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Práce je zaměřena na číslicové řízení obráběcích strojů. Jsou zde stručně popsáni výrobci 

řídících systémů: Siemens, Fanuc a Heidenhain. Zhodnoceny jsou především výhody pro 

uživatele,  možnosti dílenského programování a uvedeny druhy řídících systémů. Dále je 

práce zaměřena na výběr řídícího systému pro pětiosý obráběcí stroj, kde je řídící systém 

popsán a jsou zde uvedeny potřebné informace k tomu, aby bylo možné v řídícím 

systému programovat. Dále je zde uveden příklad programování a jeho zhodnocení z 

hlediska časové náročnosti a technologických možností řídícího systému. 
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This thesis is pointed to numerical controlled machinery.  Next this thesis is simply 

described manufacturers of numerical controling systems Siemens, Fanuc and 

Heidenhain. Evaluates advantages for users, on-site programming options and types od 

numerical control systems. This thesis is more pointed on choosing of numerical control 

system for five-axis milling machine, control system in described and there are needed 

informations for programing. In this thesis is shown example of programming and it's 

evaluation of time intensity and technologic options. 
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Seznam použitých zkratek 

  

Zkratka/značka Popis Jednotka 

2D, 3D (2, 3 - dimensional) - dvojrozměrný, třírozměrný  

A, B, C otočné osy kolem os X, Y, Z  

CAD Computer Aided Design - počítačová podpora konstrukce  
CAM Computer Aided Manufacturing - počítačová podpora 

výroby 
 

CC označení Heidenhain pro střed kruhu (centre circle)  

CNC Computer Numerical Control - číslicové řízení počítačem  

D průměr                                                                                     [mm] 

DIN Deutsche Industrie Norm - Německá průmyslová norma  

G dráhové funkce  

Gb Gigabyte - určuje množství úložné paměti na počítači  

ISO Internacionál Organisation for Standardization  

  Mezinárodní organizace pro standardizaci  

iTNC číslicové řízení firmy Heidenhain (s procesorem Intel)  

M pomocné funkce  

NC Numerical Control - číslicové řízení  

PC počítač  

PLC Programmable Logic Controller  

 Programovatelný logický automat  

R0 nulová korekce  

RL korekce zleva  

RR korekce zprava  

TNC číslicové řízení firmy Heidenhain (T. Numerical Control)  

X, Y, Z osy souřadného systému         

f posuv za minutu                                                                [mm min-1] 

fz posuv na zub                                                                      [mm zub-1] 

n otáčky                                                                                  [ot mm-1] 

vc řezná rychlost                                 [m min-1] 

z počet zubů  
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1. Úvod 

 

V současné době je moderním trendem obrábění ve více osách, používání 

univerzálních strojů, jako jsou obráběcí centra. Kladou se stále větší nároky na přesnost 

výroby, jakost výroby, produktivitu práce a umět pružně reagovat na změnu poptávky 

trhu, ale i její rychlost a na mnoho dalších technických, ekonomických, ekologických a 

bezpečnostních požadavků. A z tohoto důvodu roste podíl automatizace ve výrobě, proto 

se v dnešní době ve velké míře využívají obráběcí centra řízená řídícími systémy. 

Nasazení číslicově řízených strojů ve výrobě přináší nejen zvýšení produktivity práce, 

ale i zvýšení opakované přesnosti a také možnost obrábění tvarově složitých a v 

některých případech standardními technologiemi nevyrobitelných součástí. 

První programované stroje, označované jako NC stroje, byly řízeny programem, který 

byl vyznačen na děrném štítku nebo na děrné pásce. Vývoj strojů měl za následek to, že 

byly stroje vybaveny řídícím systémem, což dalo za vznik CNC strojů. Řídící systém měl 

výhodu uchování dat programu a to umožňovalo jeho opakované použití. Programově 

řízené stroje oproti konvenčním strojům zastanou daleko více technologických operací a 

to má za následek úsporu pracovníků a výrobních ploch. Přenecháním veškeré obsluhy 

stroje řídícímu systému dosahujeme opakovatelné kvality u většího počtu kusů. Současný 

trend zavádění moderních počítačových technologií do řídícího systému stroje je stále 

větší. Využíváním stejných komponentů při stavbě řídícího systému jako u běžného 

osobního počítače vede k rychlejšímu zaškolení programátora do obsluhy stroje. 

Jednoduchost ovládání a seřízení stroje umožňuje rychlejší reakci na požadavky trhu. 

 

Cíle bakalářské práce: 

 

Cílem práce je provést rešerše výrobců řídících systémů číslicového řízení obráběcích 

strojů. Jde o porovnání konkurenčních výrobců. Dalším cílem práce je výběr vhodného 

řídícího systému pro pětiosý obráběcí stroj, který zamýšlí katedra obrábění a montáže 

zakoupit. Dále zhodnocení přípravy a zpracování NC programu z hlediska časové 

náročnosti a technologických možností systému. Jako další cíl je možné využití NC 

programu na výrobu upínky, kterou bude možno použít na stroji při upínání obrobků. 
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2. Systémy číslicového řízení 

Základním hlediskem rozdělení řídících systémů je složitost pracovních cyklů, které 

lze na stroji pomocí řídícího systému realizovat. 

 

2.1 Systémy s přetržitým řízením 
 
Systémy stavění souřadnic 

 

Tyto systémy nemají mikroprocesor, proto těmto systémům chybí interpolace a 

nástroj se pohybuje rychloposuvem na programovaný bod, kde se nástroj pohybuje 

nejdříve v jedné ose a až dosáhne koncové hodnoty, následně dojde k pohybu ve druhé 

ose. Tyto systémy jsou vhodné pro vrtačky a tvářecí stroje. [1] 

 

Pravoúhlá řízení 

 

U systémů s pravoúhlým řízením je přestavování nástroje prováděno rovnoběžně se 

souřadnými osami, kde po dokončení pohybu v jedné souřadnici nastává pohyb ve druhé. 

Systémy je možné použít u vrtaček, tvářecích strojů a soustruhů a u frézování 

pravoúhlých obrobků. [1] 

 

2.2 Systémy se souvislým řízením 
 

U těchto systémů je nutný mikroprocesor díky kterému systémy se souvislým řízením 

umožňují výpočet korekcí a geometrie. U soustruhu se nástroj pohybuje ve dvou osách a 

to X - Z. Stroj tedy pracuje současně ve dvou osách (2D řízení). 

U frézky je možné použití několika způsobů souvislého řízení. Je možné provádět 

2,5D řízení, u kterého je možné provádět lineární interpolace vždy v jedné rovině (dvou 

osách) X - Y, X - Z, Y - Z. U 3D řízení nástroj umožňuje interpolovat ve třech osách 

současně, díky kterému lze vyrábět libovolné obrysy a prostorové plochy. Pokud jsou 

vedle pohybů v osách X, Y, Z možné ještě další pohyby a to otočné pohyby kolem těchto 

os, lze mluvit o 4D a 5D řízení. [1] 
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3. Nejrozšířenější výrobci řídících systémů 

 

Dnes se u obráběcích strojů používají téměř všude řídící systémy se souvislým 

řízením. Trendem se stalo obrábění ve více osách, používání univerzálních strojů, jako 

jsou obráběcí centra, dále stále dokonalejší interpolace, kladou se také stále větší nároky 

na přesnost, rychlost a kvalitu výroby.  

V dnešní době je na trhu velký počet výrobců řídících systémů, mezi které patří 

Siemens, Fanuc, Heidenhain, Haas, Fagor, Mazak, Okuma a Fidia a další. Jako největší 

světoví výrobci řídících systémů pro obráběcí stroje jsou však považováni tři výrobci 

řídících systémů a to Siemens, Fanuc a Heidenhain. Tito výrobci mají tak velký podíl na 

trhu, že se zde prakticky nedá mluvit o žádné další velké konkurenci. 

Ostatní výrobci kteří byly jmenováni se zaměřují na výrobu obráběcích strojů a svými 

řídícími systémy vybavují pouze nabízené stroj. 

Katedra obrábění a montáže zamýšlí zakoupit pětiosé obráběcí centrum, pro které 

bude v nadcházejících částech této práce navrhnut řídící systém od jedné z následujících 

firem a to na základě poznatků a dostupným informacím o systémech a výhodách, které 

firmy nabízejí. 

 

3.1 Siemens 
 

Firma Siemens je jedním z největších světových elektronických, elektrotechnických a 

strojírenských koncernů na světě, má pobočky ve 190 zemích světa. Byla založena v roce 

1847 a jako první uvedla na trh systém pro číslicové řízení obráběcích strojů (NC) a to 

v roce 1960. Řídící systém dostal v roce 1964 název Sinumerik a zvýšil výkonnost a 

provozní pružnost výrobních procesů. Sinumerik je využíván po celém světě a má své 

nezaměnitelné místo při výrobě komponentů například v letectví, automobilovém 

průmyslu nebo medicíně. [2] 

Díky systému Sinumerik je společnost Siemens již 50 let na čele v oblasti techniky 

CNC a jejich inovací - od prvního systému NC přes systém CNC s mikroprocesorem až 

po první systém CNC s integrovanými bezpečnostními funkcemi.[2] 
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3.1.1 Řídící systémy Sinumerik 
 

SINUMERIK 802C/802S - až 3 osy. Řídicí systém vyvinutý speciálně pro řízení 

systémů sestávajících z jednodušších a nenáročných strojů. 

SINUMERIK 802D sl - 5 digitálních pohonů (4 posuvy, 1 vřeteno nebo 3 posuvy a 2 

vřetena). Je to řídicí systém integrovaný do ovládacího panelu určený pro méně náročné 

aplikace pro soustruhy a frézky menší až střední výkonnosti. 

 SINUMERIK 840Di sl - plnohodnotný řídicí systém integrovaný do průmyslového PC. 

Dodává se příslušný software a to podle počtu využitých os. 

SINUMERIK 840D - až pro 31 os/vřeten. Systém s pokrokovými funkcemi pro téměř 

všechny technologie (soustružení, frézování, vrtání, broušení, lasery, zpracování dřeva a 

skla a další). Vysoký stupeň modularity umožňuje rychle přizpůsobit tento systém 

požadavkům zákazníka. 

SINUMERIK 840D sl - až 6 případně 31 os s určitou centrální jednotkou. Nabízí 

vysokou modularitu, otevřenost, výkon a flexibilitu. [3] 

 

 

Obr. 3.1 Ovládací panel Sinumerik 840D sl. [3] 
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3.1.2 Přednosti řízení Siemens 
 

- nižší cena konfigurace a kratší čas projektování 

- provozní spolehlivost snížením množství kabeláže 

- široká použitelnost 

- rozložená konfigurace dovoluje významný nárůst dosažitelnosti a produktivity výrobní   

  linky, a tudíž zvyšuje její účinnost 

- rychlá lokalizace původu chyby 

- krátký čas k zaškolení na strojích 

- virtuální optimalizace strojních konceptů 

- integrovaná bezpečnost 

- zlepšení produktivity a přesnosti stávajících výrobních strojů 

  

Pod názvem Sinumerik se skrývá skupina řídicích systémů CNC. Každý produkt 

patřící do této skupiny komunikuje s uživatelem mnoha jazyky. Jednou z jazykových 

verzí je čeština. Řízení obráběcích strojů CNC umožňuje výrobcům obráběcích strojů při 

použití několika komponent rychle a efektivně sestavit individuální systém. Sestava 

následně vyhoví rozdílným přáním zákazníka, a to nejen z hlediska technologie, ale i v 

oblasti obsluhy a programování. 

Nejvýkonnějším systémem společnosti Siemens je Sinumerik 840D. Je to systém pro 

všeobecné použití. Díky své modularitě je vhodný pro téměř všechny technologie jako 

jsou frézování, soustružení, broušení, používá se pro dřevoobráběcí a skloobráběcí stroje. 

Tento systém umožňuje řízení až v 31 osách. 

Řada Solution line uživatelům nabízí modularitu, otevřenost, flexibilitu, jednotnou 

strukturu při obsluze, programování a vizualizaci. K dispozici je systémová platforma s 

funkcemi pro téměř všechny technologie. Systém je integrován do pohonů Sinamics 

S120. Rozšířením o automatizační systém Simatic S7-300 představuje Sinumerik 840D sl 

kompletní digitální řídicí systém, který se nejlépe hodí pro střední a vyšší výkonový 

rozsah. Tímto způsobem mohou být řešeny téměř všechny požadavky uživatele. Řada 

Solution Line je také navíc vhodná pro modernizaci obráběcích strojů - retrofit. Kdy se 

konvenční obráběcí stroje, nebo staré NC stroje renovují a pomocí úprav se přepracují na 

CNC stroje. Jestliže daný stroj používá řídicí systém Sinumerik, může být použit i jeho 

aplikační software při použití nového řídicího systému. Přičemž se uživatelské programy 

PLC, technologické programy, uživatelské obrazovky a složky nezmění. 
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Přímo do řídicího systému a do pohonů je možné integrovat bezpečnostní funkce, 

které plní zabezpečovací funkci. CNC řízení Sinumerik Safety Integrated nabízí 

testované bezpečnostní funkce, pomocí kterých lze realizovat vysoce účinnou ochranu 

osob a strojů. Všechny chyby, které se v systému vyskytnou, vedou k bezpečnému 

zastavení pohybů nebo k rychlému bezkontaktnímu oddělení přívodu energie do motoru. 

Zastavení pohonu je provedeno optimálně podle provozního stavu stroje (například v 

seřizovacím provozu při otevřených ochranných dveřích, kdy je kladen důraz na ochranu 

osob, lze zastavit co nejrychleji, naopak v automatickém provozu při zavřených 

ochranných dveřích je zastavení stroje optimalizováno tak, aby nedošlo k jeho 

poškození). 

Bezpečnostní funkce, jako jsou zamezení vyšším než povoleným otáčkám, kontrola 

kolizí, aj., většinou bývají zapojeny samostatně a používají z části vlastní měřicí prvky a 

z části data z řídicího systému. Integrace těchto funkcí do řídicího systému má několik 

výhod. Řídicí systém není nutno doplňovat dalšími vyhodnocovacími a snímacími prvky. 

Díky velmi krátké datové cestě od zjištění nebezpečné situace k jejímu vyhodnocení lze 

dosáhnout velmi krátké reakční doby. Integrovaná bezpečnostní technika může působit 

přímo na výkonové členy v pohonovém regulátoru bez použití mechanických spínacích 

prvků. Navíc se tímto způsobem dají odhalit chyby, které jsou běžným měřením 

nezjistitelné. Například při naměření špatné frekvenční charakteristiky řídicí systém 

vyhodnotí, že tyto špatné parametry jsou zapříčiněny například volným ložiskem na 

hřídeli. [4, 5] 

 

3.1.3 Podpora pro programování 
 

Společnost Siemens vytvořila softwarové balíky ShopMill a ShopTurn. Pomocí 

těchto softwarů je možné pomocí dialogového programování naprogramovat program 

obrobku bez znalosti zákonitostí pro tvorbu programu. Základní verze ShopMill je pro 

frézování a vrtání a ShopTurn pro soustružení. 

Společnost Siemens rozšířila funkce dílenského programovacího softwaru ShopTurn 

a ShopMill. Nové funkce pomáhají uživateli výrazně zkrátit čas programování CNC, 

zvyšují tak produktivitu ve výrobě. Technologické pakety jsou vhodné pro cyklově řízené 

soustruhy s vodorovným nebo šikmým suportem, vodorovnými nebo svislými 

soustružnickými či frézovacími centry, a stejně tak jsou vhodné pro komplexní obráběcí 

centra v nástrojárnách a ve výrobě forem. [6] 
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Grafické prostředí ShopTurnu podporuje kompletně vybavené soustruhy s otočnou 

osou na frézovacím vřetenu. Mohou být tedy použity soustružnické i frézovací nástroje. 

Grafické zpracování fréz a vrtáků umožňuje jednoduché programování i v případě 

šikmých suportů. ShopTurn také obsahuje výkonný systém managementu nástrojů. Pro 

nástroje je grafická simulace, která podporuje vysokou bezpečnost procesu i při 

natočených osách. [6] 

V dílenském programovacím systému ShopMill jsou nyní obsaženy nové funkce, 

jako například zapichovací frézování. Funkce zapichovací frézování je nyní spojena do 

jednoho cyklu. Frézování zapichováním je upřednostňovaný způsob pro odstraňování rýh 

a prohloubenin. [6] 

 

3.2 Fanuc 

 
Firma FANUC vznikla v roce 1986 jako společný podnik firem General Electric Co. 

(GE), USA, a FANUC Ltd, Japonsko. Avšak již před tímto sloučením měla firma 

FANUC víceletou praxi, protože působí v oblasti automatizace výroby již více než 50 let 

a je vedoucí společností na světovém trhu technologie CNC. První NC systém společnost 

FANUC vyvinula v roce 1956 a v roce 1969 uvedla na trh první plně modulární CNC 

systém. Společnost FANUC a GE FANUC vyrábí a vyvíjí nejmodernější automatizační 

produkty a řešení. Tyto produkty zahrnují levné i vysoce výkonné CNC systémy s 

vysokorychlostními funkcemi, digitálně řízenými servomotory, vřetenovými motory a 

operátorská rozhraní umožňující snadnou obsluhu. Do skupiny FANUC také patří 

FANUC Robotics, leader světového trhu v oblasti průmyslových robotů. Se svým 

širokým sortimentem technologií, výroby a služeb je GE jednou z největších společností 

na světě. [8] 

3.2.1 Řídící systémy FANUC 
 

Řídicí systémy FANUC mají vynikající celosvětovou pověst a jsou populární u 

operátorů obráběcích strojů a  uživatelů. Dosud prodal FANUC  více než 2 milionů 

řídicích systémů CNC po celém světě a tím se stal největším světovým výrobcem řídicích 

systémů. Řada řídicích systémů CNC zahrnuje jak systémy pro jednoduché stroje tak i 

komplexní systémy pro složité a náročné obráběcí stroje. Tyto řídicí systémy jsou známé 

po celém světě díky své vysoké spolehlivosti, přesnosti, rychlosti a snadné obsluze. [8] 
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Obr. 3.2 Tabulka řídících systémů firmy Fanuc [7] 

 
Obr. 3.3 Ovládací panel Fanuc [8] 

 

3.2.2 Přednosti řízení FANUC 
 

- rychlost a přesnost 

- nano interpolace a podpora křivek NURBS 

- snadná obsluha a dílenské programování 

- otevřenost a modularita 

- spolehlivost 

- individuální konfigurace 

- vysokorychlostní přesné obrábění 

- ergonomická konfigurace menu 

- možnost použít komponenty od jiných výrobců 
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Hlavní předností u systémů řady 16i/18i/18i-MB5 je nano interpolace. Tato funkce 

počítá polohovací příkazy pro digitální přesný servosystém s rozlišením na nanometry. 

Interpolace probíhá bez zaokrouhlení nano hodnoty, díky tomu může digitální systém 

sledovat dráhu nástroje velice přesně a hladce. Tím je zajištěna velmi vysoká kvalita 

povrchu.Pomocí nano interpolace spolu se specifickým servořízením lze dosáhnout 

hladkého pohybu nástroje a tím vysoké kvality povrchu.Toto zařízení obsahuje filtr, který 

potlačuje mechanické rezonance a zajišťuje stabilitu servosystému s vysokým zesílením. 

V případě potřeby je možné zablokovat několik rezonančních frekvencí. Pro správnou 

funkci nano interpolace systém využívá strukturu servomotoru, přesné měření proudu, 

čidlo polohy s vysokým rozlišením (16 000 000/ot.) a servořízení s rychlou odezvou. 

Rychlý digitální signálový procesor a pokročilé algoritmy pro automatické řízení proudu 

zajišťují rychlou odezvu a stabilitu obvodu pro řízení proudu. Kratší vzorkování regulační 

smyčky a detektor s vysokým rozlišením přispívají k citlivosti a přesnosti řídicího 

systému. [8] 

Pro dosažení přesného obrábění při vysokých rychlostech je zapotřebí správná 

součinnost mnoha systémů. Především důležitý je rychlý procesor RISC, který umožňuje 

obrábění s nano interpolací při optimální rychlosti posuvu. V rámci funkce Nano řízení 

lze nastavit samostatné hodnoty zrychlení jednotlivých os, protože každá osa má jiný 

moment setrvačnosti. Hlavním důvodem je vyhlazení profilu zrychlení a zpomalení, což 

značně snižuje chybu polohy. Podle naprogramovaného obrysu se přizpůsobuje rychlost 

posunu, ale zrychlení přitom stále zůstává v dovolených mezích pro každou osu. Další 

funkcí, která zajišťuje hladký pohyb a tím i vysokou kvalitu povrchu, je omezení rázů. 

Obrysy s náhlými změnami směru vyvolávají náhlé změny zrychlení a způsobují tak 

mechanické rázy. Funkce omezení rázů omezuje tyto náhlé přechody vyhlazením profilu 

zrychlení. [8] 

CNC systémy řady 16i/18i/18i-MB5 umožňují použití křivek NURBS. Tyto křivky 

velmi přesně reprezentují původní tvar a umožňují využívat matematické vlastnosti tvarů. 

Příkladem jsou plynulé přechody mezi bloky. Jsou tedy omezeny mechanické rázy a je 

zajištěn hladký a stejnorodý povrch. Formát NURBS využívá většina CAD systémů a je 

možné ho využít i pro pětiosé obrábění a jiné složité operace. Jako vedlejší účinek použití 

těchto křivek může být prodloužení životnosti jak nástroje tak i stroje. [8] 

K vysoké rychlosti se vztahuje i programovatelná řídicí logika PMC. V systémech 

Fanuc se používá specifický PMC procesor, který bleskově zpracovává i rozsáhlé řídicí 

sekvence, doba zpracování základního příkazu PMC je 0,033 s na instrukci. Systémy 
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CNC a PMC si vyměňují data prostřednictvím vysokorychlostního rozhraní. Do tohoto 

rozhraní lze zabudovat další funkce. [8] 

V souladu s evropskou bezpečnostní normou je do CNC systému zabudována 

bezpečnostní funkce Dual Check Safety. Zvláštní procesor, určený ke sledování 

bezpečnostních parametrů, sleduje aktuální polohu, rychlost servomotorů a vřetenových 

motorů a prostřednictvím redundance zajišťuje bezpečnost systému. [8] 

3.2.3 Podpora pro programování 

 

Jednoduché NC programy lze vygenerovat prostřednictvím standardních obrazovek. 

Tato operátorská rozhraní jsou také vhodná pro snadnou a rychlou kontrolu a úpravu 

existujících programů. Program je také možné psát v G kódu, nebo ho generovat pomocí 

CAM systémů, nebo použít dílenské programování. [8] 

Pro dílenské programování nabízí Fanuc software Manual Guide i. Pomocí Manual 

Guide i lze velice snadno a rychle naprogramovat CNC na soustružení, frézování nebo 

kombinované obrábění. Manual Guide i představuje řízení s použitím cyklů se 

zjednodušeným operátorským rozhraním, určeným k programování cyklů. K dispozici 

jsou nejrůznější funkce, které usnadňují komunikaci. [8] 

 

Výhody Manual Guide i pro programování: 

 

- všechny důležité informace jsou uvedeny na jediné obrazovce, takže uživatel nemusí  

neustále přepínat mezi několika obrazovkami 

- i obsluha, která zatím nemá příliš zkušeností s programováním, je schopna napsat 

program bez jakékoli dokumentace a to pomocí popisných ikon, které zajišťují  uživateli 

pracovat intuitivně 

- uživatel může také upravovat NC programy v textovém editoru a vymazat či kopírovat 

libovolné úseky programu 

- veškeré opracovávané obrobky lze graficky vytvořit na obrazovce a simulovat pomocí 

3D modelu 

- v dolní části obrazovky jsou zobrazeny poznámky týkající se G a M kódů, které vybral 

uživatel [8] 
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3.3 Heidenhain 

 
Firma Heidenhain má zastoupení ve více než 50 zemích světa a byla založena v roce 

1889, kdy Wilhelm Heidenhain založil dílnu na leptání kovů, která vyráběla šablony, 

štítky, stupnice a měřítka. Během 2. Světové války byla firma zničena a později v roce 

1948 založil syn Wilhelma Heidenhaina v Traunreutu firmu DR. JOHANNES 

HEIDENHAIN. V roce 1968 vznikly číslicové indikace polohy pro ručně ovládané 

obráběcí stroje. V roce 1974 číslicová indikace polohy a nakonec v roce 1976 první řídící 

systémy pro pravoúhlé řízení pro 3 osy TNC 110 a TNC 120. TNC řízení pro frézky, 

vyvrtávačky a obráběcí centra se již používá 30 let v každodenním provozu. Tohoto 

úspěchu bylo dosaženo díky dílensky orientovanému programování a kompatibilitě 

programů s předchozími modely TNC. [10] 
 

3.3.1 Řídící systémy Heidenhain 

 

TNC 124 – tento systém se používá tam, kde se nevyžaduje souvislé řízení, ale stačí 

pravoúhlé řízení, kde nemusíme hned psát NC program. Pomocí tlačítek pro pohyb os 

můžeme spustit plynulý pohyb stroje, nebo jednoduše zadáme cílovou polohu. K 

dispozici jsou standardní cykly. Pro složitější úlohy můžeme vytvořit NC program. 

Využívá se u pravoúhlého řízení pro frézky, vrtačky a vyvrtávačky. [10] 

TNC 320 - Souvislé řízení pro čtyři osy (lze dokoupit i pátou osu). Toto řízení vhodné 

například pro sériovou i kusovou výrobu, výrobu nástrojů a forem. Využívá se u 

souvislého řízení pro frézky, vrtačky a vyvrtávačky. [10] 

TNC 620 - Mnohostranné řízení až pro 5 řízených os. Možnost dílenského programování 

na stroji, nebo načítání externě připravených programů. Vhodný pro kusovou a sériovou 

výrobu, výrobu nástrojů. Používá se pro kompaktní souvislé řízení pro frézky, 

vyvrtávačky a obráběcích centrech. 

iTNC 530  - je univerzální, dílensky orientované souvislé řízení pro frézky, vyvrtávačky i 

obráběcí centra. Při obrábění s vysokými rychlostmi posuvu dosahuje velmi přesných 

kontur obrobku a řídí až 13 os + vřeteno. [10] 

MANUALplus 620 – CNC řízení pro soustruhy. Je charakteristické jak cyklové 

programování, tak možnost konvenčního manuálního obrábění. Cyklové programování 

umožňuje obsluze rychle a efektivně vytvářet a editovat programy. V náročnějších 

aplikacích můžeme využít nového výkonného programovacího režimu  smart.Turn. Tento 

režim je základem pro programování na CNC soustruzích. [10] 
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Rozhraní smart.Turn je založeno na osvědčeném HEIDENHAIN DIN PLUS, které 

vytváří programy a poskytuje NC programátorovi i obsluze všechny potřebné informace 

při běhu programu. Se smart.Turn se využívá formulářové metody, kdy se jen vypisují 

požadované informace do tabulek. [10] 

Je konstruován pro soustruhy s vřetenem, jedním suportem (X a Z osou), C osou nebo 

polohovatelným vřetenem. Je určen jak pro horizontální tak i vertikální soustruhy.[10] 

 

Obr. 3.4 Ovládací panel Heidenhain iTNC 530 [10] 

3.3.2 Přednosti řízení Heidenhain 
 

- tvoří řadu produktů s různými vlastnostmi 

- dílenské programovaní pomoci dialogu Klartext 

- vhodné pro automatizovanou výrobu 

- vhodná volba pro všechny aplikace od jednoduchého frézování po vysokorychlostní   

  obrábění 

- vysoká přesnost obrysu 

- maximální věrnost kontur 

- ruční kolečko 

- pětiosé obrábění 

- měření automatickými sondami 
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Výhody MANUALplus 620: 

- umožňuje ruční obrábění jednoduchých dílců 

- obsahuje bohatou nabídku cyklů pro cyklové programování 

- pomocí prostředí smart.Turn nabízí formulářové zadání a grafickou podporu    

  programování 

- provádí také frézovací a vrtací operace 

- podporuje také vertikální soustruhy 

  

Jako poslední řídící systém společnosti Heidenhain je iTNC 530 z roku 2001, který je 

neustále zdokonalován a nabídka upgradu se neustále rozšiřu o nové funkce, díky kterým 

se tento řídící systém udržuje na trhu. 

Jednou z těchto funkcí je funkce look ahead, která znamená, že systém vypočítává 

geometrii v předstihu. Doposud zpracovával systém iTNC 530 předem 256 bloků NC. 

Tento parametr je zpravidla dostačující, ale současná výpočetní kapacita umožňuje 

zvýšení výkonnosti a právě pomocí funkce look ahead lze předem vypočítat až 1 024 

bloků NC s časem zpracování NC bloku 0,5ms. Využití je vhodné při zpracování 

programů tvořených velmi krátkými dráhovými úseky. 

Při obrábění v pěti osách a při vysokých rychlostech pohybu je vhodná funkce dynamická 

kolizní ochrana jelikož je obtížné předvídat místa střetu nástrojové hlavy a upínacích 

prvků. Proto je velmi vítaným pomocníkem. 

Dynamická kolizní ochrana musí být zprovozněna výrobcem stroje. Výrobce musí 

definovat jednotlivé části včetně jejich rozměrů jako kolizní objekty. Řízení CNC hlídá 

programovanou trajektorii vůči kolizním objektům a má-li dojít ke střetu, vydá stroj 

chybové hlášení a automaticky se zastaví. Zastavení stroje je v bezpečné vzdálenosti 10 

mm před místem kolize. V případě určení rozměrů nástrojů jsou zohledněny i upnutého 

nástroje. 

Rychlost a zrychlení v jednotlivých osách se řídí speciálními algoritmy, díky kterým 

nedochází k trhavým pohybům při změně rychlosti a zrychlení. 

Zachování dostatečné přesnosti je možné zajistit prostřednictvím jednoho cyklu, kde 

jsou zadány do řídicího systému maximální přípustné odchylky od ideální kontury. Řídicí 

systém přizpůsobí opracování automaticky zvolené toleranci tak, aby nedocházelo k 

poškození kontur. 

Mnohé z pětiosých operací, které vypadají na první pohled komplexně lze redukovat 

na obvyklé 2D pohyby, které jsou pouze otočeny kolem jedné nebo několika rotačních 

os. [9, 11] 
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3.3.3 Podpora pro programování 
 

Programování pomocí řídícího systému Heidenhain můžeme uskutečnit v několika 

formách: 

 

Programování v dialogu (Klartext) 

Pro tento způsob psaní programu není potřebná znalost G kódu. Namísto toho se k 

programování používají speciální softklávesy. Všechny informace potřebné pro 

kompletní programovací blok si iTNC 530 vyžádá v dialogu. K popisnému dialogu také 

patří možnost volného programování kontur FK. Velmi výhodně se využívá pokud 

obrobek není okótován v souladu s ISO. Díky FK zadáte jednoduše z klávesnice známá 

data, nemusí se nic přepočítávat nebo vypočítávat. Při tom mohou být jednotlivé prvky 

kontury neurčité, dokud není určena celková kontura sama o sobě. Vedou-li data 

k několika matematickým řešením, jsou nabídnuta programovací grafikou systému. [11] 

 

Smart.NC 

V tomto prostředí se nemusíme učit speciální programovací jazyk, ani G-funkce. 

Řídicí systém Vás provede snadno srozumitelnými otázkami a pokyny. Informace v 

otevřeném textu, dialogy, kroky programů nebo softtlačítka a všechny texty jsou k 

dispozici v češtině. [11] 

 

DIN/ISO 

Ani tento způsob programování není pro řídící systémy skupiny TNC žádný problém. 

Pro zadávání programů jsou na klávesnici často používané klávesy vyznačeny 

bleděmodrou barvou. [11] 

 

Pro dílenské programování se s výhodou používá polohovací ruční kolečko. 

Možnosti použití ručního kolečka: 

- jemné pojíždění ve směru os 

- při seřizování je možné osy stroje ovládat elektronickým ručním kolečkem 

- při obrábění se třemi osami a šikmo nastaveným nástrojem je možné bez 

            přerušení obrábění ručním kolečkem přestavit úhel nástroje. Řídicí systém se 

            postará o to, aby nástroj zůstal na kontuře a obrobek nebyl poškozen. 

- tři tlačítka pro funkce stroje, které stanoví výrobce stroje 

- potvrzovací tlačítka + tlačítko centrál stopu 
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Obr. 3.5 Ruční kolečka Heidenhain. [10] 

 

Pro programování je k dispozici grafické znázornění vykonávané funkce. Tato grafika 

velice zjednodušuje dílenské programování, kde je neustále při ruce náhled tvaru budoucí 

součásti, a také se zobrazují pomocná schémata při programování cyklů. Během 

programování je také možno nahlížet do grafické simulace právě probíhajícího 

programování. [10] 

3.4 Porovnání  
 

Nelze obecně rozhodnout, který ze způsobů řízení je nejlepší. Každý ze systémů má 

nějaké klady a zápory. Tyto řídicí systémy jsou na vysoké technické úrovni a pokrývají 

požadavky zákazníků v rámci současných možností techniky. Každý z výrobců má 

vysokou škálu produktů, od jednoduchých systémů pro vrtačky až po velice složité 

systémy určené pro víceosé obrábění na obráběcích centrech. Přesto jsou mezi řídicími 

systémy rozdíly, které je zvýhodňují pro konkrétní použití. 

Výhoda řízení Siemens je v kombinaci s ostatními produkty Siemens a vytvoření 

souvislého výrobního systému plynule navazujícího na obráběcí stroj. Toho se úspěšně 

využívá při hromadné a sériové výrobě.  

Systémy Fanuc mají velké množství nastavení, jak pro výrobce obráběcích strojů, tak 

pro obsluhu. Další velkou výhodou je nano interpolace, která zvyšuje kvalitu povrchu 

obráběných ploch. 

Heidenhain má výhodu především v podpoře dílenského programování. Již při 

programování je v náhledu zobrazován budoucí tvar obráběné součásti. Vysoká je i 

přesnost a dodržování kontury povrchu. K dispozici je také ruční kolečko, pomocí 

kterého je možné ovládat posuvy a popojíždět ručně v jakékoliv ose. 
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3.5 Výběr řídicího systému 
 

Při výběru řídicího systému pro výrobní stroj je třeba brát v úvahu několik kritérií. 

Podobně jako při výběru obráběcího stroje je důležité vědět, jaké součásti budou na 

obráběcím stroji vyráběny, na jakou výrobu bude stroj zaměřen a za jakých podmínek. 

Také je důležité určit, zda bude stroj programován dílensky, nebo bude CNC kód 

generován pomocí CAD/CAM programů. Dále lze vybírat řídicí systémy podle možností 

doplňkového vybavení a nabízených produktů, které je možno použít a dokoupit k 

jednotlivým řídicím systémům. Jako příklad se zvolen stroj, který zamýšlí katedra 

obrábění a montáže zakoupit.  

Katedra obrábění a montáže zamýšlí zakoupit jako výrobní stroj pětiosou frézku. Ta 

bude vyrábět jednoduché i složitější výrobky malých a středních rozměrů nejčastěji 

z oceli a hliníku. Jelikož se jedná o stroj pro katedru bude výroba součástí zaměřena 

převážně na kusovou výrobu. Na tomto stroji se bude programovat dílensky, ale bude 

plánováno použití  CAD/CAM systému pro využití pětiosého frézování. 

3.6 Návrh řídicího systému 
 

Vzhledem k tomu, že bude stroj bude využíván katedrou obrábění a montáže s malým 

počtem CNC strojů, bude využíváno dílenské programování a do budoucna obrábění i 

pomocí CAM systému. Studenti budou využívat dílenské programování. 

Pro tento způsob programování bych tedy zvolil některý z řídicích systémů 

Heidenhain. Firma Heidenhain klade velký důraz na dílenské programování a díky tomu 

si získala i mnoho uživatelů. 

Pro řízení obráběcího stroje, který zamýšlí katedra zakoupit za účelem pětiosého 

obrábění, je vhodný řídící systém Heidenhain iTNC 530. Tento systém se udržuje na 

trhu již od roku 2001 a jsou nabízeny stále nové funkce a aplikace, které je možné 

k systému dokoupit.  

 

Některé výhody řídícího systému iTNC 530: 

 

Výhody tohoto systému jsou především v integrovaném digitálním řízení pohonů s 

integrovaným měničem. Tím se sníží počet použitých komponent a ovládání pohonů je 

přesnější. Tento systém má také vysoký výpočetní výkon a řadu softwarových funkcí pro 

řízení drah nástroje. Kontury obrobku si zachovávají vysokou přesnost i při 

vysokorychlostním obrábění. [10] 
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Vyrovnávání obrobků pomocí sondy je časově nenáročné, obrobek se upne 

v libovolné poloze na pracovní stůl stroje, pomocí dotykové sondy se nasnímá jedna 

plocha (dva vrtané otvory, čepy) a provede se úhlové natočení vůči souřadnému systému 

stroje a NC program se provede již s kompenzací odklonu o zjištěný úhel. [10] 

Výhodou je také programování pomocí PC stanice, kde je možnost programovat 

stejně jako na stroji. Pracuje se s obvyklým TNC ovládacím panelem, stejným jako je na 

stroji a PC monitor ukazuje obvyklé prostředí. [10] 

Kontrola úplnosti opracování a rozměrové přesnosti obrobků je u tohoto systému 

možná pomocí měřících cyklů, jimiž můžeme zkontrolovat geometrii dílce a to tak, že se 

do vřetena upne místo nástroje 3D dotyková sonda a řízení následně rozpozná obrobek a 

vyvolá příslušný obráběcí program, dále zkontroluje zda bylo obrobení provedeno 

správně a případně zjistí přísuvy na dohotovení načisto. Je zde i možnost vyhotovení 

měřících protokolů. [10] 

Změření nástroje a automatická oprava korekcí nástroje probíhá pomocí nástrojové 

dotykové sondy, která je připevněna na pracovním stole frézky a během obrábění je 

možnost zjištění a uložení hodnot délky a poloměru nástroje do centrální paměti nástrojů. 

Kontrolou nástroje během obrábění lze zjistit opotřebení nebo zlomení nástroje.Jsou-li 

zjištěné odchylky větší než zadaná tolerance nebo když nástroj překročil svoji životnost, 

řídící systém nástroj zablokuje a vymění automaticky za sesterský pokud je dostupný.[10] 

Dílenské programování Heidenhain obsahuje soustavu pokročilých funkcí pro 

inteligentní obrábění. Některé z nich jsou dynamická kontrola kolizí, minimální čas 

zpracování NC bloku (0,5 ms), rychlé opracování s předem zadanou přesností (zadání 

přípustné odchylky od ideální kontury) a další. Samozřejmě je také možné používat tento 

systém společně s CAD/CAM řízením. Pro toto využití má řídicí systém řadu vstupů jak 

pro paměťová zařízení, tak pro síťová připojení. [10] 
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4. Řídicí systém Heidenhain iTNC 530 
 

Řídicí systém Heidenhain iTNC 530 je souvisle řídicím systémem pro frézky, 

vyvrtávačky a obráběcí centra. Systém dokáže řídit 3 až 12 poháněných os. Proto je iTNC 

koncipován jak pro nasazení v dílnách, tak také pro automatizovanou výrobu, například 

pro výrobní centra se zásobníky nástrojů nebo výměníky palet. 

Programování se na tomto řídícím systému může uskutečnit ISO kódu, kde je 

nevýhodou nutná znalost různých G-funkcí a M-funkcí. Další způsob programování je 

pomocí popisného dialogu, kde je řízení vedeno pomocí srozumitelných otázek a pokynů. 

Při programování jsou k dispozici funkce přímek, kruhových oblouků, zkosení, sražení a 

řada pevných cyklů obrábění pro často opakované operace. Kromě toho, pokud 

neexistuje výkres vhodný pro NC, pomáhá volné programování kontur FK. Jako poslední 

možnost programování je v dílensky orientovaném prostředí SmarT.NC. V tomto 

prostředí se nemusíme učit speciální programovací jazyk, ani G-funkce. 

Další možností vytvoření programu je generovanými postprocesory nebo importem 

programů ze starších verzí TNC pro které je iTNC 530 plně kompatibilní. Programovat 

můžeme jak přímo na stroji, tak na programovacím pracovišti, odkud se následně 

program nahraje do stroje. Pro jednoduché práce jako je ofrézování rovinných ploch není 

nutno vytvářet žádný NC program, protože iTNC 530 umožňuje obrábění i v ručním 

režimu pomocí ručního kolečka. 

Řídící systém Heidenhain iTNC 530 je vhodný jak pro programování jednoduchých 

součástí, tak pro programování součástí s velmi složitými 3D tvary. iTNC 530. 

4.1 Ovládací panel 
 

 
Obr. 4.1 Ovládací panel TE530 [12] 
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Funkce jednotlivých tlačítek:  

1.Abecední klávesnice pro zadáváni textů, jmen souborů a programováni DIN/ISO. 

2.Správa souborů 

3.Programovací provozní režimy 

4.Strojní provozní režimy 

5.Klávesy pro tvorbu v popisném dialogu 

6.Klávesy šipek 

7.Numerické klávesy, volba os 

8.Touchpad (dotyková plocha) [12] 

  

Pro programování na počítači (pokud nemáme zakoupen ovládací paneů) je možnost 

zapnout si virtuální klávesnici, která obsahuje potřebné klávesy k programování. 

 

Obr. 4.2 Virtuální klávesnice 

4.2 Typy režimů 

4.2.1 Strojní režimy 

 

Manuální (ruční) provozní režim- lze zde ručně polohovat osy stroje, 

nastavovat vztažné body a naklápět rovinu obrábění. K pohybu os slouží 

klávesy řídícího panelu. 

Elektronické ruční kolečko – má obdobnou funkci jako manuální 

režim. Pro ovládání pohybu os se používá elektronické ruční kolečko, které  

                  je příslušenstvím řídícího systému. 

Polohování s ručním zadáváním – dají se naprogramovat jednoduché 

dráhové pohyby, je možný ruční pohyb os stejně jako v manuálním režimu 

Často se využívá např. k ofrézování plochy nebo ke srovnáním ploch     

                  obrobku frézováním před vlastním nastavením nulového bodu. 
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SmarT.NC - režim pro podporu programování. Dají se zde připravovat 

strukturované programy s popisným dialogem rychle a   bez velkých nákladů 

na školení doplněný o grafiku a další funkce. 

Provádění programu plynule – slouží ke spuštění programu. Po spuštění je 

proveden celý program nebo do okamžiku ručního přerušení. Po přerušení lze 

opět zahájit provádění programu. 

Program po bloku – slouží ke spouštění programu po jednotlivých blocích 

samostatně, každý blok se spouští pomocí tlačítka start. 

4.2.2 Programovací režimy 
 

Program zadat, editovat - v tomto režimu je možné samotné programování 

nových součástí nebo se zde dají upravovat již vytvořené programy. 

 

Test programu – slouží k simulaci programu nebo částí programů. 

Vyhledávají se různé geometrické neslučitelnosti nebo chybně definovaných 

údajů v programu jako posuvy, neroztočení vřetena atd. Dá se zde zjistit i čas     

obrábění. Je zde i možnost kontrola kolizí. 

 

4.3 Způsoby programování 
 

Programování CNC stroje s řídícím systémem iTNC 530 je možné několika způsoby 

jak už bylo naznačeno dříve.  

4.3.1 Popisný dialog Heidenhain 

 

Pro tento způsob psaní programu není potřebná znalost G kódu. To zkracuje dobu 

programování. Namísto toho se k programování používají speciální softklávesy na 

ovládacím panelu. Speciální funkce a dalších nastavení se volí prostřednictvím kláves v 

okolí obrazovky nebo pomocí touchpadu. Pro naprogramování např. jedné přímky 

stiskněte jednoduše klávesu pro lineární pohyb. Všechny informace potřebné pro 

kompletní programovací blok jako jsou cílové souřadnice, rychlost posuvu, korekce 

poloměru frézy a funkce stroje si iTNC 530 vyžádá v dialogu.Během průběhu zadávání 

programu se pomocí grafiky vykreslují jednotlivé kroky. [12] 
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Obr. 4.3 Popisný dialog Heidenhain 

4.3.2 Programování v DIN/ISO 
 

Programování v DIN/ISO je poměrně náročné a zdlouhavé, protože je zapotřebí 

znalost G funkcí a M funkcí a všech jiných příkazů. Programování v ISO/DIN kódu je 

možné v kartézských (absolutní a přírůstkové programování) a polárních souřadnicích. 
 

 

Obr. 4.4 DIN/ISO 

4.3.3 Programování v Smart.NC 
 

Programování ve SmarT.NC se provádí pomocí formulářů . Tento způsob je 

rychlý, jednoduchý a také přehledný. Pro definování jedné operace je zapotřebí vyplnit 

několik formulářů a podformulářů , u kterých je k dispozici grafická podpora . Pro 

tyto výhody se SmarT.NC používá hlavně při dílenském programování. [15] 

 

 

Obr. 4.5 SmarT.NC [15] 



Fakulta strojní VŠB - TU Ostrava                                                             Bakalářská práce 
 

 30 

4.4 Způsoby zadávání v souřadném systému 

4.4.1 Zadávání v absolutních souřadnicích 

 

Vzdálenosti polohy nástroje vzhledem k obrobku se zadávají od určitého počátku 

(nulového bodu), pokud je počátek stále na jednom místě a je neměnný, označuje se 

souřadnice jako absolutní. Každá poloha na obrobku je svými absolutními 

souřadnicemi jednoznačně definována. [12] 

 

Obr. 4.6 Absolutní souřadnice [17] 

4.4.2 Zadávání v inkrementálních souřadnicích 
 

Inkrementální (přírůstkové) souřadnice se vztahuji k naposledy naprogramované 

poloze nástroje, která slouží jako myšlený nulový bod (počátek). Přírůstkové 

(inkrementální) souřadnice udávají při vytvářeni programu vzdálenost mezi poslední a za 

ni následující cílovou polohou, o kterou má nástroj popojet.Pro určení smyslu pohybu se 

musí zadat znaménko + nebo -. Přírůstkový rozměr se označí pomocí písmene I (jako 

inkrementální) před označením osy. [12] 

 

 

Obr. 4.7 Inkrementální souřadnice [17] 
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4.4.3 Zadávání v polárních souřadnicích 
 

Polární souřadnice popisují polohy pouze v jedné rovině. Polární souřadnice mají svůj 

počátek v pólu CC (circle centre; střed kružnice). U obrobků s kruhovými oblouky nebo 

při úhlových údajích je často jednodušší definovat polohy polárními souřadnicemi. 

Poloha v rovině je tak jednoznačně definována pomocí: 

- rádiusu (poloměru) polární souřadnice: vzdálenost od pólu CC k dané poloze 

- úhlu polární souřadnice: úhel mezi vztažnou osou úhlu a přímkou, která spojuje pól CC 

s danou polohou. [12] 

 

 

Obr. 4.8 Polární souřadnice [12] 

4.5 Obráběcí cykly 

 

Pro usnadnění práce nabízí systém pro opakující se operace, pro usnadnění 

programování CNC strojů frézovací a vrtací cykly. Jedná se o předem definované dráhy 

obráběcích nástrojů, které umožňují vykonat obrábění na základě vyplnění parametrů 

cyklů. Současně TNC zobrazuje v pravé polovině obrazovky grafiku, ve které je 

zvýrazněn právě zadávaný parametr. Po zadání všech požadovaných parametrů je dialog 

ukončen. Využití obráběcích cyklů, především vrtacích a měřicích šetří tyto cykly čas 

technologa a výrazně snižují jeho možnou chybu hrozící z upsání při vytváření NC 

programu. Detaily jednotlivých cyklů se nachází v dokumentaci řídicího systému 

Heidenhain iTNC 530. Vytvořené dráhy nástroje je možné různě rotovat podle středu 

rotace, zmenšovat nebo zvětšovat v měřítku, zrcadlit. Využití těchto funkcí umožňuje 

programátorovi použít jednou napsanou dráhu nástroje. [12] 
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Obr. 4.9 Softklávesy obráběcích cyklů 

 

- Vrtání / Závity: cyklus vrtání, hluboké vrtání, vystružování, vyvrtávání, zahlubování, 

vrtací frézování, frézování vnějšího závitu, řezání závitu a frézování vnitřního závitu. 

 

- Kapsy / Ostrůvky / Drážky: cyklus frézování pravoúhlé kapsy, kruhové kapsy, drážky, 

kruhové drážky, pravoúhlého a kruhového čepu. 

 

- Transformace souřadnic: cykly pro transformaci souřadnic, jimiž lze libovolné obrysy 

posouvat, natáčet, zrcadlit, zvětšovat a zmenšovat. 

 

- SL-cykly: cykly jimiž lze obrábět souběžně s obrysem složitější obrysy, které se 

skládají z více navazujících dílčích obrysů 

 

- Rastr bodů: cykly vytváření děr v kružnici nebo v řadě 

 

- Řádkování: cykly řádkování k plošnému frézování rovinných nebo vzájemně se 

pronikajících ploch 

 

- Speciální cykly: cykly pro časovou prodlevu, vyvolání programu, orientace vřetena, 

tolerance [12] 

4.6 Programy a soubory 
 

Když se zadává nový program, je nutné napsat název programu, tečku a za to 

koncovku, která určí typ souboru. Podle toho iTNC zařadí programy do souborů a uloží 

na pevný disk. Pro rychlou orientaci má iTNC speciální okno pro správu souborů. Zde je 

možné jednotlivé soubory vyvolávat, kopírovat, přejmenovávat a mazat. Pomocí iTNC 

lze spravovat téměř libovolný počet souborů, maximálně 25 GB. Jeden NC program 

může být maximálně 2 GB velký. [14] 
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                 Tabulka 4.1 Soubory a jejich koncovky [14] 

Soubory v TNC  Typ 

Programy 

ve formátu HEIDENHAIN .H 

ve formátu DIN/ISO .I 

Soubory smarT.NC 

Strukturovaný Unit-program (jednotkový) .HU 

Popisy obrysů .HC 

Tabulky bodů pro obráběcí pozice .HP 

Tabulky pro 

Nástroje .T 

Výměníky nástrojů .TCH 

Palety .P 

Nulové body .D 

Body .PNT 

Předvolby (vztažné body) .PR 

Řezné podmínky .CDT 

Řezné materiály, materiály obrobků .TAB 

Texty jako 

Soubory ASCII .A 

Soubory NÁPOVĚDY .CHM 

Data výkresů jako 

Soubory ASCII  .DXF 

Ostatní soubory 

Předlohy upínadel .CFT 

Parametrizovaná upínadla .CFX 

Závislá data (např. body členění) .DEP 
 

4.7 Podprogramy a opakování části programu 

4.7.1 Podprogramy 
 

Jednou naprogramované obráběcí kroky se v programu dají opakovat pomocí 

podprogramů a pomocí opakování části programu. Vyvolání podprogramu se uskuteční 

v programu pomocí CALL LBL1. Obrábění dále pokračuje podle podprogramu 

označeného LBL1 až do konce podprogramu LBL0. Potom se dále pokračuje v 

provádění programu blokem, který následuje za vyvoláním podprogramu CALL LBL1. 

[14] 
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Obr. 4.10 Struktura podprogramu [13] 

 

Poznámky pro programování podprogramu 

Hlavní program může obsahovat až 254 podprogramů. Podprogramy se mohou 

vyvolávat libovolně často. Podprogramy se programují až na konci hlavního programu, 

který je ukončen příkazem M2 v posledním bloku. Pokud se podprogram vytváří před 

blokem s M2, tak se provede nejméně jednou bez vyvolání. [14] 
 

4.7.2 Opakování části programu 
 

Pokud chceme opakovat část programu, tak se v programu zadá LBL1 tam, odkud se 

má program opakovat. Řídící systém potom vykonává obráběcí program, až dojde 

k CALL LBL1 REP. Poté se opakuje část programu mezi vyvolaným návěstím LBL1 a 

vyvoláním CALL LBL 1 REP tolikrát, kolik je zadáno v parametru REP. Po posledním 

opakování se pokračuje hlavním programem. [14] 

 

Obr. 4.11 Struktura opakování části programu [14] 
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Poznámky pro programování 

Danou část programu lze opakovat až 65 000krát po sobě a opakovaná část programu 

se vykoná o jedno opakování vícekrát, než je počet naprogramovaných opakování, 

protože se k tomu přičítá první provedení programu před najetím na CALL LBL n REP n. 

[14] 
 

4.8 Korekce nástroje 
 

Řídící systém koriguje dráhu nástroje o korekční hodnotu pro délku nástroje v ose 

nástroje a pro rádius nástroje v rovině obrábění.Jak délkovou tak rádiusovou korekci 

můžeme zjistit pomocí nástrojové sondy. [14] 

4.8.1 Délková korekce 
 

Délková korekce slouží k vyrovnání rozdílných délek mezi jednotlivými nástroji. 

Délka se počítá od špičky nástroje ke stanovenému referenčnímu bodu, nebo 

referenčnímu nástroji, který se určuje zpravidla první nástroj. Korekce je automaticky 

započtena při vyvolání nástroje. Ukončení se provede vyvoláním nástroje s nulovou 

délkou korekce. Délka daného nástroje se stanovuje například pomocí optického 

souřadnicového přístroje. Naměřené hodnoty se zapíší do tabulky nástrojů, nebo je 

možno je zapsat přímo do hlavního programu prostřednictvím funkce TOOL DEF. [14] 

 

 

Obr. 4.12 Korekce délky nástroje [14] 
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4.8.2 Korekce rádiusu 
 

Programový blok pro korekci rádiusu nástroje obsahuje: 

- RL nebo RR pro korekci rádiusu 

- R0, nemá-li se korekce rádius provádět (nulová korekce) 

 

Korekce rádiusu je účinná, jakmile je nástroj vyvolán a pojíždí se jím v rovině obrábění 

některým přímkovým blokem s RL nebo RR. 

- RR Nástroj se pohybuje vpravo od obrysu (korekce zprava) 

- RL Nástroj se pohybuje vlevo od obrysu (korekce zleva) 

 

Obr. 4.13 Korekce rádiusu nástroje [12] 
 

Pohyb bez korekce rádiusu 

Zadává se hodnota R0. Programuje se osa nástroje tedy jeho střed a ten se pohybuje 

po naprogramované dráze v rovině obrábění. Nástroj pojíždí svým středem po 

programované dráze v rovině obrábění. Využívá se při vrtání, drážkování a 

předpolohování nájezdů a výjezdů. [12] 

 

 

Obr. 4.14 Pohyb bez korekce rádiusu [12] 
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4.9 Generování dráhy 
 

Námi naprogramovaná dráha při výrobě je přepočtena v řídicím systému na 

ekvidistantní dráhu, ve které je určen tvar a rozměr nástroje. Při samotném obrábění tvarů 

na obrobku však dochází k porušení ekvidistantnosti skutečné dráhy nástroje s dráhou 

požadovanou a tím k chybám na obrysech a tvarech obrobků. Hlavní příčina těchto 

odchylek je časová prodleva mezi vyhodnocením, zpracováním a zadáním nových 

parametrů řídicímu systému. Všechny dráhy a plochy jsou u číslicově řízených strojů 

určovány a přepočítávány pomocí interpolací, které nahrazují skutečný povrch. [12] 

Druhy interpolace 

- lineární – pohyb po přímce 

- kruhová – kruhový oblouk leží v základní rovině souřadného systému 

- hélické – kruhová interpolace ve dvou osách a třetí osa má lineární interpolaci 

- vyšší stupně interpolace – parabolické, kubické, splinové 

4.9.1 Lineární interpolace 
 

V přímých úsecích dráhy rovnoběžné se souřadnými osami stroje dochází pouze k 

posuvu v jedné ose a dráha nástroje je vždy ekvidistantní k tvaru obrobku. Proto zde 

nedochází k chybám vlivem interpolace. K odchylkám od ekvidistanty, a tím k 

nepřesnosti od ideálního tvaru, dochází až při šikmých přímkových drahách.U lineárních 

interpolací je největší odchylka od ideálního tvaru menší než základní jednotka 

odměřování. Další chyba vzniká, pokud budeme lineárním interpolátorem nahrazovat 

kruhový oblouk nebo obecnou křivku. [16] 

 

 

Obr. 4.15 Chyba při lineární interpolaci [16] 

4.9.2 Kruhová interpolace 
 

U kruhové interpolace dochází k odchylce skutečné dráhy nástroje od ideální 

kružnice. To je patrné z obrázku, na kterém je příklad realizace extrémně malé kružnice o 

poloměru 10 elementárních jednotek dráhy. Poloměrová chyba zde činí 1 až 2 jednotky 

dráhy (jednotky odměřování) bez ohledu na poloměr kružnice. [16] 
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Obr. 4.16 Chyba při kruhové interpolaci [16] 

4.9.3 Spline interpolace 
 

Při spline interpolaci jsou tři body spojovány parabolou, jejíž tečna v druhém bodě je 

rovnoběžná se spojnicí prvního a třetího bodu. Ideální dráhu nástroje interpolátor 

prokládá lomenou dráhou sestavenou z elementárních přímkových úseků. Odchylka této 

skutečné dráhy středu nástroje od dráhy teoretické jsou menší, než je velikost 

elementárního kroku dráhy. [16] 
 

4.10 Programovací grafika 
 

3D liniová grafika 

3D liniová grafika zobrazuje NC program jako dráhu středu nástroje v prostoru. 

Pomocí výkonné funkce zoom lze zobrazit jemné detaily. Tato funkce má velký význam 

v ověření správnosti dráhy nástroje u programů vytvořených externě a odhalí nežádoucí 

nepravidelnosti na povrchu dílce. Např. když postprocesor vygeneruje chybné body dráhy 

nástroje. Aby bylo možné chybná místa rychle vyhledat, označí iTNC v levém okně 

aktivní NC blok barevně. Dodatečně můžete naprogramované body zobrazit. [14] 

 

Pomocná grafika 

U programování cyklů dialogem v otevřeném textu zobrazí iTNC ke každému 

parametru vlastní pomocné schéma. To usnadňuje porozumění významu zvolené funkce 

a urychluje programování. [14] 

 

Testovací grafika 

Abychom si byli před zahájením operace naprosto jisti, může iTNC 530 simulovat 

opracování obrobku graficky. Detaily si můžete nechat ukázat i zvětšené ve 3D. Při 

testování komplexních pětiosých programů se zobrazují také operace při natočených 

rovinách nebo vícestranné opracování. Navíc iTNC 530 uvede vypočtenou dobu 

opracování. [14] 
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Grafika průběhu programu 

Je k dispozici i souběžně při opracování obrobků.systém současně graficky simuluje 

probíhající opracování obrobku. Tato grafika je vhodná především proto, že přímé 

pozorování není kvůli rozstřiku chladicí kapaliny a ochranné kabině většinou možné. [14] 

4.11 Vztažný systém u frézek 
 

Při obráběni obrobku na frézce se vztažný systém obvykle vztahuje k pravoúhlému 

souřadnému systému. iTNC 530 může řídit maximálně 9 osy. Kromě hlavních os X, Y a 

Z existují souběžně probíhající přídavné osy U, V a W. Rotační osy se označuji jako A, B 

a C. [14] 

 

 

Obr. 4.17 Vztažný systém při frézování [14] 
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5. Programování NC a CNC strojů 

5.1 Podstata číslicového řízení  
 

Charakteristika číslicového řízení je, že ovládání pracovních funkcí stroje je 

prováděno řídícím systémem pomocí vytvořeného programu. Program součásti je zadán 

stroji ve formě alfanumerických znaků. Aby stroj porozuměl tomuto druhu zadání, jsou 

tyto informace ve zvoleném kódu přeneseny na nositeli informací nebo další možnost je 

přenos řídicího programu z počítače přímo k řídícímu systému NC stroje tzv. DNC řízení. 

5.2 Program a informace které obsahuje 
 

Program je uspořádaný rozpis jednotlivých geometrických, technologických a 

případně pomocných informací v takové formě a posloupnosti, jak je vyžaduje software 

NC stroje. Program je zapsán pomocí jednotlivých bloků (vět) a je určen pro řízení 

silových prvků stroje a zaručuje, aby proběhla požadovaná výroba součásti. [18] 
 

Informace, které program obsahuje: 

 

Geometrické: 

Popisují dráhy nástroje (přímka, kruhový oblouk), které jsou dány rozměry a tvarem 

obráběné součásti a způsob pohybu nástroje (pracovní posuv, rychloposuv). V programu 

se dráhy nástroje uvádí v osách X, Z u soustruhů a X, Y, Z u frézek, případně i v dalších 

osách, ale to záleží dle konstrukce stroje a náročnosti výrobku. Geometrické funkce se 

zapisují pomocí G funkcí, které stanovuje norma ISO a také jednotliví výrobci řídících 

systémů. [19] 

 

Technologické: 

Stanovují technologii obrábění z hlediska řezných podmínek, jako jsou velikost 

posuvu, otáčky vřetena nebo řezná rychlost, případně hloubka třísky. [19] 

 

Pomocné: 

Jsou to informace pro stroj pro určité pomocné funkce jako např. zapnutí (vypnutí) 

čerpadla chladící kapaliny, směr otáček vřetene atd. [19] 
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5.3 Struktura programu 
 

Každý program se skládá z bloků (vět) programu, věta se skládá ze slov a slova 

z adresové a významové části. 

 

 

Obr. 5.1 Popis jednoho slova v bloku programu [17] 

  

Struktura NC programu je tvořena jednotlivými skupinami řídících bloků (vět) a 

jejich obsah je závislý na konkrétním řídícím systému a NC obráběcím stroji. [17] 

5.4 Členění programu 
 

1. Začátek programu  

2. Standardní věty pro daný řídicí systém a obráběcí stroj, jako je posouvání souřadného 

systému, volba nulového bodu obrobku, atd. 

3. Věty pro opracování součásti: 

- technologické věty – naprogramování nástrojů, otáček, posuvů, atd. 

- geometrické věty – souřadnice popisující dráhu nástroje v jednotlivých osách 

- smíšené věty 

- cykly – hrubovací, pro vrtání hlubokých otvorů, pro frézování kapes, apod. Cykly 

usnadňují programování a zkracují NC programy a zrychlují výrobu. 

4. Podprogramy: mají stejnou strukturu jako program hlavní. Mohou být vyvolány 

příslušnou adresou (např. L) v  hlavním programu nebo jiným podprogramem. Využívají 

se např. pro opakované technologické rutiny. 

5. Konec programu [17] 
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6.  Zpracování NC řídícího programu 

Katedra obrábění a montáže zamýšlí zakoupit CNC obráběcí stroj pro pětiosé 

obrábění, pro které je nutné použití CAM systému. Jelikož využití CAM systému není 

tématem této bakalářské práce a pro studenty bude možnost využití obrábění ve 3 osách 

(X, Y, Z) nebo-li 2,5D obrábění, bude zde jako ukázka programování v řídícím systému 

iTNC 530 od firmy Heidenhain výroba pomocí ISO kódu a dialogového programování, 

které by studenti využívali. 

6.1 Vzorová součást pro vytvoření NC řídícího programu 
 

Jako vzorová součást pro programování v řídícím systému iTNC 530 je zvolena 

upínka s drážkou, protože by po vyrobení následně mohla sloužit na katedře obrábění a 

montáže na obráběcím stroji pro upínání obrobků. Upínka je vyrobena z konstrukční 

oceli E335 (číselné označení 1.0060, ČSN 11600). 

 

 

 

Obr. 6.1 Upínka s drážkou 
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Navržené nástroje: 
 

Jedná se o frézovací nástroje, které jsou dostupné na katedře obrábění a montáže a 

které budou použity na výrobu upínky. Tyto nástroje jsou od rakouské firmy 

MAYKESTAG. Tato firma nemá ve svém katalogu doporučené řezné podmínky, proto 

jsou určeny řezné podmínky z katalogu firmy WNT. Je použita stopková válcová 

dvoubřitá fréza o průměru 12mm, která bude sloužit na frézování drážek. Dále je použita 

nástrčná válcová fréza o průměru 40mm, která bude sloužit k frézování kontury.   

Frézování dosedacích ploch (80mmx30mm) a šikmé plochy se bude realizovat na 

konvenčním stroji pomocí sklopného svěráku. 

 

Tabulka 6.1 Tabulka navržených nástrojů  

Posuv na zub Řezná rychlost 
Číslo nástroje Nástroj 

[mm·zub-1] [m·min-1] 

Materiál 
nástroje 

T1 Fréza Ф12mm 0,048 25 - 35 HSS 

T2 Fréza Ф40mm 0,077 25 - 30 HSS 
  

Podle níže uvedených vzorců byly určeny řezné podmínky: 

 

D

v
n c

⋅

⋅
=

π

1000
                                                                                                                   (6.1) 

nzff z ⋅⋅=                                                                                                                     (6.2) 

 

Nástroj č.1: n = 800ot  min-1 (řezná rychlost zvolena 30m·min-1) 

f = 80mm.min-1 

 

Nástroj č.2: n = 200ot  min-1 (řezná rychlost zvolena 25m·min-1) 

f = 90mm.min-1 
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Technologický postup: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

TECHNOLOGICKÝ   POSTUP 

Číslo výkresu: Název součástky: Materiál: Výrobní 
dávka: 

Dne: 

 CIL012 - 2011 UPÍNKA 11600 1 10.5.2011 

Vyhotovil: Rozměr: Hmotnost 
polotovaru: 

Číslo 
listu: 

Počet 
listů: 

Vydání č.: 

Miloslav Cileček 40x30 ČSN EN 755-3 0,8kg 1 1 1 

Číslo 
operace 

Název stroje: 
Třídící číslo: D

íln
a 

Popis Práce 
Nástroje, 

pomůcky, měřidla 

Pila 

5963 

Řezat 40x30 ČSN EN 
755-3 na délku 
L = 85±0,5 mm 

Ocelové měřítko 
(0÷100) ČSN 25 1125 

Frézka 

FNK25A 0/0 

51512 P
ří

pr
av

na
 

Zarovnat tloušťku 30mm 
na L = 28±0,5 mm, 
frézovat šikmou plochu 

Posuvné měřidlo ( 
0÷50) ČSN 25 1238,  
Nástrčná válcová čelní 
fréza GARANT 
Ø40mm , mat. skupina 
17.0,                                
sklopný svěrák, upínka 
- 2ks, úhloměr 

FCM 16CNC 

51512 

1/1 

  

O
br

ob
na

 

 
Upnout součást,  
Hrubovat konturu na 
čisto, frézovat drážky 
šířky 13mm. 

 Fréza válcová 
dvoubřitá 
MAYKESTAG HSS-
ECo5 Ø12mm, HSS 
Fréza válcová nástrčná 
MAYKESTAG HSS-
ECo5 NR  40x20, HSS 
Posuvné měřidlo ( 
0÷100) ČSN 25 1238 
Strojní svěrák 
Upínka - 2ks 

Frézka 

FNK25A 

51512 2/2 

  

P
ří

pr
av

na
 

                                                                       
Frézovat tloušťku 28±0,5 
mm na konečný rozměr 
22±0,1mm 

                                                                                
Posuvné měřidlo ( 
0÷50) ČSN 25 1238, 
Posuvné měřidlo ( 
0÷50) ČSN 25 1238, 
Nástrčná válcová čelní 
fréza GARANT 
Ø40mm , mat. skupina 
17.0, Strojní svěrák, 
Upínky - 2ks 

Kontrola 

9863 3/3 

  

O
T

K
 

                                                                      
Celkově kontrolovat dle 
výkresu. 
Četnost kontrol 10% 

                                                                                 
Posuvné měřidlo ( 
0÷50) ČSN 25 1238, 
Posuvné měřítko ( 
0÷100) ČSN 25 1238 
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6.2 Programování pomocí DIN/ISO kódu 
 

U tohoto typu programování se využívá G funkcí a M funkcí, u kterých je potřebná 

jejich znalost a také význam.  

 

Realizace řídícího programu 

1. Začátek programu: Název součásti, jednotky (u dialogového programování). 

%UPINKA G71 

 

2. Definice polotovaru: Volí se rovina ve které se bude obrábět (G17 rovina x,y), 

následně se definuje obrobek zadáním minimálních bodů x, y, z a souřadnice 

maximálního bodu x, y, z. 

N10  G30 G17 X0 Y0 Z-30 

N20  G31 X85 Y40 Z0 

 

3. Vyvolání nástroje pokud je definován v tabulce nástrojů, pokud ne tak se nejprve 

nástroj definuje a následně vyvolá, určí se otáčky S a posuv F. 

N30  M6  T1 G17 S2120 F500  

 

4. Vlastní program: Programování obrysů, cyklů, vyvolání podprogramů případně 

opakování částí programů. Předpolohování nástroje, nastavení nulového bodu, zapnutí 

otáček, chlazení, nastavení absolutního programování. 

N40   M13 - zapnutí otáček a chlazení 

N80   G98  L1 - určení začátku opakování části programu 

N220 L1.22 - opakování části programu. Podprogram se bude opakovat 22x 

N230 G98  L0 - konec opakování části programu 

N320 G253 - definování frézování drážky 

N330 M99 - vyvolání cyklu 

M400 M9  M5 - zastavení vřetene a vypnutí chlazení 

 

5. Konec programu. 

N410 M02 

N99999999  %UPINKA G71 
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6.3 Programování pomocí popisného dialogu 
 

U tohoto stylu programování jsou na ovládacím panelu softklávesy, pomocí kterých 

se programují přímky, oblouky, vyvolávání nástrojů, cyklů, atd. 

 

Realizace řídícího programu 

1. Začátek programu: Název součásti, jednotky (u dialogového programování). 

0  BEGIN  PGM  UPINKA  MM 

 

2. Definice polotovaru: Volí se osa vřetena (rovina v které chceme obrábět), následně se 

definuje obrobek zadáním minimálních bodů x, y, z a souřadnice maximálního bodu x, y, 

z. 

1  BLK  FORM  0.1  Z  X0  Y0  Z-30 

2  BLK  FORM  0.2   X85 Y40  Z0 

 

3. Vyvolání nástroje pokud je definován v tabulce nástrojů, pokud ne tak se nejprve 

nástroj definuje a následně vyvolá, určí se otáčky S a posuv F. 

3  TOOL  CALL  1  Z  S2120  F500 

 

4. Vlastní program: Programování obrysů, cyklů, vyvolání podprogramů případně 

opakování částí programů. Předpolohování nástroje, nastavení nulového bodu, zapnutí 

otáček, chlazení, nastavení absolutního programování. 

4   M13 - zapnutí otáček a chlazení 

8    LBL 1 - určení začátku opakování části programu 

18 CALL LBL 1 REP22 -  opakování části programu. Podprogram se bude opakovat 22x 

19   LBL 0 - konec opakování části programu 

27  CYCL DEF 253 FREZOVANI DRAZKY - definování frézování drážky 

28  M99 - vyvolání cyklu 

35 M9 M5 - zastavení vřetene a vypnutí chlazení 

 

5. Konec programu. 

36  M2 

37  END PGM UPINKA MM 

Poznámka: Celé programy uvedeny v příloze 2. 
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7. Zhodnocení přípravy a zpracování NC programu z 
hlediska časové náročnosti a technologických možností 
daného CNC systému 

 
Příprava před zpracováním NC programu je časově náročnější než samotné 

programování. Řídící systém iTNC 530 má mnoho užitečných funkcí, které je možné 

uplatnit při programování. Příručky pro programování jak pomocí ISO kódu, tak 

popisného dialogu mají přes 600 stran, kde jsou vysvětleny všechny potřebné funkce a k 

nim potřebné informace. Po prostudování těchto příruček následuje prostudování výkresu 

a určení metody programování, kterou se bude součást programovat a to buď v 

absolutních nebo inkrementálních souřadnicích. Dále je nutné rozhodnout kterou 

metodou se bude součást programovat. Jestli pomocí DIN/ISO kódu nebo dialogového 

programování. V této bakalářské práci je program zpracován oběma metodami.  

Samotné programování už není tak časově náročné, protože nás řídící systém při 

programování provede všemi potřebnými kroky pomocí dialogu, kdy se nás ptá na 

potřebné informace souborem otázek a mi odpovídáme. Při obrábění kontury se používá 

přímková a kruhová interpolace s využitím rádiusové korekce, pomocí kterých není nutné 

přepočítávání drah ručně, ale programuje se jako kdyby byl nástroj s nulovým průměr a 

do tabulky korekcí se zadá průměr nástroje. Řídící systém odjede od osy nástroje o 

poloměr a to buď směrem doleva nebo doprava, podle toho kterou jsme použily  

rádiusovou korekci. Další dostupná korekce je používána délková korekce, kdy nástroje 

srovnáme do jedné roviny pomocí referenčního nástroje a nástrojové sondy. Následně 

není tedy nutné řešit, který nástroj má jakou délku. Při programování kontur se používají 

také podprogramy a opakování programu, kdy naprogramujeme dráhu a pomocí 

podprogramu určíme kolikrát se má podprogram opakovat a z tohoto důvodu není nutné 

programovat konturu několikrát, jen je nutné na začátku podprogramu zadat vždy v 

inkrementálních souřadnicích mínusovou hodnotu o kterou nástroj při každém opakování 

popojede v ose Z. Dále se při programování využívají pevné cykly, kde jsou 

předdefinovány základní operace pro zjednodušení obrábění jako například frézování 

drážky, kruhového vybrání, různé pevné cykly týkající se vrtání a mnoho dalších. 

Výhodou těchto cyklů je, že není nutné programovat jednoduché tvary ručně.  

Zpracování NC programu pomocí dialogového programování bylo méně časově 

náročné než programování v ISO kódu a to zvláště proto, že není nutná znalost G funkcí , 

protože se v dialogovém programování programuje pomocí softkláves jako jsou klávesy 
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přímka, oblouk (je možný naprogramovat třemi způsoby), definování nástroje, cyklu, 

dále vyvolání cyklu, nástroje, atd.  

Při programování pomocí ISO kódu jsou na klávesnici modrou barvou vyznačena 

tlačítka potřebná při tomto programování. Jsou to klávesy s písmeny G, M, F a S 

(rychloposuv, posuv, programování oblouků ve směru a protisměru hodinových ručiček, 

pomocné funkce, rychlost posuvu a otáčky). 

8. Závěr 

 
 V této práci byly zhodnoceni výrobci  řídících systémů pro řízení obráběcích strojů. 

Jsou zde popsány hlavní přednosti řídicích systémů firem Siemens, Fanuc a Heidenhain. 

Tyto řídicí systémy se neustále vyvíjejí a přizpůsobují se potřebám zákazníka. Základní 

úkoly, týkající se řízení dráhy nástroje, plní řídící systémy výborně, dále mají mnoho 

podpůrných funkcí, které zlepšují jakost povrchu, také umožňují obrábění vysokými 

rychlostmi a přitom minimalizují setrvačné síly a zrychlení. Toho dosahují především 

kombinací pokročilých řídicích systémů s digitálními pohony. I přes spoustu společných 

znaků se všechny řídící systémy od sebe navzájem liší. Každý z nich je zaměřen jiným 

směrem, a proto mají různá uplatnění. 

Dále je práce zaměřena na výběr vhodného řídícího systému pro pětiosý obráběcí 

stroj, kde je vycházeno z předchozích vlastností a možností řídících systémů uvedených v 

této práci. Dále se vybíral řídící systém podle dostupnosti informačních zdrojů k danému 

tématu a možnosti napsat program bez znalosti ISO programování, které je v dnešní době 

na ústupu a uplatňují se jiné formy programování (dialogové programování, 

programování pomocí CAM systémů).V této práci je vybrán řídící systém iTNC 530 od 

firmy Heidenhain, kde jsou popsány důležité funkce pro programování v tomto systému. 

Práce má dále za cíl vytvoření programu ve vybraném řídícím systému, kterým je 

Heidenhain iTNC 530, ve kterém je program vytvořen jak pomocí ISO kódu tak pomocí 

popisného dialogu. Programování v tomto řídícím systému není časově náročné a pomocí 

technologických možností je programování rychlé a jednoduché. Každý kdo se 

problematikou programování zabývá se v tomto řídícím systému dobře orientuje a nedělá 

mu programování žádné problémy, pokud zná význam jednotlivých příkazů. 
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