
Wstęp

Jedną  z  zalet  programu  Mach3  jest  możliwość  rozszerzania  jego

funkcjonalności  przez  samego  użytkownika.  Program  oferuje  samodzielne

tworzenia  tzw.  makr.  Są  one  pisane  w  języku  VisualBasic,  który  dzięki

gotowym  poleceniom  jest  stosunkowo  prostym  i  szybkim  sposobem

programowania, a do pracy nie jest wymagany żaden specjalistyczny program

(wystarczy zwykły notatnik systemowy).

Skrypty  tworzone  przez  użytkownika  dają  możliwość  dołączenia  do

systemu sterowania dodatkowych urządzeń, dzięki którym użytkownik jest w

stanie dopasować sterowanie oparte o program Mach3 nawet do najbardziej

nietypowych wymagań budowanej maszyny. 

Do  najpopularniejszych  rozszerzeń  należą  sondy  pomiarowe  oraz

elektrowrzeciona. Sondy mogą posłużyć do wykrycia krawędzi obrabianego

elementu,  czy  też  do  pomiaru  długości  narzędzia.  Dołożenie  wrzeciona  z

obsługą automatycznej  wymiany narzędzia,  pozwala nam na tworzenie  tak

zwanych magazynów narzędziowych, które pozwalają automatycznie pobrać,

a następnie odłożyć na wskazane miejsce wybrane narzędzie. 

Przykładowe zdjęcia sond pomiarowych pracujących jako: czujnik krawędzi (zdjęcie z

lewej) oraz czujnik długości narzędzia (zdjęcie z

prawej).

Obok pokazano elektrowrzeciono z obsługą

automatycznej  wymiany  narzędzia,  które
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znajduje się w ofercie naszego sklepu www.EBMiA.pl .

W niniejszym artykule spróbujemy Państwu przybliżyć sposób realizacji

pomiaru długości  narzędzia  w programie Mach3 oraz po krótce omówimy

jego automatyczną wymianę.  

Podłączenie  czujnika  i  konfiguracja

programu

Pierwszym  krokiem  do  realizacji

pomiaru  długości  narzędzia  będzie

podłączenie samego czujnika do sterowania

maszyny.  Rodzaj  użytego  czujnika  nie  ma  tutaj  większego  znaczenia.

Wszystko  zależy  od  wymaganej  dokładności  pomiaru.

Jeśli wymagamy dużej dokładność pomiaru, powinniśmy

użyć  czujnika  o  odpowiedniej  klasie.  W  najprostszym

przypadku  może  to  być  najzwyklejsza  krańcówka

mechaniczna.

 Aby  podłączyć  czujnik  do  systemu  sterowania,

musimy wykorzystać jeden z pinów wejściowych, tak aby

program  Mach3  mógł  wykrywać  moment  jego

zadziałania.  Zakładając,  że  używamy  naszej  płyty  głównej  SSK-MB2,

możemy w tym celu użyć zacisku HMA, który przypisany jest do 15 pinu

portu LPT. Opis sposobu podłączenia czujnika przedstawiony jest w instrukcji

do  płyty  SSK-MB2.  Niezależnie  od  tego,  jakiej  płyty,  czy  kontrolera
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używamy, zadziałanie czujnika powinno spowodować zmianę stanu napięcia

na pinie wejściowym.  

Gdy podłączenie elektryczne czujnika z naszą maszyną mamy już za sobą,

kolejnym krokiem będzie zdefiniowanie odpowiedniego sygnału wejściowego

w programie Mach3. Aby to zrobić wybieramy menu Config/Ports and Pins, a

następnie  zakładkę  Input  Signals.  Dla  tych,  którzy  używają  programu  z

zainstalowaną  naszą  polską  nakładką,  dostęp  będzie  następujący

Ustawienia/Porty i piny, a następnie zakładka Sygnały wejściowe.

Teraz  z  listy  sygnałów  musimy  odszukać  sygnał  Probe,  dla  którego

musimy określić  numer portu i  pinu,  do którego została  podłączona nasza

sonda pomiarowa. 

Okno ustawień sygnałów wejściowych – definicja sygnału Probe.

 

Po dokonaniu konfiguracji  przechodzimy do okna  Diagnostyka (Alt-7),

gdzie  będziemy  mogli  przetestować  działanie  czujnika.  Aktywując  ręcznie

czujnik,  należy  obserwować  stan  kontrolki  Digitaze  na ekranie.  Kontrolka

powinna  zapalać  się  na  zielono  w  momencie  naciśnięcia  czujnika,  a  po

puszczeniu  gasnąć.  Widok  okna  diagnostyki  został  pokazany  na  rysunku
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poniżej. Jeżeli mamy sytuację odwrotną, tj. kontrolka pali się bez aktywacji

sondy pomiarowej, a gaśnie w chwili jej aktywacji, to należy wrócić do okna

ustawień sygnałów wejściowych i zmienić tam stan aktywny sygnału  Probe

na przeciwny (kolumna Active Low). Natomiast jeżeli program nie wykrywa

pracy sondy, wówczas należy upewnić się, czy podłączenie elektryczne jest

prawidłowe (np. czy występuje zasilanie czujnika) oraz czy zdefiniowano w

programie prawidłowy numer użytego pinu.

Widok okna diagnostyki w momencie aktywacji sondy pomiarowej.

 

Pomiar długości narzędzia

Pomiar  długości  narzędzia  staje  się  przydatny,  gdy  podczas  pracy

zachodzi konieczność wymiany narzędzia. Może mieć to miejsce, gdy proces

obróbki  wymaga  stosowania  różnych  typów oraz  średnic  narzędzi.  Innym

powodem może być konieczność ostrzenia lub wymiany złamanego wiertła,

czy  frezu.  Gdy  zdemontujemy  narzędzie  i  ponowne  zamontujemy  je  we
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wrzecionie,  musimy  się  liczyć  z  tym,  że  jego  długość  uległa  zmianie.

Oczywiście  wszystko  zależy  od  dokładności  jakich  oczekujemy,  ale  jeżeli

mówimy  o  precyzyjnej  obróbce,  to  przy  wymianie  narzędzia   pomiar  i

dokonanie korekcji jego długości stają się nieodzownym elementem procesu

obróbki. 

  W  programie  Mach3  skrypt  (makro)  pomiaru  długości  narzędzia

możemy przypisać do przycisku,  lub do m-kodu. W pierwszym przypadku

wywołanie  procesu  pomiaru  może  odbywać  się  po  przez  naciśnięcie

przycisku  Auto.  pomiar  narzędzia (AutoTool  Zero)  znajdującego  się  na

głównym ekranie  programu.  Rozwiązanie  to,  przydatne  jest  wówczas,  gdy

proces obróbki podzielony jest na etapy, gdzie każdy z etapów wykonywany

jest  innym  narzędziem.  Wówczas  po  zakończeniu  danego  etapu  możemy

wymienić  narzędzie,  a  następnie  przy  pomocy  przycisku  wywołać  pomiar

jego  długości  w  celu  dokonania  niezbędnej  korekcji  w  osi  Z.  Podobnie

sytuacja wygląda w przypadku potrzeby ostrzenia narzędzia.

Aby przypisać  nasze makro pod w/w przycisk należy wybrać z menu

polecenie:  Operator/Edytuj  skrypt  przycisku (Operator/Edit  Button  Script).

W  tym  momencie  przycisk  Auto.  Pomiar  narzędzia (oraz  kilka  innych)

powinien  zacząć  migać.  Klikamy  na  w/w  przycisk.  Wówczas  powinno

otworzyć się  nam okno edytora.  Przy  standardowym ustawieniu  programu

powinna ukazać się nam zawartość jak na zrzucie poniżej.
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Okno edytora skryptu przycisku Auto. pomiar narzędzia

Widoczną linię tekstu należy skasować, a następnie wkleić nasze makro

(zawartość  pliku  Makro_pomiar_długosci.txt,  który  jest  do  pobrania  na

stronie  www.EBMiA.pl). Po zdefiniowaniu niezbędnych parametrów (o tym

w kolejnym punkcie)  należy  zapisać  zmiany  wybierając  menu  File/Save i

zamknąć okno edytora.  Dla pewności  możemy ponownie  edytować skrypt

przycisku,  aby upewnić  się,  że  zmiany zostały  zapisane.  To już wszystko.

Wystarczy kliknąć na omawiany przycisk, a narzędzie zostanie automatycznie

zmierzone (opis działania makra zostanie omówiony w kolejnym punkcie).

Drugim sposobem na wykonanie naszego skryptu, jest przypisanie jego

do m-kodu, który będzie wywoływany z wykonywanego G-kodu. Większość

programów typu  CAM,  przy  pomocy  których  generowane  są  G-kody,  ma

możliwość  tworzenia  G-kodu  z  uwzględnieniem  wymiany  narzędzia.  W

programie Mach3 do tego celu służy polecenie M6, które składa się z dwóch

plików:  M6Start  oraz  M6End.  Pliki  te  znajdują  się  w  folderze  macros

programu  Mach3.  Dla  standardowej  instalacji  ścieżka  dostępu  będzie

następująca:  C:\Mach3\macros\nazwa  naszego  profilu.  Wywołując  w  G-

kodzie  polecenie M6 na początku wykonywany jest plik M6Start, następnie,

automatycznie wykonany zostanie  M6End.  Pliki te możemy edytować przy

pomocy  dowolnego  edytora  tekstowego  (np.  w  notatniku  systemowym).

Wystarczy  jak  skrypt  pomiaru  zostanie  przypisany  do M6Start.  Zawartość

pliku  M6End  powinniśmy  wykasować  (nie  chcemy  wykonania

niepotrzebnych poleceń). 

Po  takiej  definicji  wywołanie  w  G-kodzie  plecenia  M6  spowoduje

wywołanie naszego makra z pomiarem długości narzędzia. 

Makro pomiaru długości narzędzia 

Na  stronie  www.EBMiA.pl dostępny  jest  skrypt  do  obsługi

automatycznego  pomiaru  długości  narzędzia:  Makro_pomiar_długosci.txt.

Jest  to  przykładowy sposób na realizację  tego zadania. Skrypt  zawiera

obsługę ręcznej wymiany narzędzia, a korekta realizowana jest w oparciu o
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dwa pomiary długości: narzędzia używanego przed wymianą oraz narzędzia

po  wymianie.  Na  podstawie  dwóch  pomiarów  obliczana  jest  różnica  w

długości, po której dokonywana jest korekta wysokości w osi Z – ustawiany

jest tzw. offset dla osi Z. 

Skrypt opatrzony jest w komentarze (znajdują się one po apostrofach),

które  opisują  kolejne  kroki  działania.  Przed  rozpoczęciem  musimy

zdefiniować  między  innymi  współrzędne  punktów wymiany  oraz  pomiaru

narzędzia  (zgodnie  z  komentarzami).  Plik  ze  skryptem możemy edytować

dowolnym  programem  tekstowym.  Jeżeli  dysponujemy  tylko  zwykłym

notatnikiem,  to  sugeruję  jednak  zrobić  to  przy  użyciu  edytora  programu

Mach3  (tak  jak  to  zostało  opisane  przy  przypisaniu  makra  do  przycisku

pomiaru narzędzia -  Operator/Edytuj skrypt przycisku). Edytor ten wyświetli

nam  wszystko  w  przejrzysty   sposób  (zmienne,  komentarze   zostaną

wyróżnione  kolorami,  co  ułatwi  zapoznanie  się  ze  skryptem).  Dodatkową

zaletą  edytora  jest  fakt,  że  możemy przetestować krok po kroku działanie

skryptu. Możemy to zrobić przy pomocy przycisków znajdujących się u góry

(zaznaczone na poniższym zrzucie ekranu). 

Okno edytora skryptu z wczytanym skryptem pomiaru długości narzędzia.

Przy pomocy przycisku odtwórz/wstrzymaj (trójkąt z dwoma pionowymi

kreskami)  możemy  wykonywać  skrypt  linijka  po  linijce.  Jeżeli  program

Mach3  będzie  pracował  w  tle,  wówczas  silniki  również  będą  pracowały

(program nie  może  być  w  trybie  zatrzymania  –  przycisk  Reset  nie  może

migać).

7
www.EBMiA.pl



Parę  słów  o  uzupełnieniu  danych  w  skrypcie.  Tak  jak  wspomniałem

wcześniej,  aby  nasz  program działał  prawidłowo  musimy  określić  w  nim

punkty (współrzędne) pomiaru oraz wymiany narzędzia. Tutaj uwaga, należy

pamiętać o tym, że maszyna powinna być wyposażona w czujniki bazujące,

aby program mógł automatycznie przejechać na wskazane punkty. Inaczej nie

”trafimy”  w  wyznaczone  punkty.  Mogą  to  być  dowolne  współrzędne  w

obrębie  maszyny.  O  ile  punkt  pomiaru  zależy  od  miejsca  zamontowania

sondy, to punkt wymiany może być dowolny, najlepiej taki, który umożliwi

nam swobodny  dostęp  do wrzeciona  przy  pracach związanych z  wymianą

narzędzia. Aby wyznaczyć te punkty wykonaj następujące kroki: 

1. Wykonaj jazdę referencyjną wszystkich osi (bazowanie);

2. Na głównym ekranie, przy pomocy przycisku Wsp. maszyny  przełącz

tryb wyświetlania współrzędnych na maszynowe (absolutne); 

3.   Zamocuj narzędzie w uchwycie wrzeciona (do pierwszych prób sugeruję

użyć jakieś stare, którego nie będzie szkoda jak się złamie); 

4.  W  trybie  posuwu  ręcznego  przejedź  nad  środek  czujnika,  a  następnie

zanotuj współrzędne XY;

5.  W trybie  posuwu ręcznego  przejedź  nad miejsce  wymiany,  a  następnie

zanotuj współrzędne XYZ. 

Teraz  na  podstawie  zgromadzonych  informacji  wystarczy  już  tylko

uzupełnić skrypt o wymagane współrzędne.

       Tak jak wspomniałem, jest to przykładowy sposób realizacji korekty

długości narzędzia, zakładający jego ręczną wymianę. Prezentowany skrypt

można wzbogacić o różnego rodzaju zabezpieczenia (sprawdzanie wybranego

numeru  narzędzia,  sprawdzenie  czy  przed  wywołaniem  odbyła  się  jazda

referencyjna osi,  itd.),  czy też uwzględnianie informacji  zdefiniowanych w

programie  dla  tabel  Baz  materiałowych  oraz  Magazynu  narzędzi.

Prezentujemy  tutaj  tylko  przykład,  który  możemy  w  dowolny  sposób

rozwijać. 
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Automatyczna wymiana narzędzia

Gdy  opisywałem  pomiar  długości  narzędzia  wspomniałem  o  jego

wymianie. Wymiana może być ręczna, tak jak to ma miejsce w naszym skrypcie,

ale również  możemy ją zautomatyzować. W w/w makrze pomiędzy pomiarami

następuje przejazd na punkt ręcznej wymiany narzędzia. Ale jeżeli dysponujemy

elektrowrzecionem z  automatyczną wymianą narzędzia,  możemy zrealizować

funkcję  magazynu  narzędzi.  Każdorazowe  wywołanie  polecenia  M6 może

powodować  automatyczne  pobranie  wskazanego  narzędzia,  a  następnie  jego

pomiar (każde wywołane narzędzie ma przypisany numer, na podstawie którego

program określa jego położenie w magazynku – miejsce z którego możemy je

pobrać,  a następnie odłożyć). Sposoby wykonania magazynu są różne, np. w

postaci karuzeli czy ”półki”, w którą wsuwane są narzędzia.

Skrypt  do  obsługi  takiego  zadania  jest  już  oczywiście  bardziej

skomplikowany. Zależnie od wykorzystanej liczby osi potrzebnych do obsługi

magazynu, od użytego elektrowrzeciona z automatyczną wymianą (producenci

często  stosują  odmienną  logikę  sygnałów  sterujących)  oraz  dodatkowych

funkcji. Wszystko to powoduje konieczność ścisłego dostosowania skryptu pod

określoną aplikację. Oczywiście możemy Państwu pomóc w przygotowaniu, a

następnie  przy  uruchomieniu  systemu  sterowania.  Oferujemy  rozwiązania

kompleksowe:  od  przygotowania  całego  sterowania  (szafa  sterownicza

dostosowana do wymagań klienta), wraz z konfiguracją oraz przygotowaniem

makr dla konkretnej maszyny po pomoc przy uruchomieniu, itd. Zapewniamy

również wsparcie techniczne oraz naprawy pogwarancyjne. 

W razie pytań i wątpliwości związanych z niniejszym artykułem, lub

jeżeli  są  Państwo  zainteresowani  szczegółową  ofertą,  prosimy  o  kontakt  z

naszym działem automatyki i sterowania, który możliwy jest pod adresami e-

mail:  elektronika@cnc.info.pl,  cnc@cnc.info.pl,  automatyka@ebmia.pl,   lub

pod numerami telefonu:  (87) 644  36  76 w. 210, 211 oraz 883 31 94 86. Nasi

specjaliści  są  do  Państwa  dyspozycji.  Odpowiedzą  na  każde  pytanie  oraz 
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pomogą  dobrać  podzespoły  potrzebne  do  zrealizowania  sterowania

projektowanej maszyny.              

        KG
Styczeń 2013
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