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1. УВОД 
 

1.1 Структура НУ-система [1] 

 

Нумеричко програмско управљање машинама је управљање по програму у алфа-

нумеричком коду, који садржи низ команди записаних у одређеном језику ради обезбеђења 

предвиђене функције радних органа машине. 

У зависности од броја управљаних координатних оса, НУ системи могу бити 2, 2.5, 3, 

3.5, 4, 4.5, 5 и више осни системи. 

Хијерархијски посматрано постоје следеће основне врсте управљања: 

a) конвенционално НЦ (NC - Numerical Control), 

b) компјутеризовано ЦНЦ (CNC - Computer Numerical Control), 

c) директно ДНЦ (DNC - Direct Numerical Control). 

 

 
Слика 1. Структура НУ-система 

 

Програмирање представља припрему и састављање програма управљања (процес 

програмирања), који се у облику низа команди преноси на управљачку јединицу машине 

(ручним уносом, бушеном траком, рачунаром, итд.).  

Низом команди у програму дефинишу се геометријски, технолошки и помоћни услови 

који су потребни да би се добио жељени квалитет и облик радног дела. Програмирање се 

изводи у ISO ситему - систем кодирања за бројке, слова и ознаке. Сваки програм састоји се из 

низа наредби, односно блокова у којима се налазе речи, а речи се састоје од адресе и 

нумеричког податка (слика 2).  Осим адреса и нумеричких знакова користе се и разни други 

знаци: %, /, ( ), ;, итд. Адресе су уствари команде (функције) и означавају се словним ознакама 

G, S, F, M, T, D, итд. 

 

                                                                   
Слика 2. Пример програма 
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Најважнији подаци који су потребни за израду програма су: 

1) стезање обратка, 
2) редослед захвата и операција, 

3) алати за обраду, 

4) технолошки подаци, 

5) димензије готовог дела. 

Да би се одредила кретања алата, на машину (обрадак) се поставља замишљени 

координатни систем. Његов центар се поставља по потреби, зависно од начина обраде и 

толеранција. Смерови оса одређени су интернационалним стандардом, као што је ISO/R 841 

или DIN 66217. Жељени помаци алата тада су одређени као тачке унутар тог координатног 

система и морају се подударати са димензијама готовог дела. Свако појединачно кретање алата 

мора се написати као посебна инструкција управљања, заједно са припадајућим технолошким 

подацима (број обртаја вретена, смер обтања, корак). 

Зависно од начина и места где се прави програм, разликујемо ручно и машинско 

програмирање. Ручно програмирање обично се ради ван машине, а накнадно уноси програм у 

меморију укуцавањем са тастатуре управљачке јединице (може се ручно програмирати и 

директно на машини). Машинско програмирање ради се на рашунару уз помоћ CAD/CAM 

програмског пакета, а програм такође накнадно уноси у меморију машине. Екстерно уношење 

програма на машину врши се са рачунара, остваривањем стандардне комуникације RS 232 

(серијски порт), или, што је случај код новијих машина, уношењем преко USB порта који се 

налази на самој машини. 

 

1.2 Функције (функције појединих адреса) [1] 

 

G – функције 
 

G - функције, или како се називају, услови пута, одређују кретање алата током обраде. 

Пуна адреса G - функције обележава се са Gx, где X представља неки број који дефинише дату 

функцију (адресу). На пример: G1, G28, G110 итд. 

G - функције се деле на функције једноставног кретања и функције сложеног кретања 

или “циклусе”. Једноставне G - функције су оне помоћу којих машина изводи једно кретање 

или операцију:  линеарно, кружно кретање, чекање у месту, одлазак у референтну тачку итд. 

Сложене G - функције или циклуси су оне помоћу којих машина извршава низ кретања и 

радњи у оквиру једне области: циклус дубоког бушења, циклус обраде жљебова, циклус 

урезивања навоја, итд. 

Да би машина извршавала оно што желимо, уз одређену G - функцију морају стајати и 

атрибути који одређују позиције алата или неку другу радњу, зависно од врсте G - функције. 

На пример: G01 X100. Y100. Z100.;   G04 P5.;   G43 H01 Z1. итд. 
 

M – функције  
 

M – функције су помоћне функције помоћу којих се остварују разне помоћне радње 

машине. Могу се поделити на следеће групе: 

1) помоћне функције за дефинисање различитих врста заустављања – стоп команде, 

2) помоћне функције главног вретена, 
3) помоћне функције за дефинисање подручја броја обртаја, 
4) помоћне функције за управљање расхладним средством, 

5) помоћне функције за измену алата, 

6) остале, по потреби дефинисане помоћне функције. 
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T – адреса 
 

Служи за меморисање, односно позивање одређеног алата. На пример, T03 значи да 

смо позвали алат који је меморисан у машини под редним бројем 3. 
 

H – адреса 
 

Служи за меморисање, односно позивање дужине датог алата коју машина компензује 

при обради. На пример, T03 H03 значи да је позван алат под редним бројем 3 са познатом 

дужином која је смештена у регистру дужине алата под редним бројем 3. 
 

D – адреса  
 

 Служи за меморисање, односно позивање полупречника (или пречника) датог алата 

којег машина компензује при обради. На пример, T03 D03 значи да је позван алат под редним 

бројем 3 са познатим полупречником који је смештен у регистру полупречника алата под 

редним бројем 3. 
 

F – адреса 
 

 Служи за дефинисање (задавање) корака. Ако се другачије не зада, подразумева се 

корак у [mm/min]. 
 

S – адреса 
 

 Служи за дефинисање (задавање) броја обртаја главног вретена. Број обртаја се даје у 

[◦/min]. 
 

N – адреса 
 

 Служи за обележавање редног броја блока. На пример, N100 G0 X100, говори нам да се 

кретање са G0 X100 налази под редним бројем блока (реда) 100. Бројеви блокова се не морају 

уносити у програм, али су некада јако корисни, поготово код великих програма, јер се помоћу 

њих може брже пронаћи неки блок у програму. 
 

X, Y, Z – адреса 
 

 Адресе које дефинишу помаке алата у смеру тих оса. 
 

I, J, K, R, Q – адресе  
 

 Адресе које дефинишу додатне параметре при дефинисању кружне интерполације и 

разних циклуса. 
 

O – адреса  
 

 Адреса која уз додатних 5 бројева дефинише број програма (назив програма). На 

пример, O00010 представља програм који је меморисан у машини под редним бројем 00010. 

Обавезан на почетку сваког програма. 
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P – адреса  
 

 Адреса која уз додатних 5 бројева дефинише број подпрограма. Такође, има функцију 

и адресе у коју се смешта време чекања, односно време мировања алата у току обраде. На 

пример, G4 P100. говори да ће алат наредних 100 секунди мировати тамо где је предходно 

затечен. 
 

L – адреса  
 

 Адреса која служи за давање броја понављања циклуса, а такође и подпрограма. 
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2. Радни координатни систем 

 
XY раван лежи на равни радног стола машине (радног комада) – код вертикалних 

машина, а код хоризонталних раван је управна на главно вретено. Z оса је увек оса главног 

вретена са позитивним смером који означава удаљавање алата од радног комада. Нулта тачка 

‘’W’’ је тачка коју ми проглашавамо за почетак координатног система и у односу на коју 

машина врши апсолутна кретања. [3] 

 

 
Слика 3. Декартов правоугли координатни систем 

 

G – функције [2] 
 

Активне G – функције: 

G0 – брзи ход, позиционирање, 

G17 – актуелна раван обраде је раван XY, 

G21 – програмирање у метричком систему мера, 

G40 – поништавање компензације пречника алата (G41, G42), 

G49 – поништавање компензације дужине алата (G43, G44), 

G54 – нулта тачка (прва у низу), 

G64 – поништавање тачног заустављања (G61), 

G80 – поништавање свих циклуса, 

G90 – апсолутно програмирање, 

G94 – брзина помоћног кретања у [mm/min], 

G98 – повратак алата у иницијалну тачку циклуса. 
 

Модалне функције 
 

Модалне функције су оне које важе кроз више блокова, све док се не укину неком 

функцијом из исте класе. То у доброј мери убрзава програмирање јер се дозвољава прескакање 

писања функција и координата које су у предходним блоковима дате, а нису укинуте неком 

функцијом из своје класе. Функције чије значење вреди само унутар једног блока (или док се 

не изврше) нису модалне, а то су помоћне функције и G – функције из модалне класе 0. У 

табелама 1, 2 и 3  дат је списак G – функција, где је поред значења одређене функције дата и 

припадност  модалној класи. 

 

Табела 1. Списак G – функција 
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Табела 2. Списак G – функција 
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Табела 3. Списак G – функција 

 
 

  


