLÉM Č. 5 – BLK FORM NELZE ZOBRAZIT
V editaci toho programu jsem se dozvěděl, že se jedná o definici polotovaru, což je
minimální a maximální souřadnice pracovního posuvu dráhy nástroje.
Heidenhain vzal nejspíš každou sekci jako jednu dráhu, ale já jsem měl v jedné sekci
několik drah. Každá dráha byla, jinak vysoko jen se na tyto dráhy používal stejný nástroj.
Právě proto, že Heidenhain bral sekci, jako jednu dráhu byla Z souřadnice stejná pro
maximum i minimum a v simulaci vlastně polotovar nešel zobrazit.

Obrázek 14 - BLK FORM nelze zobrazit

V Surfcamu jsem musel v nastavení NC Projektu najít polotovar, který jsem nechal
vygenerovat a opsat Z souřadnice do Heidenhainu. Po zapsání souřadnice se v podstatě
vygeneroval polotovar i v Heidenhanu. BLK FORM se už zobrazil a mohl jsem si
prohlédnout simulaci programu.
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Některé sekce obsahovaly i více než 200 řádků programu. Stanice, kterou jsem používal,
byla pouze demo verze, a proto zobrazovala maximálně 100 řádků programu. Některé
programy se tudíž otestovaly jen z části.

8 ZÁVĚR
Cílem práce je porovnat dva způsoby vytvoření programu pro CNC stroje. Ruční způsob
programování mě tolik neoslovil oproti tomu využití CAD/DAM systému je zcela o něčem
jiném.

8.1 RUČNÍ ZPŮSOB
Ruční způsob tvorby programu je dnes už zastaralý. Sice se bez něj neobejdeme, protože
jeho základy potřebujeme k tomu, abychom mohli opravovat případné chyby po
CAD/CAM systému.
Ruční programování CNC jsem se učil během školních praxí v programu Micronex CNC,
který byl k vidění snad jen tam. Byl to dobrý výukový program, ale už dost starý. Můžu
potvrdit, že jsem se v něm programovat CNC naučil. Pokud jste potřebovali napsat delší
program, měli jste buď dobrou představivost, nebo jste si to museli kreslit. Každá akce se
zapisuje na jeden řádek a k dispozici máme maximálně 256 řádek. Všechno se vlastně
musí vymýšlet za pochodu. Všechny velikosti si musíte dopočítávat. Vznik chyb je tak,
hodně častý jev. Chyby pak musíte hledat a opravovat.
Vyzkoušel jsem si programovat i v Heidenhainu. Jazyk programování byl velmi podobný.
Samozřejmě Heidenhain používá jiné kódy k jednotlivým akcím. V podstatě jsem nenašel
žádné extra zlepšení oproti programu CNC v samotném ručním programování.
Změny se projevily až v grafickém provedení. Simulace se od sebe dost lišily jednak
průběhem a jednak možným nastavením simulace.

8.2 VYUŽITÍ CAD/CAM SYSTÉMU
Dnes by se firmy bez tohoto systému neobešly. Opravdu urychluje tvoření programu
a dokonce umožňuje větší rozpětí využití v různých oblastech průmyslu, i složitější tvary
zde nejsou problém.
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Na začátku práce jsem měl znalosti jen v programech AutoCAD a Inventor. Surfcam
a Heidenhain jsem nikdy předtím neviděl. V podstatě jsem do toho šel naslepo.
A CAD/CAM systém mě jen překvapoval. Propojení jednotlivých programů a jejich
spolupráce mě velmi oslovila. Po deseti minutách bádání v každém použitém programu už
znáte potřebné funkce a víte kam klikat.
Vytvoření výkresu v AutoCADu je chvilková záležitost. Model v Inventoru pokud už víte
jak ho správně přizpůsobit Surfcamu také nezabere moc času. Dvouosé vytváření drah
v Surfcamu trvá tak dlouho než se vám povede se tím proklikat. V Heidenhainu je třeba si
program ještě zkontrolovat, ale pokud simulace funguje bez problémů, tak je program
připraven pro reálné použití.

8.3 SHRNUTÍ
Znalosti potřebné k ručnímu vytvoření programu jsou rozsáhlejší. Musíte znát všechny
kódy jazyka, který používá systém CNC (Heidenhain). Naopak u systému CAD/CAM to se
znalostmi není tak horké. Jak už jsem zmiňoval u CAD/CAM systému se zvládnete
základy naučit během hodiny a pak pokud jste zvídaví, už se jen zdokonalujete.
Bereme-li v potaz, že už obě metody tvorby programu pro CNC dobře známe. Časová
náročnost vytváření programů ručně zadávaných je v celku dost veliká. Doba, kterou
potřebujete k vymýšlení tvorby, a dopočítávání všech rozměrů se sama o sobě pohybuje
v řádech hodin nemluvě o tom, že jste ještě ani nezačali zadávat program. Zadávání
programu může také trvat třeba i hodinu a více. CAD/CAM systém vyžaduje nejvíce času
pro vytvoření 3D modelu a vytvoření frézovacích drah. Když program vytváříte pro
složitější model, budete se také pohybovat v řádech hodin, ale zde už vás nečeká žádné
zadávání programu. Zde ušetříte čas, který můžete využít k případné opravě, pokud
simulace nedopadne dobře, ale to se děje jen v minimu případů.
Celkové porovnání způsobu tvorby programu pro CNC dopadlo lépe směrem k vývoji
techniky. Podle mě je použití CAD/CAM systému zábavnější. Jakoby si s tím hrajete
a nemusíte se starat o to, že někde uděláte chybu, protože pokud ji uděláte, hned ji máte na
očích.
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