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GİRİŞ 
 
 Müasir dövrdə rəqabətə davamlı məmulun yaradılması 
üçün istehsal sahələrində yüksəkməhsuldarlıqlı tezsazlanan 
avadanlıqların tətbiqinə əsaslanan qabaqcıl texnologiyalara 
malik olmaq lazımdır.  
 Mexaniki emal istehsalında verilən tələblərə rəqəmli 
proqramla idarəolunan dəzgahların (RPİ) istifadəsinə istiqa-
mətləndirilən texnologiya cavab verir. RPİ dəzgahları – bu 
maşınqayırma texnologiyası, kibernetika, riyaziyyat, elektro-
nika və digər fundamental və tətbiqi elmlər sahəsində nailiy-
yətlərin birləşdirilməsi nəticəsidir. 

RPİ dəzgahları yalnız yüksək sürətlə bu dəzgahların sta-
tik, dinamik sərtliklərini, vibrodayanıqlığını, işləmə dəqiqliyi-
ni, məhsuldarlığını və s. yüksəltməyə imkan verən konstruk-
tiv təkmilləşdirmə istiqamətində deyil, eləcə də səmərəli 
proqram təminatının yaradılması istiqamətində inkişaf edirlər. 
Hal-hazırda dünyanın aparıcı dəzgahqayırma şirkətləri yük-
sək məhsuldarlıq və dəqiqlik ilə bir dəzgahda böyük sayda 
müxtəlif texnoloji keçidlərin yerinə yetirilməsinə imkan ve-
rən müasir RPİ coxfunksiyalı metalkəsən avadanlıqlar isteh-
sal edirlər. RPİ dəzgahları yalnız ən mürəkkəb hissələri emal 
etməyə imkan vermir, eyni zamanda maşınqayırma istehsalını 
avtomatlaşdırır. RPİ dəzgahlarının tətbiqi hazırlanmış məhsu-
lun keyfiyyətinə və keyfiyyət elementlərinin təkrarlığına tə-
minat verməyə imkan yaradır, belə ki bu zaman əməliyyat 
texnologiyası istehsal sahəsindən (fəhlə) istehsalın texnoloji 
hazırlığı (mühəndis) sahəsinə köçürülür. 

Maşınqayırma profilli mütəxəssislərin hazırlanması za-
manı RPİ dəzgahlarının tətbiqi ilə müasir texnologiyaların 
öyrənilməsinə böyük diqqət verilir. RPİ dəzgahlarının səmə-
rəli istismarı üçün bu dəzgahların xüsusi proqramlaşdırma  
qaydalarını və sazlama metodlarını bilmək zəruridir. Bu ava-
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danlıqlara xidmət üçün kompyuter texnologiyalarından istifa-
də etməklə hissələrin ən müxtəlif ölçüləri və formaları üzrə 
emalının idarəetmə proqramlarını işləmək qabiliyyətinə malik 
texnoloq-proqramçılar tələb olunur. Ən yaxşi nəticə bu ava-
danlıqların mükəmməl istismarı zamanı əldə oluna bilər. Bu-
nun üçün isə yüksək ixtisaslı sazlayıcılar, operator və texno-
loq – proqramçılar lazımdır. 

Müasir dövrün tələblərinə uyğun olaraq AzTU – nun 
“Maşınqayırma texnologiyası” kafedrasinin 050612 – “Maşın 
mühəndisliyi” ixtisası (proqramı) üzrə bakalvr hazırlığı üçün 
“Maşınqayırmada texnoloji proseslərin kompyuter layihələn-
dirilməsi” fənninin proqramında RPİ dəzgahlarında əməliy-
yatların layihələndirilməsi bölməsi nəzərdə  tutulmuşdur. Bu 
məqsədlə, eləcə də digər maşınqayırma profilli mütəxəssislə-
rin hazırlanması üçün nəzdində HAAS SL-10 modelli yüksək 
dəqiqlikli torna dəzgahı və HAAS VF-1 modelli şaquli emal 
mərkəzi olmaqla “Virtual Layihə - Texnoloji Tədris Mərkə-
zi”- i yaradılmış və qabaqcıl texnologiyaların tədris prosesinə 
tətbiq etməklə hazırlanan mütəxəssislərin bilik səviyyəsinin 
artırılmasına zəmin yaradılmışdır. Bu dəzgahların HAAS ida-
rəetmə imitasiyası bloku, real HAAS idarəetmə paneli və kla-
vişlərindən istifadə etməklə tədris prosesində istifadə olunan 
proqramlaşdırma və dəzgahda işin təlim üsullarını tətbiq et-
məyə imkan verir. İmitasiya bloku qrafiki təqdimatla sınaq iş-
ləmələrinə, alətin uzunluğunun ölçülməsinə, real DNC - yə, 
RS - 232 porta və çevik maqnit diskləri üçün disk qurğusu 
(diskdaxiledici) ilə rahat işə malikdir. Eləcə də idarəetmənin 
imitasiya blokunda proqramlaşdırmanı və bu blokdan bilava-
sitə HAAS dəzgahına idarəetmə proqramını yükləmək olar.  

Metodik vəsaitdə yuxarıda göstərilən məsələlərin əyani  
olaraq mənimsənilməsi zamanı HAAS RPİ dəzgahlarının ida-
rəetmə panelindən istifadə etmək üçün məlumatlar verilmiş-
dir. 
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I. RPİ DƏZGAHLARININ İDARƏETMƏ SİSTEMLƏRI 
 

1.2. Dəzgahların idarəetmə sistemlərinin təsnifatı. 

Hal-hazırda sənaye robotlarında, dəzgah sistemlərində və 
dəzgahlarda rəqəmli proqramla idarəetmə sistemləri, qısaca 
olaraq RPİ – CNC (Computer Numerical Control) sistemləri 
istifadə olunur. Bütün bu sistemlər hesablama qurğusuna 
(prosessor), yaddaş blokuna və informasiyanın giriş - çıxış 
blokuna malikdirlər. RPİ sistemlərinin əsas xusiyyətlərini on-
ların növlərinin işarələnməsi əsasında müəyyən etmək olar:  

Hand Numerical Control (HNC) – informasiyanın idarə-
etmə panelindəki klaviaturadan əl ilə daxil edilməsinə və bu 
informasiyanın dəzgahın yaddaşında saxlamağa imkan verən 
sistemlərdir. Bir çox hallarda RPİ torna dəzgahlarında istifadə 
olunur;  

Speiher Numerical Control (SNC) – proqramın daxili 
yaddaşda saxlanması ilə olan sistemlərdir; 

Direct Numerical Control (DNC) –  nisbətən yüksək sə-
viyyəli sistemlərdir. Bu sistemlər aşağıdakıları təmin edir: ey-
ni zamanda bir necə dəzgahların idarə edilməsini; yaddaşda 
nisbətən əhəmiyyətli sayda proqramların saxlanmasını; çevik 
istehsal sisteminin (ÇİS) köməkçi sistemləri (nəqletmə, an-
barlama) ilə qarşılıqlı əlaqəsini; bu və ya digər hissənin ema-
lının başlanması vaxtının seçilməsini; avadanlığın iş vaxtının 
və boş dayanmalarının qeydə alınmasını; emal olunmuş hissə-
lərin sayının qeydə alınmasını və s.  

Dəzgahın işçi orqanlarının hərəkət xarakterinə görə RPİ 
sistemləri mövqeli, konturlu və kombinə edilmış sistemlərə 
bölünürlər. Mövqeli sistemlər dəzgahın icra edici orqanlarının 
bir və ya iki koordinat üzrə düzxətli yerdəyişməsini təmin 
edir. Konturlu sistemləri emal proqramına əsasən verilmış 



 8

sürətlə müəyyən edilmiş trayektoriya üzrə işçi yerdəyişmələ-
rin yerinə yetirilməsi üçün təyin edilmişdir. Kombinə edilmiş 
sistemlər həm mövqeli, həm də konturlu sistemlərin xüsusiy-
yətlərinə malikdir və bir çox hallarda çoxməqsədli dəzgahlar 
üçün xarakterikdir. 

 
1.2. RPİ dəzgahlarının hərəkət strukturu və koordinat 

oxları 
 
Bütün RPİ dəzgahları üçün İSO 841:1974 [1] standartı ilə 

tövsiyə olunan koordinatların işarələnməsinin vahid sistemi 
qəbul edilir. Dəzgahın  şpindelinin fırlanma oxunun və ya 
pəstahın vəziyyəti, eləcə də alət və ya pəstahın düzxətli  və ya 
dairəvi veriş hərəkəti koordinatlarla işarələnir. Bu zaman dəz-
gahlarda  koordinat oxlarının və hərəkət istiqamətlərinin işa-
rələnməsini elə təyin edirlər ki, emal əməliyyatının proqram-
laşdırılması alətin və yaxud pəstahın yerdəyişməsindən və ya 
yerdəyişməməsindən asılı olmaslın. Burada əsas kimi alətin 
hərəkət yerdəyişməsini hərəkət etməyən pəstahın koordinat 
sisteminə nisbətən qəbul edirlər.  

RPİ dəzgahlarında standart koordinat sistemi pəstah ilə 
əlaqəli sağ düzbucaqlı sistemdir. Bu sistemin koordinatları 
dəzgahın düzxətli istiqamətləndiricilərinə paraleldir. 

Bütün düzxətli yerdəyişmələr X, Y, Z koordinat sistemin-
də baxılır. Hər bir koordinat oxlarına nisbətən dairəvi hərə-
kətlər latın əlifbasının böyük hərfləri ilə - A, B, C (şək. 1.1, a) 
ilə işarələnir. Bütün dəzgahlarda  Z oxu baş hərəkət şpindeli-
nin oxu ilə üst-üstə düşür, yəni aləti fırladan şpindel ilə (bur-
ğu-frez-içyonuş dəzgahları qrupunda), və ya pəstahı fırladan 
şpindel ilə (torna dəzgahları qrupunda). 

Bir neçə şpindelin olduğu zamanı əsas şpindel kimi onlar-
dan birinə üstünlük verilir. Bu adətən pəstahın bərkidildiyi 
stolun işçi səthinə perpendikulyar olan spindeldir. Əsas spin-
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del dönməyən oxa malik olan zaman Z oxu kimi standart üç-
koordinatlı sistemin üç oxundan şpindelin oxuna paralel olan 
oxu qəbul edilir. Əgər əsas spindelin oxu standart üçkoordi-
natlı sistemin müxtəli oxlarına paralel bir neçə vəziyyətdə 
yerləşə bilərsə, Z oxu kimi pəstah yerləşdirilən stolun işçi 
səthinə perpendikulyar standart ox qəbul edilir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z oxu üzrə müsbət istiqamətdə hərəkət alətin pəstahdan 

uzaqlaşdırılması istiqamətinə müvafiq olmalıdır. Əgər dəzgah 
burğulama və ya içyonuş üçün yalnız üç əsas xətti yerdəyiş-
mələrdən istifadə etməklə ilə tətbiq edilirsə, onda emal alətin 
Z oxunun mənfi istiqamətində yerdəyişməsi zamanı yerinə 

a) b) 

ç) 

d) 
c) 

və ya +C)

+X(+Y və ya +Z) 

Şək. 1.1. RPİ dəzgahlarının koordinat sistemləri [13]
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yetirilir.   
X oxunun horizontal yerləşməsinə və pəstahın bərkidil-

məsi səthinə paralel olmasına üstünlük verilir. Fırlanan pəs-
tahlı dəzgahlarda, məsələn torna dəzgahlarında, X oxu üzrə 
hərəkət pəstahın radiusu üzrə və eninə istiqamətləndiricilərə 
paralel yönəlmişdir. X oxu üzrə müsbət hərəkət istiqaməti 
eninə xizəklərin (dəzgahın kirşəyəoxşar suruşən hissəsi) baş 
kəskitutanında yerləşdirilmiş alətin pəstahın fırlanma oxun-
dan uzaqlaşması istiqaməti qəbul olunur.   

Fırlanma alətli dəzgahlarda (məsələn, frez, burğu dəzgah-
larında) Z oxunun horizontal yerləşməsi zamanı X oxu üzrə 
müsbət yerdəyişmə, əgər əsas alət şpindelindən məmul istiqa-
mətinə baxsaq, sağ tərəfə yönəlmişdir. Z oxunun vertikal yer-
ləşməsi zamanı X oxu üzrə müsbət yerdəyişmə birdayaqlı 
dəzgahlar üçün, əgər əsas alət şpindelindən dayağa baxsaq, 
sağ tərəfə yönəlmişdir. İkidayaqlı dəzgahlar üçün isə əgər 
əsas alət şpindelindən sol dayağa baxsaq, sağ tərəfə yönəlmiş-
dir. 

Y oxu üzrə hərəkətin müsbət istiqamətini elə seçmək la-
zımdır ki, Y oxu Z və X oxları ilə birlikdə sağ düzbucaqlı ko-
ordinat sistemini təşkil etsin. Bunun üçün sağ əl qaydasından 
istifadə edirlər: baş barmaq – X oxunu, şəhədət barmağı – Y 
oxunu, orta barmaq – Z oxunu ifadə edir (şək. 1.1, b). Dəzga-
hın koordinat yerdəyişmələrinin təyini zamanı sag əli xəyalən 
arxa tərəfi ilə pəstahın emal müstəvisinə (şəkş 1.1, a) elə qo-
yurlar ki, yarımbükülmüş orta barmaq alətin Z oxu ilə üst-üs-
tə düşsün. Onda baş barmaq X oxunun, şəhadət barmağı isə Y 
oxunun istiqamətini göstərər. 

Alətləri daşıyan işçi orqanların hərəkət istiqaməti hərflər-
lə ştrixsiz, pəstahları daşıyan işçi orqanların hərəkət istiqamə-
ti isə ştrixli hərflərlə işarələnir (şək. 1.1, a). Bu zaman ştrixli 
hərflərlə işarələnən hərəkətin müsbət istiqaməti həmin hərflə 
strixsiz işarələnmiş müvafiq hərəkətin əks istqamətidir. Məsə-
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lən, şək. 1.1, c - də alətin öz oxu boyu pəstahdan istiqamət-
lənmiş hərəkəti +Z, pəstahın düzxətli yerdəyişməsi isə +X', 
+Y'   şəkildə işarələnmişdir. 

X, Y və Z oxlarına paralel oxlar ətrafında fırlanma hərə-
kətləri müvafiq olaraq A, B və C hərfləri ilə işarələnir. Dairə-
vi yerdəyişmənin işarəsini təyin etmək üçün xəyalən sağ əl ilə 
koordinat oxlarının birini elə örtürlər ki, baş  barmaq bu oxun 
müsbət istiqamətini göstərsin (şək. 1.1, ç). Onda digər bar-
maqlar fırlanmanın müsbət istiqamətini göstərər. 

Əgər X, Y və Z oxları üzrə əsas (birinci) düzxətli hərəkət-
lərdən əlavə onlara paralel ikinci hərəkətlər də mövcuddursa, 
onda ikinci hərəkətlər müvafiq olaraq U, V, W hərfləri ilə işa-
rələnir. Üçüncü hərəkətlərin mövcu olduğu halda isə işarələn-
mə müvafiq olaraq P, Q və R kimi həyata keçirilir.  

Dəzgahın işçi orqanlarının birinci, ikinci və üçüncü hərə-
kətləri bu orqanların əsas şpindeldən uzaqlaşdırılmasından 
asılı olaraq təyin edilir. Məsələn, şək. 1.1, d-də şpindelin oxu-
na paralel dəzgahın dayağının hərəkəti Z hərfi ilə, şpindelin 
pinolunun bu oxa paralel hərəkəti - W hərfi ilə, şpindel 
aşığının sürətli hərəkəti isə  - R hərfi ilə  işarələnmişdir. İki 
bir-birindəın asılı olmayan ikikoordinatlı RPİ qurğusu ilə ida-
rə olunan, iki eyni funksional işçi orqana malik dəzgahlar 
üçün (məsələn, eyni funksional spindellərə və supportlara 
malik torna dəzgahları üçün) hər iki eyni işləyən işçi orqan-
ların (məsələn, supportlar) koordinat oxlarını eyni işarələyir-
lər: Z və X. 

A, B, C –yə paralel və ya paralel olmayan ikinci fırlanma  
hərəkətlərini D və ya E hərfləri ilə işarə edirlər. 

RPİ dəzgahlarında hərəkət istiqamətlərinin işarələnməsi 
nümunəsi şək. 1.2-də göstərilmişdir. 
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1.3. İdarəetmə proqramlarının işlənməsi, sazlanması 
və təshihi. 

 
1.3.1. İdarəetmə proqramlarının işlənməsi. 

 
İdarəetmə proqramlarının işlənməsi zamanı zəruridir: 

1. Emalın marşrut texnologiyasını kəsici və köməkçi 
alətlərin, tərtibatların seçilməsi ilə əməliyyatlar ar-
dıcıllığı şəklində layihələndirmək. 

1.2. RPİ dəzgahlarında hərəkət istiqamətləri [13]: 
a - torna; b - vertikal frez; c - çoxməqsədli.

a) 
b) 

c) 
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2. Əməliyyat texnologiyasını kəsmə rejimlərinin he-
sablamaq və kəsici alətlərin hərəkət trayektoriyala-
rının təyin edilməsi ilə işləmək. 

3.  Kəsici alətlərin hərəkət trayektoriyaları üçün da-
yaq (istinad) nöqtələrinin koordinatlarını müəyyən 
etmək. 

4. Hesabi-texnoloji xəritəni və dəzgahın sazlama xə-
ritəsini tərtib etmək; 

5. İnformasiyanı kodlaşdırmaq. 
6. Proqram daşıyıcısına informasiyanı köçürmək və 

dəzgahın RPİ qurğusunun yaddaşına göndərmək  
və ya ötürmək, və ya RPİ qurğusunun panelində əl 
ilə yığmaq. 

7. Proqrama nəzarət etmək və lazım olan hallarda 
proqramı islah etmək (düzəltmək). 

Proqramlaşdırmaq üçün hissənin cizgisi, dəzgahın istis-
marı üzrə göstərişlər, proqramlaşdırma üzrə təlimat, kəsici 
alətlərin kataloqu və kəsmə rejimləri normativləri zəruridir.  

DÜİST 20999-83 [2] İdarəetmə proqramının elementləri-
nin yazılışı kadrların ardıcıllığı şəklində və müvafiq simvol-
lardan (işarələrdən) istifadə etməklə müəyyən edilmış qayda-
da yerinə yetirilir (cədvəl 1.1.).  

          Cədvəl 1.1. 
İdarəetmə işarə və simvollarının mənası 

Simvol Mənası 
A X oxu ətrafında bucaq 
B Y oxu ətrafında bucaq 
C Z oxu ətrafında bucaq 
D Alətin ikincı funksiyası 
E Verişin ikinci funksiyası 
F Verişin birinci funksiyası (sürət) 
G Hazırlıq funksiyası 
H Alətin uzunluğunun təshihi 
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Cədvəl 1.1-in ardı. 
 

Simvol Mənası 
I Bucaq interpolyasiyasının parametri və ya yivin X oxuna 

paralel addımı  
J Dairəvi interpolyasiyanın parametri və ya yivin Y oxuna 

paralel addımı 
K Dairəvi interpolyasiyanın parametri və ya yivin Z oxuna 

paralel addımı 
L Müəyyən deyil 
M Köməkci (yardımçı) funksiya 
N Kadrın nömrəsi 
O Müəyyən deyil 
P X oxuna paralel üçüncü hərəkət yerdəyişməsinin uzun-

luğu 
Q Y oxuna paralel üçüncü hərəkət yerdəyişməsinin 

uzunluğu 
R Z oxu üzrə sürətli (tez) gedişdə yerdəyişmə və ya  Z oxu-

na paralel üçüncü hərəkət yerdəyişməsinin uzunluğu 
S Baş hərəkətin funksiyası (sürət)  
T Alətin birinci funksiyası 
U X oxuna paralel ikinci hərəkət yerdəyişməsinin uzunluğu 
V Y oxuna paralel ikinci hərəkət yerdəyişməsinin uzunluğu 
W Z oxuna paralel ikinci hərəkət yerdəyişməsinin uzunluğu 
X X oxuna paralel birinci hərəkət yerdəyişməsinin uzun-

luğu 
Y Y oxuna paralel birinci hərəkət yerdəyişməsinin uzun-

luğu 
Z Z oxuna paralel birinci hərəkət yerdəyişməsinin uzun-

luğu 
ГТ Çapin mövcüd mövqeyinin həmin sətirdə növbəti (əvvəl-

cədən müəyyənləşdirilmiş) işarələnmiş mövqeyə yerdə-
yişməsini idarəedən simvol; idarəetmə proqramının çapı 
zamanı çap qurğularının idarə olunması üçün təyin olun-
muşdur; RPİ gurğusu qəbul etmir. 

ПС İdarəetmə proqramının kadrının sonunu göstərən simvol 
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       Cədvəl 1.1-in ardı. 
 

Simvol Mənası 
% İdarəetmə proqramının başlanğıcını göstərən simvol 

(eləcə də geriyə gayıtmada verilənlər daşıyıcısının sax-
lanılması üçün istifadə edilir) 

( Bu işarədən sonra gələn informasiya dəzgahda emal 
olunmur 

) Bu işarədən sonra gələn informasiya dəzgahda emal 
olunur 

+ Riyazı işarə 
- Riyazı işarə 
. Onluq işarə 
/ Bu işarədən sonra gələn informasiyanın birinci “Kadrın 

sonu” simvoluna qədər dəzgahda işlənilə bilər və ya işlə-
nilə bilməz imkanını göstərir (RPİ qurğusunun idarəetmə 
panelində idarəetmə orqanının vəziyyətindən asılı ola-
raq). Bu işarə “Kadrın nömrəsi” və ya “Baş kadr” sim-
vollarının qabağında duran zaman idarəetmə proqramı-
nın bütün kadrına şamıi edilir 

: İdarəetmə proqramının baş kadrını göstərir 
 
Əgər A, B, C, D, E, P, Q, R, U, V, W simvolları cədvəl 

1.1-də göstərilmiş mənalarında tətbiq olunmursa, onda bu 
simvollar müəyyən olumamış olurlar və xüsusi mənalar üçün 
istifadə oluna bilərlər.  

RPİ dəzgahlarında emalın proqramlaşdırılmasının əsasını 
İSO-7bit beynəlxalq standart təşkil edir. Hal-hazırda müxtəlif 
RPİ qurğularında (RPİQ) bu standarta həm proqramlaşdırma-
nın yeni funksiyalarının əmələ gəlməsini, həm də RPİQ-nin 
sistem proqram-aparat vasitələrinin inkişafını nəzərə alan əla-
vələr tətbiq olunur. İdarəetmə proqramının kadrı konkret RPİ 
sistemi üçün proqramlaşdırma dilinin şərtləri üzrə yazılmış 
komandalar (əmrlər) ardıcıllığıdır. Kadrın elementi sözdür.  
Söz ünvan və ondan sonra gələn ədədi qiymətdən ibarətdir. 
Məsələn, G01 sozü G-ünvan və 01 - ədədi giymətindən iba-
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rətdir. Ünvan latın əlifbasının (A-Z) hərflərindən biri olur və 
özündən sonra gələn ədədi qiymətin mənasını təyin edir. Aşa-
gıdakı sözlərdən istifadə etməklə idarəetmə proqramının kad-
rını yaratmaq olar: 

N G X Y Z F S M. 
Kadrda sözlərin yazılış qaydası müvafiq standartlar ilə 

tənzimlənir. Kadr və ya kadr qrupu, məsələn, bir alətlə yerinə 
yetirilən, proqramlaşdırma üzrə təlimlərdə blok adlandırıla bi-
lər. 

İdarəetmə proqramlarında bütün ölçü yerdəyişmələri müt-
ləq qiymətlərlə və ya artımlar ilə verilməlidir.  

Bir şıra RPİ qurğuları konkret dəzgahlara “bağlanmış” 
xüsusi tsikllərə malik olurlar. Məsələn, torna dəzgahları ge-
dişlərin avtomatik bölünmısi ilə yivlərin və qanovların açıl-
ması tsikllərinə, gedişlərin avtomatik bölünmısi ilə dərin bur-
ğulama tsiklinə, yiv burğusu və ya pafta ilə yivlərin açılması 
tsiklinə və s. malikdirlər.  

RPİ dəzgahlarında mürəkkəb trayektoriya üzrə alətin hə-
rəkəti xüsusi qurğu – interpolyator vasitəsi ilə təmin olunur. 
Xətti və qövs parçalarının interpolyasiyası verilmış trayekto-
riyanın hissələri üzrə yerinə yetirilir. Trayektoriyanın hər bir 
hissəsi idarəetmə proqramının bir və ya bir neçə kadrında ya-
zıla bilər. 

Trayektoriyanın interpolyasiya olunacaq hissəsinin funk-
sional xarakteri (düzxətt, dairə, parabola və ya yüksək tərtibli 
əyri) müvafiq hazırlıq funksiyaları ilə təyin edilir. İnterpolya-
siyanın parametrlərinin verilməsi üçün I, J, K ünvanları tətbiq 
edilir. Bu ünvanlardan istifadə etmək ilə əyrilərin həndəsi 
xüsusiyyətlərini təyin edirlər (məsələn, dairənin qövs mərkə-
zini, radiuslar, bucaqlar və s.). Əgər interpolyasiya parametr-
ləri ilə riyazi işarənin (“+” və ya “-“) də yazılması zəruridirsə, 
onda bu işarə ünvan simvolundan sonra və rəqəm simvolun-
dan əvvəl yazılmalıdır. Əgər işarə yoxdursa, onda bu müsbət 
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işarəsi kimi qəbul edilir.  
İnterpolyasiyanın hər bir hissəsinin başlanğıc nöqtəsi 

özündən əvvəlki hissənin son nöqtəsi ilə üst-üstə düşür. Bu 
səbəbdən yeni kadrda əvvəlki hissənin son nöqtəsi təkrarlan-
mır. İnterpolyasiya hissəsinin (sahəsinin) hər bir sonrakı mü-
əyyən koordinatlara malik nöqtəsinə X, Y və ya Z yerdəyiş-
mə ünvanlı informasiyanın ayrı bir kadrı müvafiqdir.   

Baş hərəkətin veriş və sürəti rəqəmlər ilə kodlaşdırılır. 
Verişin növü (funksiyalı, əks vaxtli, dəqiqəli, dövrlü), eləcə 
də baş hərəkət növünün seçilməsi (sabit kəsmə sürəti, dəqiqə-
də dövrlər sayı) hazırlıq funksiyalarının köməyi ilə yerinə ye-
tirilir. Bunlar konkret RPİ qurğusunun formatında dəqıq gös-
tərilir.    

“Alət funksiyası” sözü alətin seçilməsi üçün istifadə edi-
lir. Bu sözü alətin korrektə (təshih) edilməsi üçün də istifadə 
etmək olar. Belə hallarda “Alət funksiyası” sözü iki rəqəmlər 
qrupundan ibarət olacaqdır. Birinci qrup alətin seçilməsi, 
ikincı qrup isə alətin korrektə edilməsi üçün istifadə olunur. 
Əgər alətin korrektə edilməsinin (kompensasiyasi) yazılışı 
üçün digər ünvan tələb edilirsə, onda D və ya H simvolların-
dan istifadə etmək tövsiyə olunur. T, D və H ünvanlarından 
sonra gələn rəqəmlərin sayı konkret RPİ qurğusunun 
formatında göstərilir. 

İdarəetmə proqramını elə tərtib etmək tövsiyə olunur ki, 
bu zaman kadrda yalniz əvvəlki kadr ilə müqayisədə dəyişi-
lən həndəsi, texnoloji və köməkçi informasiyalar yazılsın.  
Əgər idarəetmə proqramını işarələmək lazımdırsa, onda bu 
işarələmə “Proqramın əvvəli” simvolundan sonra və “ Kadrın 
sonu” simvolundan əvvəl yazılmalıdır. İdarəetmə proqramı 
“Proqramın sonu” və ya “İnformasiyanın sonu” simvolu ilə 
qurtarmalıdır. “İnformasiyanın sonu” simvolundan sonra yer-
ləşdirilmiş informasiya RPİ qurğusu tərəfindən qəbul edilmir. 
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1.3.2.  İdarəetmə proqramlarının sazlanması və 
təshihi. 

 
İdarəetmə proqramlarının hazırlanması zamanı əhəmiy-

yətli amil kəsici alətlərin hissəyə nisbətən hərəkət trayektori-
yalarının işlənməsi və bu əsasda dəzgahın müvafiq orqanları-
nın hərəkətlərinin təsviridir. Bunun üçün bir neçə koordinat 
sistemləri istifadə olunur. 

Əsas hesablama sistemi – dəzgahın koordinat sistemin-
də dəzgahın işçi orqanlarının hədd yerdəyişmələri və vəziy-
yətləri təyin edilir. Bu vəziyyətlər baza nöqtələri ilə səciyyə-
lənir. Bu baza nöqtələri isə dəzgahın konstruksiyasından asılı 
olaraq seçilir. Məsələn, şpindel qovşağı üçün spindelin yan 
səthi ilə onun fırlanma oxunun kəsişdiyi nöqtə, çarpaz stol 
üçün – onun diaqonallarının kəsişdiyi nöqtə və s. baza nöqtə-
sidir. Standat koordinat sisteminin oxlarının vəziyyətləri  və 
istiqamətləri haqqında  § 1.2 –də ətraflı baxılmışdır. Standart 
koordinat sisteminin başlanğıcı adətən pəstahı daşıyan qovşa-
ğın baza nöqtəsi ilə üst-üstə duşür. Bu zaman qovşaq elə və-
ziyyətdə müəyyən olunur ki, bu zaman dəzgahın bütün işçi 
orqanlarının yerdəyişmələri müsbət istiqamətdə baş verir 
(şək.1.3.). Dəzgahın sıfır nöqtəsi adlandırılan bu baza nöqtə-
sindən, əgər onların vəziyyətləri haqqında informasiya itirlib-
sə (yox olubsa) (məsələn, elektrik enerjisinin qəzalı qapanma-
sı nəticəsində), işçi orqanların vəziyyəti müəyyənləşir.  

İşçi orqanlar dəzgahın sıfrına idarəetmə pultunun müva-
fiq düyməsini (klavişini) basan zaman və ya idarəetmə proq-
ramının komandasının köməyi ilə yerlərini dəyişirlər. İşçi or-
qanların hər bir koordinat üzrə sıfır vəziyyətində dəqiq da-
yandırılması sıfır vəziyyətinin vericiləri vasitəsi ilə təmin olu-
nur. Bir çox hallarda, məsələn torna emalı zamanı, dəzgahın 
sıfrını qəzadan qaçmaq üçün sürüşmə (yerdəyişmə) ilə təyin 
edirlər. 
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Pəstahı dəzgahda bərkidən zaman baza nöqtəsi ilə hissə-

nin koordinat sisteminə baxmaq olar. Bu nöqtə hissənin koor-
dinat sisteminin və dəzgahın koordinat sisteminin bir-birinə 

a) 

dəzgahın sıfır nöqtəsi 

hesablanmanın sıfır nöqtəsi 

alətin sıfır nöqtəsi 

hissənin sıfır nöqtəsi 

alətin dəyişdirilmə nöqtəsi 
b) 

Şək..1.3. Hissənin RPİ frez (a) və RPİ torna (b) 
dəzgahlarında emalı zamanı koordinat sistemləri [13] 
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nisbətən vəziyyətini müəyyənləşdirir. Bəzən belə əlaqə bərki-
dicı tərtibatın baza nöqtəsindən istifadə edilən zamanı yerinə 
yetirlir.  

Alətin koordinat sistemı alətin işçi hissəsinin bərkitmə 
qovşağına nisbətən mövqeyini müəyyən etmək üçün təyin 
edilmişdir. Alət tutqaç ilə yığmada işçi vəziyyətdə təsvir olu-
nur. Bu zaman alətin koordinat sisteminin oxları dəzgahın 
standart koordinat sisteminin müvafiq oxlarına paraleldir və 
bu oxların yonəldiyi istiqamətə yönəlmişdir. Alətin koordinat 
sisteminin başlanğıcı kimi alət blokunun baza nöqtəsi qəbul 
olunur. Bu nöqtənin seçilməsi zamanı alət blokunun dəzgah-
da yerləşdirilməsi xüsusiyyətləri nəzərə alınır. Alətin təpəsi-
nin vəziyyəti r radiusu və onun sazlanma nöqtəsinin X və Z 
koordinatları ilə verilir. Bu nöqtə adətən elementləri koordi-
nat oxlarına paralel olan trayektoriyanin təyin edilməsi zama-
nı istifadə olunur. Əyri trayektoriya zamanı hesablama nöqtə-
si kimi alətin təpəsindəki dəyirmilik mərkəzi qəbul olunur. 
Dəzgahın, hissənin və alətin koordinat sistemləri arasındakı 
əlaqəni şək.1.3 – də çox asanlıqla izləmək olar. 

Hissənin emalı və idarəetmə proqramının işlənməsi za-
manı proqramın koordinat sistemindən istifadə olunur. Bu 
sistemin oxları dəzgahın koordinat oxlarına paraleldir və elə 
həmin oxlar istiqamətinə də yönəlmişdir. Koordinat başlanği-
cını (dəzgahın sıfır nöqtəsi) ölçülərin hesablanması rahatlı-
ğından asılı olarag seçirlər. Əhəmiyyətli dərəcədə boş gediş-
lərdən qaçmaq üçün, emalın başlandığı və eləcə də pəstah və 
alətlərin dəyişdirildiyi ilkin vəziyyət elə verilir ki, burada 
alətlər mümkün qədər emal olunan hissəyə yaxin olsunlar. 

Dəzgahın yerdəyişmələrinin ölçülməsi sisteminin fəzada 
“bağlanması-əlaqələndirilməsi” üçün hesablanmanın sıfır (ba-
za) nöqtəsindən istifadə edirlər. Dəzgahı hər dəfə işə salan za-
man bu nöqtə ölçmə sistemini dəzgahın sıfır nöqtəsinə “bağ-
layır-əlaqələndirir”.  
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Sazlamanın rahatlığı üçün müasir RPİ qurğuları proqra-
mın koordinat sisteminin başlanğıcını işçi orqanların fəzada 
yerdəyişmələrinin bütün diapazonunda yerini dəyişməyə im-
kan verir. Əgər onların istənilən bir vəziyyətində RPİ qurğu-
sunun panelində həndəsi informasiyanın atılması düyməsini 
bassaq, onda koordinatların hesablanması başlanğıcı işçi or-
qanların  yeni mövqeyinə müvafiq yeni nöqtəyə yerini dəyi-
şəcəkdir. Bu məqsədlə proqramlaşdırılmış sıfrın sürüşməsini 
istifadə etmək olar. Belə kadr dəzgahın işçi orqanlarının yer-
dəyişmələri olmadan yerinə yetirilir.     

Hissələrin emalı gedişində kəsici alətlərin dəyişdirilməsi 
zamanı emal nəticələrinin bu hissələrə olan tələblərə uyğun-
suzluğu (dəqiqliyin itirilməsi, kələ-kötürlüyün artması, vibra-
siyanın yaranması və s. ) meydana gələ  bilər. Bu halda proq-
ram cəld (operativ surətdə) korrektə edilməlidir. Tələb olunan 
emal xətalarının təshihi yuvaların burğulanması, kəskilərin tə-
pələrindəki radiusun olması ilə əlaqədar konik və fasonlu 
səthlərin yonulması zamanı yarana bilər. 

Korreksiyanın iki variantı mümkündür – alətin uzunluğu 
və radiusuna görə. Birinci halda burğunun uzunluğu və ya 
kəskinin tutqacının çıxımı H komandasının köməyi ilə kor-
reksiyanın qiymətinə müvafiq rəqəmi yığmaq vasitəsi ilə ye-
rinə yetirilir. Məsələn, N060  T02  H15 kadrı 2 nömrəli alət 
üçün 15 mm uzunluqda korreksiyanın daxil edilməsini ifadə 
edir.  

İkincı variant isə alətin radiusunun korreksiya edilməsini 
təmin edir. Bu onunla əlaqədardır ki, konik və fasonlu səthlə-
rin yonulması və konturların frezlənməsi zamanı alətin radius 
səthinin mərkəzinini hərəkət trayektoriyası hissənin səthinə 
nisbətən ekvidistantı (eyni uzaqlıqda) təşkil etməlidir. Əks 
halda səthin forma xətası yaranır (şək. 1.4). 

Kəskinin radiusunun kompensasiaysı üçün proqram fraq-
mentini göstərək: 
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 N035  G81  X+25  Z+4  I7 
 N036  G41 

                                ............................................ 
                                Emal konturunun təsviri 
                                ............................................ 

N053  G40 
N054  G80     
 

Ekvidistant üzrə frezləməni nəzərdə tutan proqram fraq-
mentinə baxaq (şək. 1.5): 

 
 

Proqramlaşdırılmış kontur 

Təpənin nəzəri mərkəzi  Təpənin radiusu 

Tiyə

Alınmış 
kontur

 

Şək. 1.4. Kəskinin radiusunun kompensasiyası [13]
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Frezin diametri 

mm X, mm 

Y, mm 

Şək. 1.5. Xarici konturun frezlənməsi zamanı ekvidistant 
üzrə frezin hərəkəti [13] 

 

 
%     150 
N005      G90     G00    X0       Y0        S1000   T01M03 
N006      G41     G01    X220   Y100    F100 
N007                             X220   Y430    F50 
N008      G02     G17    X370   Y580    I370      J430 
N009      G01                X705   Y580 
N010                             X480   Y190 
N011                             X220   Y190 
N012      G00                X0       Y0        M05 
N013      M02   
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N006 – cı kadrda G41 funksiyası (əgər frez hissədən sol-
da yerləşirsə, frezin diametrinin korreksiyası) frezin mərkəzi-
nin hərəkətini emal olunan səthə nisbətən ekvidistant üzrə tə-
min edir.  

Bir sıra hallarda emal olunan səthin kələ-kötürlüyünü 
azaltmaq, vibrasiyanı kənar etmək üçün və v.s. verişin kor-
reksiya edilməsi tələb olunur. Bunun üçün idarəetmə panelin-
də verişin yeni qiymətini təyin etmək və onu RPİ qurğusunun 
yaddaşına daxil etmək lazımdır.  

 
1.4. İdarəetmə proqramlarının işlənməsinin 

avtomatlaşdırılması 
 

Qeyd etmək lazımdır ki, RPİ avadanlıqlarının işinin proq-
ramlaşdırılması istehsalın texnoloji hazırlıq prosesinin tərkib 
hissəsidir. Bu işin avtomatlaşdırılmış proqramlaşdırılması za-
manı ideal halda əl ilə proqramlaşdırmanın bütün məsələləri 
(bax § 1.3.1-ə) kompyuterdə həll olunmalıdır. RPİ dəzgahını 
idarə edən operator adətən hissənin formalaşmasında  bilava-
sitə iştirak etmir. Alınan ölçülərin dəqiqliyi və emalın keyfiy-
yəti idarəetmə proqramı və dəzgahın dəqiqliyi ilə təmin olu-
nur. 

Proqramlaşdırmanın “avtomatlaşdırılması” o deməkdir ki, 
burada bir sıra məsələlər proqramlaşdırmanın avtomatlaşdırıl-
mış sistemlərinin (PAS) köməyi ilə yerinə yetirilır. PAS – bu 
texniki, proqram, informasiya və dil vasitələri kompleksidir. 
Bu kompleksin köməyi ilə cizgi və texnologiyanın verilənlə-
rinin RPİ avadanlığını idarə etmək üçün qurğunun kodlarına 
dəyişdirilməsi yerinə yetirilir. Bir qayda olaraq bu proqramlar 
adətən giriş (daxil olma) dili, prosessor, aralıq dili, postpro-
sessor strukturu üzrə yaradılırlar. 

PAS-ın giriş dili -   bu hissə və RPİ avadanlığında onun 
emalının texnoloji prosesi haqqinda ilkin verilənlərin təsvir 
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edilməsi üçün  problem - yönümlü dildir. İlkin informasiya-
nın prosessora daxil edilməsinə xidmət edir. 

PAS-ın prosessoru – həndəsi və texnoloji məsələlərin 
həlli üçün, və elektron hesablama maşınında (EHM) verilən-
lərin işlənməsi prosesinin idarə edilməsi üçün proqram məh-
suludur. 

Aralıq dili – daxili proqram-yönümlü dildir. Prosessor-
dan postprosessora ötürülən verilənlərin təqdimatına xidmət 
edir.   

Ədəbiyyatlarda aralıq dilini CL DATA (Cutter Location 
Data – alətin yerdəyişməsi haqqında verilənlər) adlandırırlar. 

PAS-ın postprosessoru – idarəetmə proqramını konkret 
RPİ avadanlığına adaptasiya etmək (uyğunlaşdırmaq) üçün 
proqram məhsuludur.     

PAS bir neçə meyar (kriteri) üzrə təsnifatlaşdırılır:  
- idarəetmə koordinatlarının sayı üzrə (2–koordinatli, 

2,5-koordinatlı, 3-koordinatli, çoxkoordinatlı); 
- həllərin qəbulu səviyyəsi üzrə (texnologiyanın 

avtomatlaşdırılması ilə,  texnologiyanın avtomatlaş-
dırılmaması ilə); 

- ixtisaslaşma səviyyəsi üzrə (universal, xüsusiləşdi-
rilmiş); 

- ilkin verilənlərin təqdimat forması üzrə (azad 
strukturalı, cədvəl təqdimatlı, “menyu” şəklində); 

- iş rejimi üzrə (interaktiv və paket). 
2 - koordinatli PAS-da torna, elektroeroziya, qaz kəsmə 

və digər dəzgahlarda idarəetmə proqramlarını hazırlayırlar. 
2,5 - koordinatlı PAS isə torna, burğu, frez və s. dəzgahlar 
üçün idarəetmə proqramları hazırlayır. Burada yalnız iki ko-
ordinat üzrə eyni zamanda yerdəyişmə mümkündür. 3 –koor-
dinatlı PAS ikincı tərtib ixtiyari səthin emalı üçün idarəetmə 
proqramını hazırlayır. Çoxkoordinatlı PAS isə eyni zamanda 
koordinat oxlarından birinin ətrafındakı bucaq yerdəyişmələ-
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rini də təmin edir. 
Həllərin qəbulu səviyyəsi üzrə avtomatlaşdırılma ilə, və 

ya avtomatlaşdırılmasız həll olunan texnoloji məsələlərə yon-
mada, burğulamada, yarıq (nov) və ciblərin tipik texnoloji 
tsikli, emal paylarının gedişlərə bölünməsi, kəsmə rejimləri-
nin hesablanması və s. aiddir. 

Universal PAS – bu geniş təyinatlı sistemdır. Belə sis-
temlər konus, silindr, ellipsoid, kürə və s. emalını proqram-
laşdırmağa imkan verir. Xüsusiləşdirilmış PAS isə emal növ-
ləri (torna, frez, burğu-içyonuş və s.) üzrə idarəetmə proqram-
larını hazırlamağa imkan verir. Son dövrlər PAS –ın inkişafı 
texnoloji məsələlərin həllinin yüksək avtomatlaşdırılması 
səviyyəsi ilə xüsusiləşdirilmiş sistemlərin yaradılması yolu 
üzrə gedir. Belə sistemlərin məğzində (özəyində) hissənin 
həndəsəsinin, texnoloji keçidlərin və emal prosesinin təsviri 
mərhələləri olur və bu zaman gedişlərə bölünmə, kəsmə 
rejimlərinin hesablanması, kobud və təmiz emalda alətin 
hərəkət trayektoriyasının qurluması və toqquşmağa 
mövcudluğa nəzarət məsələlərinin həlli avtomatlaşdırılır.  

Son dövrlərdə CNC tipli RPİ sistemləri daxilində qurul-
muş PAS proqramçıları ilə buraxılırlar. Bu daxili PAS proq-
ramçılar operativ surətdə digər qurğuda emal zamanı idarəet-
mə proqramını hazırlayırlar (işləmək, sazlamaq və redaktə 
etmək). 

PAS –ların əksəriyyəti ilkin verilənlərin, eləcə də həndəsi 
modelin daxil etmə -giriş dilində təqdimatının sərbəst forma-
sına malikdirlər. Cədvəl formasında texnoloq cədvəl forma-
sında olan xüsusi blankları doldurur. “Menyu” şəklində təqdi-
mat ınteraktiv PAS –ların xüsusiyyətidir. Bu zaman ekranın 
displeyindən lazım olan informasiya soruşulur və istifadəçi-
nin seçimi üzrə bu informasiya sistemə daxil edilir.  

İlk PAS-lar paket rejimində işləyirdilər. Bu zaman texno-
loq tərəfindən hazırlanan verilənlər EHM-ə daxil edilirdi və 
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dəzgah üçün idarəetmə proqramına tranformasiya olunurdu 
(çevrilirdi). Səhvlər zamanı prosedura təkrarlanırdı. 
 İnteraktiv həll zamanı proqramlaşdırma dialoq rejimində 
baş verir və idarəetmə proqramının təkrarlanması istənilən il-
kin nöqtədən mümkündür. Lakin dialoq işləyib hazırlayana 
məsələnin həlli üçün vasitələrin seçilməsində hədd qoyur. 
Odur ki, belə PAS –lar aşağı mürəkkəblikli, yüksək unifikasi-
ya səviyyəli hazırlanan hissələrin və ya onların elementlərinin 
istehsalında səmərəlidir. 
 Hal-hazırda sənaye istehsalının təşkilinə yanaşmaların 
ciddi yenidən mənalandırılması baş verir. Sifarişçilərin tələb-
ləri daima yüksəlir, onların ixtisasları və eləcə də bazarda bu 
və ya dıgər əmtəə haqqında məlumatlı olmaları da əhəmiyyət-
li surətdə artmışdır. Buna görə də praktik olaraq bütün sahə-
lərdə sifarişçiləri yeni işləmələr ilə maraqlandırmaq metodla-
rının axtarılmasına ehtiyac yaranır. Hal-hazırda müvəffəqiy-
yətin əsas amili layihələndirmənin sürətinin və keyfiyyətinin 
yüksəldilməsi ilə məhsulun bazara maksimal tez çatdırılması-
nın təşəkkül tapmasıdır.  
 Müasir kompyuter avtomatlaşdırılmasız artıq müasir mü-
rəkkəb texnikanı istehsal etmək mümkün deyildir. Dünyanın 
hər yerində kompyuterləşdirmənin məişətdə və istehsalda çox 
güclü inkişafı baş verir. Kompyuter və telekommkunikasiya 
texnologiyalarının tətbiqi əməyin məhsuldarlığını və səmərə-
liliyini yüksəldir. Bazar iqtisadiyyatı və aktiv rəqabət şəraitin-
də maşınqayırma zavodları üçün xüsusi gərginlik kimi artıq 
işlənib hazırlanmış məmulların yeni modifikasiyalarının bura-
xılışı, məhsulun müntəzəm olaraq yeniləşdirilməsi problemi 
yaranır. Yeni rəqabətqabiliyyətli məhsul istehsal etməzdən 
əvvəl, informasiyanın yığılması, saxlanması və operativ emalı 
üzrə böyük iş görmək lazımdır. Hal-hazırda EHM-dən istifa-
də etmədən böyük həcmli informasiyaların emalı mümkün 
deyildir. 
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 İri müəssisələrdə ön plana layihəçilərin qarşılıqlı əlaqəsi-
nin təşkili və bütün mərhələləri (məmulun layihələndirilməsi, 
analizi, texnoloji layihələndirməni, RPİ dəzgahı üçün proqra-
mın alınmasını) əhatə edən inteqrasiyalı (birləşdirilmiş) pro-
sesin təmini sualları çıxır. Texnoloji məsələlərin həllinə yeni 
yanaşmalarının əsas elementi layihələndirmə alətidir, yəni 
konstruktor və texnoloji avtomatlaşdırılmış layihələndirmə 
sistemləri, analiz proqramları və istehsalın hazırlığı sistemlə-
ridir. 
 

1.5. HAAS RPİ dəzgahları uçün SYMplus 5.1 sistemi 
 
 HAAS RPİ torna və frez dəzgahları üçün proqramların 
hazırlanmasını həyata keçirməkdən ötrü R&S Keller GmbH 
(Wuppertal/Germany) özünün  yeni müasir proqram təminatı-
nı - SYMplus 5.1 variantını təklif edir.  
       SYM Plus CNC texnikası Almaniyada qəbul olunmuş 
baza tədrisi sistemidir. Bu sistemin köməyi ilə CNC texnika-
sının əsaslarından qrafik proqramlaşdırmağa, beləliklə, real 
istehsalata keçid öyrənilir. Belə ki, cizgidən NC proqramına 
(idarəetmə proqramına) keçid üçün SYM Plus-da qrafiki dia-
loq nəzərdə tutulmuşdur. Digər tərəfdən bu proqramın vasitə-
si ilə addım-addım idarəetmə proqramlarının tərtıbi texnikası-
nı və idarəetmə proqramlarının işlənməsinin avtomatlaşdırıl-
mış layihələndirmə sistemini öyrənmək olar. Eyni zamanda, 
SYM Plus 5.1-də 2D və 3D imitasiyaları vasitəsi ilə virtual 
olaraq real vaxt rejimində torna və frez əməliyyatlarının də-
qiq layihələndirilməsinə əmin olmaq olar. İnteqrasiya olun-
muş SYM Plus 5.1. CAD-CAM kompleksi isə birbaşa layihə-
ləndirmə üçün müasir proqram təminatıdır. Bu proqrama əsa-
sən məmulun işlənməsi və texnoloji prosesinin layihələndiril-
məsinin bütün mərhələlərini -  cizginin işlənməsindən tutmuş 
RPİ dəzgahı üçün CNC kodlarında idarəetmə proqramının 
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tərtibinə və dəzgaha bu proqramın yüklənməsinə qədər olan 
bütün işləri reallaşdırmaq olar. RPİ dəzgahlarında pəstahların 
emalı avtomatik rejimdə yerinə yetirilir və operator zərurət 
olmayan halda işçi prosesə müdaxilə edə bilməz. Buna görə 
də RPİ dəzgahlarında işin gedişində artıq texnoloji prosesin 
işlənməsi zamanı texnoloji əməliyyatların yerinə yetirilməsi-
nin bütün şərtlərini – kəsən və köməkçi alətin tipi və ölçüləri, 
dəzgahda pəstahın bərkidilməsi və bazalaşdırılması üçün tər-
tibatın konstruksiyası və ölçüləri, emal prosesinin ardıcıllığını 
və s. müəyyən edib idarəetmə proqramında nəzərə almaq la-
zımdır. Ümumi halda, birbaşa layihələndirmə prosesi aşağı-
dakı mərhələləri özündə birləşdirir: məmulun qrafiki modeli-
nin işlənməsi, işlənmiş məmulun hazırlanma texnologiyasının 
yaradılması, seçilmiş dəzgahın RPİ sisteminin dilində idarəet-
mə proqramının alınması, pəstahın emalı üçün RPİ dəzgahına 
idarəetmə proqramının ötürülməsi.  

Verilmiş hissənin texnoloji prosesini layihələndirərkən 
SYM Plus 5.1. –də qrafiki dialoq vasitəsi ilə proqramlaşdır-
manın avtomatlaşdırılmış həllinə nail olunur. Bunu üçün 
SYM Plus 5.1. –də qrafiki dialoq vasitəsi ilə layihələndirilən 
hissənin həndəsəsi və işçi planının tərtibi, postprosessorda 
NC proqramının avtomatik alinması, NC proqramının imitasi-
yası və lazımı imitatorun olduğu halda NC proqramının ötü-
rülməsi kimi imkanlar nəzərədə tutulmuşdur. Qrafiki dialoqda 
verilmiş hissənin həndəsəsini qurmaq üçün piktoqramlardan 
istifadə edirlər. Belə ki, bu piktoqramların köməyi ilə istəni-
lən konturu tərtib etmək olur. Geyd etmək lazımdır ki, RPİ 
dəzgahında emal texnologiyasını tərtib etmək üçün qrafiki 
model tam tərtib olunmuş cizgi formasında olmamalıdır, 
çünki SYM Plus 5.1.-in CAM modulunda idarəetmə proqra-
mınin tərtibi üçün yalnız hissənin həndəsi konturu lazımdır. 
Hətta torna emalında tam həndəsi konturun qurulması tələb 
olunmur, burada hissənin simmetriya oxundan yuxarıda yer-
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ləşmiş konturun yarısının qurulması da məsələnin həllinə 
yararlıdır. Eyni zamanda işçi planının tərtibi üçün də pikto-
qramlardan istifadə olunur. Hissənin həndəsəsi qurulduqdan 
sonra ona 3D görünüşdə baxmaq olar. Hissənin qurulmuş 
həndəsəsinin verilənlərinə iki üsulla (hissənin ayrı-ayrı ele-
mentləri üzrə və həndəsənin kompleks proqramı üzrə)  bax-
maq olar və hissənin həndəsəsini lazım olanda dəyişmık olar. 
İşçi planın tərtibi zamanı müxtəlif işçi planları nəzərdən ke-
çirməklə rasilonal variant da işləmək olar. SYM Plus 5.1. sis-
temı alətin hərəkət trayektoriyasını qurulmuş həndəsi model 
və emal texnologiyası əsasında avtomatik olaraq hesablayır. 
Hesabatın nəticəsi olaraq CAM modulunun işçi sahəsində 
alətin yerdəyişmə trayektoriyası alınır. Hissənin həndəsəsi və 
işçi planı işlənildikdən sonra sistemdə lazım olan idarəetmə 
sistemi-postprosessor seçilir və avtomatik olarag idarəetmə 
proqramı alınır. İdarəetmə proqramının alınmasından sonra 
yaradılmış emal prosesinin imitasiyasına baxmaq olar. Əgər 
virtual emalın nəticələri istifadəçini razı salırsa, onda idarəet-
mə proqramının mətni ilə iş rejiminə keçmək olar. Nəticədə, 
idarəetmə proqramının hazır mətnini almaq olar. Avtomatik 
alınmış idarəetmə proqramını sistemdə nəzərdən keçirmək və 
redaktə etmək olar. Növbəti mərhələ kimi isə RPİ dəzgahına 
bu proqramı ötürmək üçün yaddaşda saxlanılır.  
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II.  HAAS RPİ DƏZGAHLARININ İDARƏ 
EDİLMƏSİ 

 
Müasir RPİ dəzgahlarının idarəetmə orqanlarının əksə-

riyyəti RPİ qurğusu dayağının qabaq panelində mərkəzləşdi-
rilmişdir. İdarəetmə orqanlarına müxtəlif dəyişdiricı açarlar 
(çeviricilər) və klavişlər, eləcə də operatora dəzgah ilə “əlaqə 
saxlamağa” imkan verən displey aid edilir. Bir qayda olaraq, 
RPİ sistemləri saya və ya rəngli elektron-şüa displeyinə malik 
olurlar. Amma ən müasir dəzgahlar mayekristallik displey ilə 
təchiz oluna bilərlər. İstənilən RPİ dayağı klaviaturaya malik-
dir. Bu ya adi personal kompyterin klaviaturasına oxşayan  
tam ölçülü, ya da  proqramlaşdırmanın yalnız əsas simvolları 
və işarələrini daxil etməyə imkan verən məhdudlaşdırılmış 
klaviatura ola bilər. 

 
2.1. HAAS dəzgahının RPİ qurğusunun idarəetmə 

orqanları 
 

2.1.1. Displey və idarəetmə rejimləri 
 

İdarəetmə displeyi pəncərələrdən ibarətdir. Bu pəncərələr 
cari idarəetmə rejimi və displeyin istifadə olunan klavişlərinə 
müvafiq dəyişirlər. Şək. 2.1-də displeyin ilkin görünüşü gös-
tərilmişdir. Verilənlər ilə iş yalnız pəncərənin verilmiş aktiv 
anında mümkündür. Eyni zamanda yalnız bir pəncərə aktiv 
ola bilər. Aktiv pəncərə ağ fon ilə qeyd olunur. Məsələn, alə-
tin korreksiyası cədvəli ilə işləmək üçün, öncə cədvəli aktiv-
ləşdirmək lazımdır. Bunun üçün Offset (korreksiya) klavişini 
o vaxta qədər basmaq lazımdır ki, fon ağ rəng alsın. Sonra isə 
verilənləri dəyişmək olar. İdarəetmə rejimində aktiv pəncərə-
nin dəyişdirilməsi adətən displeyin klavişinin köməyi ilə yeri-
nə yetirilir.  
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Nəzarət funksiyaları uç rejimdən ibarətdir: Setup (sazla-

ma), Edit (redaktə etmə) və Operation(istismar). Hər bir 
reyimdə tapşırığın yerinə yetirilməsi üçün bu rejimə düşən, 
lazım olan bütün informasiya bir ekranda təqdum olunur. 
Məsələn, Setup (sazlama) rejimində alətin korreksiyası və işçi 
yerdəyişməsi cədvəli, eləcə də alətin vəziyyəti haqqinda in-
formasiyalar təsvir edilir. Edit (redaktə etmə) rejimində proq-
ramın redaktə edilməsi və VQCP (vizual sürətli kodun proq-
ramı) və СИП/WIPS (Windows proqramlaşdırma sistemi) 
sistemlərinə daxil olma pəncərələri təqdim olunur. 

Ayrı-ayrı rejimlərə aşağıdakı rejim klavişlərindən istifadə 
etməklə keçmək olar: 

Əsas displeyin 
pəncərəsi 

Proqramın 
displey paneli 

Veriş və sürətin 
statusu / 

Redaktorun 
məlumatı

Koordinatlar 
displeyi / Oxun 

yüklənmə vericisi / 
Mübadilə buferi 

Taymer, 
cayğac / 
Alətin idarə 
olunması 

Məlum

Giriş 

Şək. 2.1. Displeyin ilkin görünüşü 

Cari rejim 
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 Setup (sazlama): ZERO RET (sıfır nöqtəsinə qayıt-
ma), HAND JOG (itələmə verişi). Dəzgahın sazlanma-
sının bütün nəzarət funksiyalarını təmin edir. 

 Redaktə etmə: EDİT  (redaktə etmə) klavişı, 
MDI/DNC (əl ilə daxil etmə/qrup rəqəmli proqramlı 
idarəetmə), LIST PROQ (proqramların siyahısı). Bü-
tün proqramların idarə edilməsi, redaktə edilməsini, 
eləcə də verilənlərin ötürülməsi funksiyasını təmin 
edir.   

 İstismar: MEM (yaddaş) klavişi. Hissınin emalı üçün 
lazım olan bütün idarəetmə proqramlarını təmin edir. 

Carı rejim displeyin yuxarısında başlıq sətirində göstəri-
lir. 

Nəzərə almaq lazımdır ki, digər rejimlər funksiyalarına 
daxil olmanı aktivləşdirilmiş rejim çərçivəsində displeyin kla-
vişlərinin köməyi ilə almaq olar. Məsələn, “İstismar” reyi-
mində OFFSET (korreksiya) klavişini basan zaman displeydə 
korreksiya cədvəlləri ilə aktiv pəncərə görünəcəkdir. OFF-
SET (korreksiya) klavişinin köməyi ilə displey uzrə hərəkət 
etmək olar. Əksər rejimlərdə PROQRAM CONVERS klavişi-
nin basılması cari aktiv proqramın redaktə etmə pəncərəsinə 
keçidinə səbəb olacaqdır.   

 
2.1.2. Əlavəetmələr menyusu üzrə naviqasiya 

 
Əlavəetmələr ilə menyu bir neçə idarəetmə funksiyaların-

da (Parameters (parametrlər), Settings (sazlamalar), Help 
(arayış), ListProg (proqramların siyahısı) və СИП) istifadə 
olunur. Bu menyu üzrə naviqasiya üçün ox işarəli klavişlər-
dən əlavəetməni seçmək üçün istifadə edirlər. Sonra əlavəet-
məni açmaq üçün Enter (daxil etmə) –ni basırlar. Əgər seçil-
miş əlavəetmədə daxil edilən əlavəetmə varsa, ox işarəli kla-
vişlərdən və Enter (daxil etmə)-dən istifadə etməklə tələb olu-
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nan daxil edilmiş əlavəetməni secmək olar. Daha ustün əlavə-
etmələr səviyyəsinə keçmək üçün Cansel (Ləğv etmə) – i bas-
maq lazımdır.    

 
2.1.3. Asma idarəetmə paneli və klaviatura 

 
Şək. 2.2-də HAAS idarəetmə sisteminin idarəetmə 

pultunun görünüşü göstərilmişdir.   
 

Şək. 2.2. HAAS idarəetmə sisteminin idarəetmə pultunun 
görünüşü 
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Klaviatura səkkiz seksiyadan (bölmədən) ibarətdir: funk-
sional klavişlər, itələmə verişi klavişləri, əl ilə korreksiya kla-
vişləri, displey klavişləri, kursor klavişləri, hərf klavişləri, re-
jim klavişləri və rəqəm klavişləri. Bundan əlavə HAAS idarə-
etmə sisteminin pultunun klaviatura və idarəetmə panelində 
əlavə klavişlər və funksiyalar da vardır. İndi isə həmin əlavə 
klaviş və funksiyalar ilə tanış olaq. 

Power On (təchiz etməni qoşma) – Dəzgahı işə salır. 
Power Off (təchiz etməni ayırmalı) – Dəzgahın işini da-

yandırır. 
Spindle Load Meter (şpindelin yüklənməsinin ölçü ciha-

zı (göstəricisi)) – Spindelin yüklənməsini faizlərlə göstərir. 
Emergency Stop (Qəza dayandırılması) -  Bütün oxların 

hərəkətlərini, şpindeli və başlığı dayandırır və yağlayıcı-soyu-
ducu maye (YSM) nasosunun işini dayandırır.  

Jog Handle (itələmə verişının əl çarxı) – Bütün oxların 
itələmə verişi üçün istifadə olunur. Redaktə etmə prosesində 
proqramın mətni və ya menyunun punktları (bəndləri) üzrə 
yerdəyişmə üçün istifadə oluna bilər. 

Sycle Start (tsilkin işə salınması) – Proqramı işə salır. 
Basmadüymə qrafiki reyimdə proqramın işə salınması üçün 
istifadə oluna bilər. 

Feed Hold (verişın dayandırılması) – Oxların bütün yer-
dəyişmələrini dayandırır. Qeyd: Emal zamanı şpindel fırlan-
manı davam etdirir.   

Reset (atma, tullama) – Dəzgahı dayandırır (oxları, şpin-
deli, YSM nasosunu və revolver başlığı). Bu üsul dəzgahın 
dayandırılması üçün tövsiyə olunmur. Çünki belə vəziyyət-
dən işin davam etdirilməsi cətinliyə gətirib çixarda bilər. 

Power Up/Restart (Qoşulma/yenidən işə salınma) – Bu 
klavişi basan zaman oxlar sıfır koordinatlarına yerlərini dəyi-
şirlər və alətin dəyişdirilməsi yerinə yetirilə bilər. Bu Tool-
room torna dəzgahları, köməkçi şpindellı dəzgahlar və ya his-
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sələrin avtomatik yükləyiciləri (HAY) üçün tətbiq edilən de-
yildir.    

Auto Off (avtoayırma) – Avtomatik olaraq oxları dəzga-
hın koordinat başlanğıcına gətirir və dəzgahı təchiz etmədən 
ayırmağa, yəni dəzgahın işini dayandırmağa hazırlayır.  

Memory Lock Key Switch (yaddaşın bloklamasının 
(bağlanmasının) klavişli elektrik açarı) – Verilmiş elektrik 
açarı qoşulmuş vəziyyətdə operatora sazlama parametrlərinin 
dəyişdirilməsinə və proqramın redaktə edilməsinə imkan ver-
mir. Aşağıda bloklama iyerarxiyası göstərilir: 

Klavişli elektrik açarı bütün proqram və sazlamaları blok-
layır (təcrid edir, bağlayır). 

Sazlama 7 parametrləri təcrid edir. 
Sazlama 8 bütün proqramları təcrid edir. 
Sazlama 23 9xxx proqramlarını bağlayır. 
Sazlama 119 korreksiyanı təcrid edir. 
Sazlama 120 makrodəyişənləri bloklayır. 
Second Home Button (ikinci ilkin vəziyyət basmadüy-

məsi) – Bü düymə bütün oxların hissənin G154P20 korreksi-
yasında verilmiş koordinatlara sürətləndirilmiş yerdəyişməsi-
ni yerinə yetirir. Bu funksiya bütün rejimlərdə (qrup RPİ 
istisna olmaqla) işləyir. 

Work Light Switch (çırağın elektrik açarı) – Dəzgahın 
işçi zonasının işıqlandırılmasını qoşur. 

Keyboard Beeper (klaviaturanın səsli siqnalı) – Hissələr 
qanovundan yuxarıda yerləşmişdir. Gurluğu qapağı fırlat-
maqla tənzimləmək olar. 

 
2.1.4. Funksional klavişlər 

 
F1-F4 klavişləri – bu klavişlər iş rejimindən asılı olaraq 

müxtəlif funksiyalara malikdirlər. Məsələn, F1-F4 klavişlə-
rindən istifadə proqramlaşdırma rejimində, redaktə etmə reji-
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mində və korreksiya rejimində müxtəlif fəaliyyətlərə səbəb 
olur.    

X Dia Mesur (X oxu üzrə diametrin ölçülməsi) – Hissə-
nin sazlanması zamanı korreksiya səhifəsində alətin korreksi-
yasının qeyd edilməsi üçün istifadə olunur. 

Next Tool (növbəti alət) – başlıqda növbəti alətin 
seçilməsi üçün istifadə edilir (adətən hissənin yerləşdirilməsi 
zamanı istifadə olunur).  

X/Z – Hissənin sazlanması zamanı X və Z oxları arasında 
əl ilə yerdəyişmə rejiminin dəyişdirilməsi üçün istifadə olu-
nur. 

Z Face Mesur (Z yan səthinin ölçülməsi) - Hissənin saz-
lanması zamanı korreksiya səhifəsində Z oxu üzrə alətin kor-
reksiyasının qeyd edilməsi üçün istifadə olunur. 
 
 

2.1.5. İtələmə verişinin klavişləri 
 
Chip FWD (yonqarın çıxardılması şneki – İrəli) – İşçi 

zonadan yonqarın kənarlaşdırılması (uzaqlaşdırılması) üçün 
yonqarın çıxardılması şnekini “düz” istiqamətdə işə salır.    

Chip Stop (yonqarın çıxardılması şneki – Dur) – Şnekin 
hərəkətini dayandırır. 

Chip REV (yonqarın çıxardılması şneki – Geriyə) – 
Çirkləndirməni kənarlaşdırmaq və tıxanmanı (hərəkətin da-
yanmasını) aradan qaldırmaq üçün yonqarın çıxardılması şne-
kini “əks” istiqamətdə işə salır.    

X/-X və Z/-Z (oxlar klavişi) – Operatora uzun müddət ay-
rı-ayrı klavişi basmaqla və ya oxun lazım olan düyməsini bas-
maq və itələmə verişinin əl çarxının köməyi ilə yerini dəyişə-
rək əl ilə oxun yerini dəyişmək imkanı verir. 

Rapid (sürətləndirilmış yerdəyişmə) – (X+, X-, Z+, Z-) 
klavişlərindən birini eyni zamanda basmaqla müvafiq ox se-
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çilmiş istiqamətdə yerdəyişmənin maksimal sürətilə yerini 
dəyişəcəkdir.  

<-TS – Bu klavişi basmaqla dal aşıq şpindelə tərəf yerini 
dəyişir.  

TS Rapid (Dal aşıq – cəld yerdəyişmə) – Dal aşığın 
yerdəyişməsinin digər klavişləri ilə eyni zamanda basılması 
ilə dal aşığın sürətini artırır.   

->TS - Bu klavişi basmaqla dal aşıq şpindeldən uzaqlaşır.  
XZ yerdəyişməsi (2 ox) 
Torna dəzgahının X və Z oxları X və Z yerdəyişmə düy-

mələrinin köməyi ilə eyni zamanda yerlərini dəyişə bilərlər. 
Əgər istənilən +/-X və +/-Z kombinasiyalarında düymələri 
eyni zamanda bassaq, onda bu iki ox üzrə eyni zamanda yer-
dəyişmə ilə nəticələnəcəkdir. Hər iki düymənin basılmasının 
dayandırılması zamanı idarəetmə sisteminin yerdəyişməsi isə 
X oxu üzrə əl ilə yerdəyişmə rejiminə geri qayıdır. Yalnız bir 
düymənin basılmasının dayandırılması zamanı isə idarəetmə 
sistemi yalnız basılmış qalmış düymənin oxu boyu yerdəyiş-
məsini davam etdirəcəkdir. Qeyd: XZ yerdəyişməsi zamanı 
dal aşığın məhdudiyyətlər zonasının standart qaydaları qüv-
vədədir.  

 
2.1.6. Əl ilə korreksiya klavişləri 

 
Bu klavişlər proqramlaşdırılan veriş və şpindelin fırlanma 

sürətinin, kəsməsiz oxların yerdəyişmə sürətrlərinin (sürətlən-
dirilmiş yerdəyişmələr) əl ilə korreksiyasını həyata keçirməyə 
imkan verir.  

-10 – Cari veriş sürətini 10 % azaldır. 
100% - korreksiya edilən veriş sürətini proqramlaşdırıl-

mış qiymətə təyin edir. 
+10 - Cari veriş sürətini 10 % artırır. 
-10 – Şpindelin carı fırlanma sürətini 10 % azaldır. 
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100% - korreksiya edilən şpindelin fırlanma sürətini 
proqramlaşdırılmış qiymətə təyin edir. 

+10 - Şpindelin carı fırlanma sürətini 10 % artırır. 
Hand Cntrl Feed (veriş sürətinin əi ilə tənzimlənməsi) – 

Bu düymənin basılması veriş sürətini itələmə verişının əl çar-
xının köməyi ilə ± 1% artımlarla tənzimləməyə imkan verir.  

Hand Cntrl Spin (şpindelin əl çarxından idarə edilməsi) 
- Bu düymənin basılması şpindelin fırlanma sürətinin ± 1% 
artımlarla dəyişdirilməsi üçün itələmə verişının əl çarxından 
istifadəyə imkan verir.  

FWD – şpindeli “irəli” istiqamətdə (saat əqrəbinin 
hərəkət istiqaməti üzrə) işə salır. Eksporta gedən dəzgahlarda 
bu düymə kəsiləndır (söndürülmüşdür). 

REV - şpindeli “əks” istiqamətdə (saat əqrəbinin hərəkət  
istiqamətinin əksi üzrə) işə salır. Eksporta gedən dəzgahlarda 
bu düymə kəsiləndır (söndürülmüşdür). 

Əgər dəzgah kadrda (Single Block) saxlanılmışsa və ya 
Feed Hold (verişin dayandırılması) düyməsi basılmışsa, onda  
şpindeli “Fwd” və “Rev” klavişləri ilə işə salmaq və dayan-
dırmaq olar. “Sycle Start” (tsiklin işə salınması) klavişi vasi-
təsi ilə proqramın yenidən işə salınması zamanı şpindelin fır-
lanma sürəti əvvəlcədən müəyyənləşdirilmiş fırlanma sürətinə 
müvafiq olur. 

STOP – şpindelin fırlanmasını dayandırır. 
5% / 25% / 50% / 100% Rapid (sürətləndirilmış 

yerdəyişmələr) – Klavişdəki qiymətlərə müvafiq olaraq sürət-
ləndirilmiş yerdəyişmələrin sürətini məhdudlaşdırır. 100% 
Rapid düyməsi sürətləndirilmiş yerdəyişmələrin maksimal 
sürətinə icazə verir. 

Əl ilə korreksiyanın istifadə edilməsi. İş zamanı veriş 
sürəti proqramlaşdırılmış qiymətdən 0 % - dən 999 % 
hüdudlarında dəyişə bilər. Belə dəyişmə +10%, -10% və 
100% veriş sürəti düymələri ilə yerinə yetirlir. Veriş sürətinin 
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əl ilə korreksiyası yivin açılması tsiklləri zamanı işləmir. 
Veriş sürətinin korreksiaysı köməkçi oxların yerdəyişmələri 
sürətlərinə heç də təsir etmir. Əl ilə itələmə verişi rejimində 
veriş sürətinin korreksiyası köməkçi klaviaturadan verilən kə-
miyyəti dəyişdirəcəkdir. Bu itələmə veriş sürətini dəqiq sazla-
mağa imkan verəcəkdir.  

Şpindelin fırlanma sürəti də əl ilə korreksiyanın köməyi 
ilə 0 % - dən 999 % hüdudlarında dəyişə bilər. Onlar da yivin 
açılması tsiklləri zamanı işləmir. “Single Block” (kadr üzrə 
reyim) rejimində şpindeli dayandırmaq olar. Sycle Start” 
(tsiklin işə salınması) klavişini basmaqla proqramın yerinə 
yetirilməsi davam etdirilən zaman şpindel avtomatik olaraq 
işə düşəcəkdir. 

Handle Control Feedrate (veriş sürətinin əi ilə tənzimlən-
məsi) klavişini basmaqla gətirilmə (yaxınlaşdırma) dəstəsi 
(qulpu) veriş sürətinin ±1% addımlı tənzimlənməsi üçün isti-
fadə edilə bilər.  

Sürətləndirilmiş yerdəyişmələr sürətini (G00) köməkçi 
klaviaturanın köməyi ilə makismal qiymətdən 5%, 25% və ya 
50%  qiymət ilə məhdudlaşdırmaq olar. Əgər 100% sürətlən-
dirilmiş yerdəyişmə sürəti həddindən artıq böyükdürsə, 10 
sazlamasının köməyi ilə maksimal qiymətdən 50 % təyin et-
mək olar.  

“Feed Hold” düyməsi (verişin dayandırılması) əl ilə kor-
reksiya düyməsi kimi fəaliyyət göstərir. Cünki, bu düyməni 
basarkən veriş sürəti və sürətləndirilmış yerdəyişmənin qiy-
mətləri sıfra bərabər olur. Verişın dayandırılmasından sonra 
davam etdirilmə üçün “Sycle Start” (tsiklin işə salınması) 
düyməsini basmaq lazımdır. Hasarın qapıcıqlarının elektrik 
açarının işləməsi analoji nəticələrə gətirib çıxardır, yalnız 
qapıcıqların açılması zamanı displeydə “Door Hold” ( qapının 
açılması üzrə dayanma) informasiyası görünür. Qapıcıqların 
bağlanması zamanı idarəetmə sistemi “Feed Hold” (verişin 
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dayandırılması) vəziyyətində olur və işin davam etdirilməsi 
üçün “Sycle Start” (tsiklin işə salınması) düyməsini basmaq 
lazımdır. “Door Hold” ( qapının açılması üzrə dayanma) və  
“Feed Hold” (verişin dayandırılması) vəziyyətləri köməkçi 
oxların yerdəyişmələrini dayandırmır. 

Operator SYM veriş sisteminin sazlanmasını “Coolnt” 
(SYM) düyməsini basmaqla korrektə edə bilər. SYM nasosu 
bu zaman növbəti M – koda və ya operatorun fəaliyyətinə qə-
dər qoşulmüş və ya ayrılmış vəziyyətdə qalacaqdır. 
Qiymətlərə əl ilə korreksiyanı M06, M30 və ya “Reset” 
düyməsini basmagla atmaq olar. 

 
 

2.1.7. Displey klavişləri 
 

Displey klavişləri dəzgahın displeyinə, istismar verilənlə-
rinə və arayış (məlumat) səhifələrinə daxil olmanı təmin edir. 
Bu klavişlər tez-tez funksional rejimdə aktiv pəncərənin də-
yişdirilməsi üçün istifadə olunurlar. Bu klavişlərdən bəzilərini  
təkrar (surəkli, coxqat) basarkən əlavə ekranları təsvir edir.  

Prgrm/Convrs - Rejimlərin əksəriyyətində aktiv proqra-
mı seçir.  

Posit (vəziyyət) – Ekranların əksəriyyətində mərkəz üzrə 
aşağıda yerləşmiş pəncərə vəziyyətini seçir. Oxların carı və-
ziyyətlərini təqdim edir. Müvafiq vəziyyətlər arasında dəyişil-
mə POSİT klavişini basmaqla həyata keçirilir. Pəncərədə təq-
dim olunmuş oxların seçilməsi üçün ekrana çıxardılası arzu 
olunan oxa müvafiq hərfli klavişi basmaq və WRITE/ENTER 
(qeyd etmə/daxil etmə) klavişini basmaq lazımdır. Hər bir 
oxun vəziyyəti verilmiş qaydada təqdim olunacaqdır. 

Offset – iki cədvəl arasında dəyişiklik üçün korreksiyanı 
basmaq lazımdır. Sonra isə alətin uzunluğunun həndəsəsini, 
radiusa korreksiyanın qiymətini, yeyilməyə korreksiyanın 
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qiymətini və SYM verişinin ucluğunun vəziyyətini ekrana çı-
xartmaq və tedaktə etmək üçün Tool Offsets (alətə korreksi-
ya) seçilir. İstifadə olunan proqramda G-kodları ilə təyin olu-
nan işçi korreksiyanın yerləşməsini ekrana çıxartmaq və re-
daktə etmək üçün Work Offsets cədvəlini seçmək lazımdır.  

Curnt Comds (cari komandalar) – Maintenance  (texniki 
xidmət), Tool Life (alətin resursu), Tool Load (alətin 
həddindən artıq yüklənməsi), Advanced Tool management 
(ATM) (alətin genişləndirilmiş idarəolunması - AGİ), 
Barfeeder (çubuğun verilmə qurğusu), System Variables 
(sistem dəyişənləri), azClock settings (saatın təyin edilməsi) 
və timer / counter settings (taymer / sayğacın təyin edilməsi) 
–nin seçilməsi üçün menyuya baxmaq uçün PAGE UP/PAGE 
DOWN (əvvəliki/növbəti səhifə) klavişini basmaq lazımdır. 

Alarm / Mesgs (səhvlər haqqında siqnallar/məlumatlar) – 
panelin ekranında səhvlər və məlumatlar haqqında baxışı təs-
vir edir. Səhvlər haqqında siqnalların üç ekranı mövcuddur. 
Birincı ekran carı səhvlər haqqında sıqnalların siyahısını gös-
tərir (“Alarm/Mesgs” (səhvlər haqqında siqnallar/məlumatlar) 
düyməsnini birincı basılması). Alarm History (səhvlər haq-
qında siqnalların xronologiyası) –ya baxış üçün kursorun sağ 
klavişini basın. Səhvlər haqqında məlumatlar xronologiyası-
nın yazılışına (qeyd edilməsinə) baxmaq üçün kursorun yuxa-
rı və aşağı klavişlərindən istifadə edin, F2 klavişini diskə yaz-
maq üçün basın. Kursorun sağ klavişini təkrar basan zaman 
Alarm Viewer (səhvlər haqqında siqnallara baxış) ekranına 
keçid baş verir. Sonra səhvlər haqqında siqnallar arasında hə-
rəkət edə bilərsiniz. Bunun üçün ox işarəli “yuxarı” və “aşa-
ğı” düymələrindən istifadə edə bilərsiniz. Eyni zamanda 
səhvlər haqqında siqnalın nömrəsini daxil etməklə  Enter 
(daxil etmə) və ya Up/Down (yuxarı/aşağı) düyməsini  basıb 
displeydə səhv haqqında siqnalın adını və təsvirini ala bilərsi-
niz.     
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 “Alarm/Mesgs” (səhvlər haqqında siqnallar/məlumatlar) 
klavişini təkrar basarkən istifadəçi məlumatları və qeydləri 
səhifəsi təsvir olunur. Digər operatorlar/proqramçılar üçün 
məlumatların daxil edilməsindən ötrü  və ya cari layıhə haq-
qında qeydləri yazmaq üçün köməkçi klaviaturadan istifadə 
etmək lazımdır. Əgər məlumat varsa, bu məlumat silinməyə-
nə qədər dəzgahın hər dəfə işə salınması zamanı displeydə 
görünəcəkdir.  

Param / Dgnos (parametrlər / diaqnostika) – Dəzgahın 
işini müəyyənləşdirən parametrləri təsvir edir. Əlavələr ilə 
menyuda parametrlər dərəcələr (kateqoriyalar) üzrə birləşdi-
rilmışdir. Məlum parametrin axtarışı üçün onun nömrəsini da-
xil edin və ox işarəli yuxarı və aşağı klavişlərini basın. Para-
metrlər dəzgahı hazırlayan zavodda təyin olunur və yalnız 
səlahiyyətli HAAS heyəti tərəfindən korrektə edilməlidir. 

Param / Dgnos (parametrlər / diaqnostika) klavişinin tək-
rar basılması diaqnostik verilənlərin birincı səhifəsini əks et-
dirir. Bu informasiya əsas etibari ilə HAAS şirkətinin servis 
xidmətinin mütəxəssisləri tərəfindən nasazlıqların axtarışı 
üçün istifadə olunur. Diaqnostik verilənlərin birincı səhifəsi 
diskret giriş və çıxışların vəziyyətini təsvir edir. Page Down 
(növbəti səhifə) klavişini basan zaman diaqnostik verilənlərin 
əlavə səhifələri əks olunur. 

Seting / Graph (sazlama parametrləri / qrafika) – istifa-
dəçi sazlamalarını təsvir edir və bunları dəyişməyə imkan ve-
rir. Parameters (parametrlər), Settings (sazlamalar) kimi əla-
vələr ilə menyuda dərəcələr (kateqoriyalar) üzrə birləşdiril-
mışdir. Konkret sazlamanın axtarışı üçün onun nömrəsini da-
xil edin və ox işarəli yuxarı və aşağı klavişlərini basın.  

Seting / Graph (sazlama parametrləri / qrafika) klavişinin 
təkrar basılması qrafiki rejimə keçir. Qrafiki rejimdə proqram 
tərəfindən hesablanılan alətin hərəkət trayektoriyasına bax-
maq olar. Zəruri hallarda proqramın yerinə yetirilməsinə qə-
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dər sazlamanı həyata keçirmək olar.  
Help / Calc - (arayış / kalkulyator) - menyuda əlavələr ilə 

arayışlar bölməsini əks etdirir. Mövcud arayış G və M-kodla-
rının qısa təsvirindən, idarəetmə funksiyalarının təyinindən, 
nasazlıqların aradan qaldırılması suallarından və texniki xid-
mətdən ibarətdir. Arayışlar menyusuna eləcə də bir neçə kal-
kulyatorlar daxildir. 

Bəzi rejimlərdə Help / Calc - (arayış / kalkulyator) klavi-
şinin basılması ortaya cıxan söyləmələr (fikrinə salmalar) 
pəncərəsini açır. Bu pəncərəni carı rejimə müvafiq arayışlar 
mövzusuna daxil olmanı həyata keçirmək üçün, eləcə də 
menyuda göstərilmiş müəyyan funksiyaları yerinə yetirmək 
üçün istifadə edin. Yuxarıda təsvir olunan əlavələr ilə menyu-
ya daxil olmanı həyata keçirmək üçün ortaya çıxan söyləmə-
lər (fikrinə salmalar) pəncərəsindən Help / Calc - (arayış / 
kalkulyator) klavişini ikinci dəfə basın.  

 
2.1.8. Kursorun klavişləri 

 
Kursorun klavişləri idarəetmə sisteminin sahələri və ek-

ran üzrə yerdəyişməyə imkan verir və RPİ proqramının re-
daktə edilməsi üçün tətbiq edilir.  

Home (İlkin vəziyyət) – Bu düymə kursoru ekranın kənar 
yuxarı vəziyyətinə yerini dəyişir. Redaktə etmə zamanı bu 
proqramın kənar sol blokudur.  

Up / Down Arrows (ox işarəsi yuxarı / aşağı) – Kursoru 
yuxarı / aşağı bir element, blok və sahə üzrə yerini dəyişir.  

Page Up / Down (əvvəlki səhifə / növbəti səhifə) – Ek-
ranların keçidinə və proqramın səhifə üzrə səhifələnməsi 
uçun istifadə edilir.  

Left Arrow (ox işarəsi sola) – ayrica redaktə olunan ele-
mentin seçilməsi üçün istifadə olunur, kursorun sola yerini 
dəyişir. Sazlama parametrinin variantlarının baxılması üçün 
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istifadə edilir və böyüdülmüş təsvir etmə pəncərəsini qrafika 
rejimində sola yerini dəyişir. 

Right Arrow (ox işarəsi sağa) – proqrama baxarkən ayrı-
ca redaktə olunan elementin seçilməsi üçün istifadə olunur, 
kursorun sağa yerini dəyişir. Sazlama parametrinin variantla-
rının baxılması üçün istifadə edilir və böyüdülmüş təsvir etmə 
pəncərəsini qrafika rejimində sağa yerini dəyişir. 

End (son) – Bu düymə kursoru ekranın ən aşağı elemen-
tinə yerini dəyişir. Redaktə etmə rejimində bu proqramın axı-
rıncı blokudur. 

 
2.1.9. Hərf klavişləri 

 
Hərf klavişləri hərfləri və bəzi xüsusi simvolları daxil et-

məyə imkan verir. Bəzi xüsusi simvolları daxil etmək üçün 
öncə Shift klavişini basmaq lazımdır. 

Shift (registr) – Registr klavişi klaviaturanın əlavə sim-
vollarına daxil olma imkanı verir. Əlavə simvollar soldan yu-
xarıda bəzi hərf və rəqəm klavişləri ilə işarələnmişdir. Bu 
simvolları verilənlərin daxil edilməsi sətrinə daxil etmək üçün 
ardıcıl olaraq Shift klavişini və simvollu klavişi basmaq la-
zımdır. Üstündən keçmə üzrə mətn baş hərflər ilə daxil edilir, 
sətri simvolların daxil edilməsi üçün isə Shift kalvişini basıb 
saxlamaq lazımdır.  

Əgər idarəetmə sistemində beşinci ox yerləşdirilmişdirsə, 
əl ilə yerdəyişmə üçün B oxunun seçilməsi “B” düyməsinin 
basılması, sonra isə Handle Jog (itələmə verişi) yolu ilə həya-
ta keçirilir.  

EOB – Bu “Blokun sonu” simvoludur. Ekranda vergüllü 
nöqtə şəklində (;) təsvir olunur və proqram sətrinin sonunu 
işarə edir. 

() – dairəvi mötərizələr istifadəçi şərhlərindən RPİ proq-
ramının komandalarını ayırmaq üçün istifadə olunur. Qeyd: 
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Proqram mətninin RS-232 portu vasitəsilə proqramın qəbul 
edilməsi prosesində yolverilməz sətirləri dairəvi mötərizələrə 
salınır və proqrama daxil edilir.   

/ - sağa maili xətt Block Delete (Blokun ləğv edilməsi) 
funksiyasında və makrosların ifadəsində istifadə olunur. Əgər 
bu simvol blokda birincı dayanırsa və blokun silinməsi funk-
siyası qoşulmuşsa, onda belə blok emal zamanı yerinə ye-
tirilməyəcəkdir. Bu simvolun digər təyinatı isə - makrosların 
ifadələrində arifmetik (hesabi) bölmə əməliyyatıdır. 

[]- kvadrat mötərizələr makrofunksiyalarda istifadə olu-
nur. Makroslar proqram təminatının əlavə vasitələridir. 
 

2.1.10. Rejimlər klavişləri 
 
Rejimlər klavişləri RPİ dəzgahının işçi vəziyyətini dəyi-

şir. Rejim düyməsini basdıqdan sonra bu düymə ilə bir sırada 
yerləşmiş klavişlərdən istifadə etmək olar. Cari rejim cari 
pəncərədən sağda yuxarı sətirdə əks olunur.  

Edit (redaktə etmək) – Redaktə etmə rejiminin seçilməsi. 
Bu rejim idarəetmə sisteminin yaddaşında proqramın redaktə 
edilməsi üçün istifadə olunur. Redaktə etmə rejimində iki re-
daktə etmə pəncərəsi vardır: bir pəncərə cari aktiv proqram 
üçün, ikinci pəncərə isə fon (birrəngli) redaktə etmə üçündür. 
İki pəncərə arasında keçid EDİT (redaktə etmə) klavişini 
basmaqla yerinə yetirilir. Qeyd: aktiv proqramda bu rejimin 
istifadə edilməsi zamanı F1 klavişini basmaqla ortaya cıxan 
söyləmələr (fikrinə salmalar) menyusuna daxil olmanı həyata 
keçirmək olar. 

Insert (daxil etmək) – Bu klavişi basmaqla proqramda 
kursorun yerləşdiyi yerə komandanı daxil edirlər. Bundan 
başqa bu klaviş mübadilə buferindən mətni kursorun yerləşdi-
yi yerə daxil edir, eləcə də proqramda kod bloklarının surətini 
çıxarma üçün istifadə edilir.  
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Alter (dəyişdirmək) – Bu klavişi basan zaman seçilmiş 
komandanın və ya daxil edilmiş komanda ilə mətnin və ya 
mətnin dəyişdirilməsi (əvəz edilməsi) baş verir. Bundan əla-
və, bu klaviş seçilmiş dəyişənlərin qiymətlərini mübadilə bu-
ferindən mətn ilə əvəz edir və ya seçilmiş blokun yerini 
dəyişir.   

Delete (silmək) – Kursorun mövqeyində elementi və ya 
proqramın seçilmiş blokunu ləğv edir.   

Undo (geri götürmək)- proqrama daxil edilmiş 9 son də-
yişiklikləri geri götürür və ya blokun ayrılmasını dəyişir.  

MEM (yaddaş) – “yaddaş” rejiminin seçilməsi. Bu səhifə 
idarəetmə sistemində seçilmiş cari proqramı əks etdirir. Proq-
ramlar bu rejimdə işə salınır, MEM (yaddaş) sətri isə proqra-
mın yerinə yetirilməsi tərzini nəzarətdə saxlayan klavişlərdən 
ibarətdir. 

Single Block (kadr üzrə) – Kadr üzrə rejimi işə salır və 
ya işini dayandırır. Kadr üzrə rejimdə iş zamanı Sycle Start 
(tsiklin işə salınması) klavişini hər dəfə basandan sonra proq-
ramın yalnız bir bloku (kadrı) yerinə yetirilir. 

Dry Run (sınaq işləməsi) – Hissənin kəsmə ilə emalı ol-
madan dəzgahın faktiki yerdəyişmələrinin yoxlanılması üçün 
istifadə olunur. 

Opt Stop (əlavə dayandırılma) - əlavə dayandırmaları işə 
salır və ya işini dayandırır. Bu funksiyanı işə salarkən (On) və 
proqramda M01 (əlavə dayandırılma) kodunun mövcudluğu 
zamanı M01 koduna yetişəndə dəzgahı dayandırır. İşi davam 
etdirmək üçün Sycle Start (tsiklin işə salınması) klavişini bas-
maq lazımdır. Amma blokların baxışını qabaqlayan funksiya-
nın (G 103) halından asılı olaraq, dəzgahın təcili dayandırıl-
ması baş verə bilər. Başqa sözlə, blokların baxışını qabaqla-
yan funksiya ona gətirib cıxarda bilər ki, köməkçi dayandırıl-
ma komandası yaxın M01 koduna məhəl qoymaz. 

Proqramın yerinə yetirilməsi prosesində Optional Stop 
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(köməkçi dayandırılma) klavişini basan zaman bu funksiya-
nın təsiri yalnız proqramın növbəti sətrindən başlaya bilər.  

Block Delete (blokun silinməsi) – Blokun silinməsi funk-
siyasını işə salır və ya işini dayandırır. Bu funksiyanın işə sa-
lınması zamanı çəp xətt ilə (“/”) başlayan bloklara məhəl qo-
yulmur, yəni bu bloklar yerinə yetirilmirlər. Əgər bu funksiya 
qoşulubsa və əgər çəp xətt proqramın daxilindəki sətirlərdə 
yerləşirsə, onda çəp xətdən sonra gələn komandalara məhəl 
qoyulmayacaqdır. Block Delete (blokun silinməsi) klavişini 
basdıqdan sonra blokun silinməsi funksiyasının təsiri kəsən 
alətə korreksiyanın istifadəsi halları istisna olmaqla iki sətir-
dən sonra başlayır. Belə halda funksiyanın təsiri ən azı dörd 
növbəti sətrin yerinə yetirilməsi müddətində başlamayacaq-
dır. Yüksəksürətli emal zamanı bu funksiyanın tətbiq edilmə-
si tərkibində blokun silinməsi simvolu olan trayektoriyanın 
dolanmasını yavaşıdır. “Blokun silinməsi” rejimi təchiz etmə-
ni ayırma və təchiz etməni qoşmadan sonra aktiv qalır. 

MDI / DNC – MDI rejimi – Verilənlərin əl ilə daxil edil-
məsi rejimidir (VƏDE). Bu rejimdə proqramı yazmaq olar, 
amma bu proqram yaddaşda saxlanılmayacaqdır. DNC – qrup 
rəqəmli proqramla idarəetmə rejimi (QRPİ). Bu rejim idarəet-
mə sisteminə böyük proqramları hissələr ilə yükləməyə im-
kan verir.  

Coolnt (soyuducu amil) – köməkçi SYM-i işə salır və işi-
ni dayandırır. HPC opsiyası (yüksək təzyiqli SYM) Shift düy-
məsini növbəti Coolnt klavişini basmaqla işləyir. Bir şeyə 
diqqət vermək lazımdır ki, əgər HPC və adi SYM bir yuvaya 
verilirsə, onda bunlar eyni zamanda işə salına bilməzlər. 

Spindle Jog (şpindelin yaxınlaşdırılması) – 98 sazlama  
parametri ilə verilmiş sürətlə şpindeli fırladır (şpindelin ya-
xınlaşdırılmasının fırlanma sürəti). 

Turret FWD (Revolver başlıq irəli) – alətlərlə revolver 
başlığı irəli növbəti alətə fırladır. Əgər daxil etmə sətrində 
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Tnn daxil etsək, onda revolver başlıq nn alətinə irəli yerini 
dəyişdirəcəkdir.   

Turret REV (Revolver başlıq geriyə) - alətlərlə revolver 
başlığı geriyə əvvəlki alətə fırladır. Əgər daxil etmə sətrində 
Tnn daxil etsək, onda revolver başlıq nn alətinə geri yerini 
dəyişdirəcəkdir.   

Handle Jog (itələmə verişinin əl çarxı) – İtələmə 
verişinin əl çarxının hər bir bölgüsünə itələmə verişi rejimini 
0001, .1-0.0001 düym ( vtnhbr – 0.001 mm) təyin edir. Sınaq 
işləməsi üçün .1 düym/dəq təşkil edir. 

.0001/.1, 001/1., 01/10., .1/100. – Birincı rəqəm (surət) 
düym ölçmə rejimində itələmə verişinin əl çarxının hər bir 
çıqqıltısına verişin miqdarını müəyyənləşdirir.  

Zero Ret (sıfır nöqtəsinə qayıtma) – Zero Return (sıfır 
nöqtəsinə qayıtma) reyimi seçilir. Bu rejim oxlarln 
vəziyyətini dörd müxtəlif qrup üçün əks etdirir: Operator 
(operator), Work G54 (hissə), Machine (dəzgah) və Dist to go 
(qalmış yerdəyişmə). Bu qruplardan hər birinə iriləşdirilmiş 
formatda (ölçüdə) baxmaq üçün Page Up və ya Page Down  
(əvvəlki səhifə / növbəti səhifə) klavişlərini basmaq lazımdır.    

All Axes (bütün oxlar) – Bütün oxları dəzgahın koordinat 
başlanğıcına qaytarır. Klavişin fəaliyyəti Power Up / Restart 
(Qoşulma / yenidən işə salınma) klavişi ilə analojidir. Ancaq 
bir fərq mövcuddur. Bu da ondan ibarətdir ki, bu halda alətin 
dəyişdirilməsi baş vermir. İlkin vəziyyətin təyin edilməsi 
üçün istifadə oluna bilər. Bu Toolroom torna dəzgahları, kö-
məkçi şpindellı dəzgahlar və ya HAY üçün tətbiq edilən de-
yildir.    

Origin (ilkin vəziyyət) – Seçilmiş ekran və taymeri sıfra 
quraşdırır.  

Singl Axis (bir ox) – Bir oxu dəzgahın koordinat başlan-
ğıcına qaytarır. Oxun hərfi ilə olan lazım olan oxu basmalı, 
sonra isə Singl Axis (bir ox). Bir oxun ilkin vəziyyətə qayta-
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rılması üçün istifadə oluna bilər.   
HOME G28 (ilkin vəziyyət) – Dəzgahın bütün oxlarını 

sürətləndirilmış veriş rejimində dəzgahın koordinat başlanğı-
cına qaytarır. HOME G28 (ilkin vəziyyət) –i bir oxun ilkin 
vəziyyətə qaytarılması üçün istifadə etmək olar. Bunun üçün 
oxun hərfi ilə olan lazım olan oxu basmalı, sonra isə HOME 
G28 (ilkin vəziyyət) klavişini. Diqqət! Bu komandanın yeri-
nə yetirilməsi zamanı istənilən mümkün toqquşmalar haqqın-
da xəbərdarlıq verilmir.  

List Proq (proqram siyahısı) – İdarəetmə sistemində sax-
lanılmış proqram siyahısını əks etdirir.  

Select Prog (proqramı seçmək) – Proqram siyahısında se-
çilmiş proqram cari proqram olur. Nəzərə almaq lazımdır ki, 
carı proqram proqram siyahısında soldan “A” işarəsi ilə qeyd 
edilmişdir. 

Send (göndərmək) – RS-232 ardıcıl portu ilə proqramın 
göndərilməsini həyata keçirir. 

Recv (qəbul etmək) - RS-232 ardıcıl portu ilə proqramın 
qəbul edilməsini həyata keçirir. 

Erase Proq (proqramı silmək) – List Proq (proqram 
siyahısı) rejimində kursor vasitəsilə seçilmiş proqramı silir və 
ya MDI (verilənlərin əl ilə daxil edilməsi) rejimində proqramı 
tamamilə silir.  

 
2.1.11. Rəqəm klavişləri 

 
Rəqəm klavişləri idarəetmə sisteminə rəqəm və xüsusi 

simvolları daxil etməyə imkan verir. 
Cancel (ləğv edilmə) – “Ləğv edilmə” klavişi axırıncı 

daxil edilmiş simvolun ləğv edilməsi üçün istifadə olunur. 
Space (probel, ara, boşluq) – məlumatlar sahəsində və ya 

proqramlarda yerləşdirilmiş şərhlərin üslublaşdırılması (for-
matlaşdırılması) üçün istifadə edilir.  
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Write / Enter (yazma / daxil etmə) – Universal daxil et-
mə klavişi. 

- (minus işarəsi) – mənfi rəqəmlərin daxil edilməsi üçün 
istifadə olunur. 

.  (onluq nöqtə) – onluq kəsrlərin daxil edilməsi üçün 
istifadə edilir. 
 

2.1.12. Ekran koordinatları 
 

Ekranın mərkəzi üzrə aşağıda vəziyyət pəncərəsində dörd 
nöqtəyə nisbətən (Operator (operator), Work (iş), Machine 
(dəzgah) və Distance-to-go (qalmış yerdəyişmə)) oxların cari 
vəziyyətləri təqdim olunur. Vəziyyət pəncərəsini aktivləşdir-
mək üçün Posit (vəziyyət) klavişini basmaq və displeydə 
mövcud vəziyyətlərə baxmaq üçün bu klavişi bir də təkrar 
basmaq lazımdır. Pəncərənin aktivləşdirilməsi zamanı oxun 
təqdim olunmasını dəyişmək olar. Bunun üçün tələb olunan 
qaydada oxun hərfi ilə olan klavişi, sonra isə Write / Enter 
(yazma / daxil etmə) klavişini basmaq lazımdır. Məsələn, “X” 
klavişini bassaq, yalnız ekranda X oxu əks olunacaqdır. “XZ” 
klavişinin basılması isə göstərilmiş qaydada oxların ekranda 
əks olunmasına gətirəcəkdir. Eləcə də daha böyük koordinat 
displeyləri mövcuddur. Bu displeylər Curnt Comds (cari 
komandalar) klavişini basmaqla və sonra Page Up (əvvəlki 
səhifə) və ya Page Down (növbəti səhifə) klavişlərini bu 
koordinat displeylərinin ekranda görünənə qədər basılması ilə 
çağırılır. 

Operator Display (operatorun ekranı). Bu ekran opera-
tor tərəfindən yerinə yetirilən bütün oxların itələmə verişi mə-
safəsinin baxılması üçün istifadə olunur. Dəzgahın birinci də-
fə işə salınması istisna olmaqla, dəzgahın koordinat başlanğı-
cından oxların faktiki məsafəsini əks etdirmir. Oxların ilkin 
vəziyyətinə təyin olunması üşün oxun hərfini daxil etməli və 



 52

Origin (ilkin vəziyyət) klavişini basmaq lazımdır.   
  Work Display (hissənin ekranı). Dəzgahın koordinat 

başlanğıcına nisbətən deyil, hissəyə nisbətən koordinat oxları-
nı (X,Y və Z) əks etdirir. Təchiz etməni qoşan zaman hissə-
nin ekranı avtomatik olaraq hissənin korreksiyasının G54 qiy-
mətlərini göstərir. Bu vəziyyəti yalnız hissənin korreksiyası-
nın G55-G59, G110-G129 qiymətini daxil etməklə və ya 
proqramda G92 komandasını yazmaqla dəyişmək olar. 

Machine Display (dəzgahın ekranı). Dəzgahın koordinat 
başlanğıcına nisbətən oxların vəziyyətini təqdim edir.  

Distance To Go (qalmış yerdəyişmə). Oxların verilmiş və 
faktiki vəziyyətləri arasındakı fərqi təsvir edir.  

 
2.1.13. Korreksiya ekranı 

 
Bu ekran iki korreksiya cədvəlindən ibarətdir. Birinci 

korreksiya cədvəli – Tool Geometry / Wear (alətin həndəsəsi 
/ yeyilmə), ikinci korreksiya cədvəli isə - Work Zero Offset 
(hissənin koordinat başlanğıcının korreksiyası) adlanır. Re-
jimdən asılı olaraq, bu cədvəllər displeyin iki ayrı – ayri pən-
cərələrində görünə bilərlər, və ya bir pəncərədə yerləşə bilər-
lər. İstənilən halda, iki cədvəl arasında keçid OFFSET (kor-
reksiya) klavişi vasitəsi ilə yerinə yetirilir.  

Tool Geometry / Wear (alətin həndəsəsi / yeyilmə). Bu 
səhifədə alətlərin nömrəsi və alətin uzunluğunun həndəsəsi 
göstərilmişdir. Alətin həndəsəsi cədvəlinin birincı sütununda  
kursorun yerləşdiyi zamanı alətin yeyilməsi cədvəlinə daxil 
olmanı həyata keçirmək üçün kursorun sol klavişini basın.  

Bu sahələrə verilənlərin yazılması üçün ədədi daxil edin 
və F1 klavişini basın. Mənfi qiymətin yerləşdirilməsi üçün 
ədədi daxil edin və F2 klavişini basın. Write / Enter (yazma / 
daxil etmə) klavişini basmaqla daxil edilmiş rəqəm cari qiy-
mətə əlavə ediləcəkdir. Səhifədə bütün rəqəmləri silmək üçün 
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Origin (ilkin vəziyyət) klavişini basın. Bu zaman, məsələn 
torna dəzgahı belə bir sual ekranda əks etdirəcəkdir: “Zero 
All (Y/N)” (hamısını sıfra çevirməli? Bəli/ Xeyr). Əgər Y ba-
sırıqsa, verilənlərin sıfra çevrilməsinə, və ya N basırıqsa, bü-
tün qiymətlərin dəyişikliksiz qalmasına nail oluruq.      

Work Zero Offset (hissənin koordinat başlanğıcının 
korreksiyası). Hər bir alətin hissənin vəziyyəti haqqında veri-
lənlərə malik olması üçün daxil edilmiş qiymətlər cədvəlini 
əks etdirir. Hər bir ox üçün qiymətləri vermək olar. Sütunlar 
arasında keçid üçün ox işarəli klavişlərdən və ya Work Zero  
(işçi sıfır) –da isə Page Up / Down (səhifə yuxarı / aşağı) kla-
vişlərindən istifadə etmək olar. 

Alətin hissənin vəziyyətini “bilməsi” üçün hər bir alətin 
hissənin səthinə toxunmasını yerinə yetirmək lazımdır. 

Bundan əlavə, qiyməti rəqəm daxil etmək və F1 və ya F2 
klavişini basmaqla və ya daxil edilmiş rəqəmlərin mövcud 
qiymətlərə Write / Enter (yazma / daxil etmə) klavişi ilə əlavə 
edilməsi də təyin etmək olar.  

 
2.1.14. Cari komandalar ekranı 

 
Aşağıda sadalananlar idarəetmə sisteminin cari komanda-

lar səhifələridir. Current Commande (cari komandalar) klavi-
şini basın və Page Up / Down (əvvəlki səhifə / növbəti səhifə) 
klavişlərindən istifadə etməklə səhifələri vərəqləyin.  

Bu səhifələr aşağıdakılardır: Proqram Command Check 
Display (cari komandaların yoxlanması ekranı), Current Dis-
play Command (cari komandalar  ekranı), Operation Timers 
Display (işçi taymerlər displeyi), Macro Variables Display 
(makrodəyişənlər ekranı), Active Codes (aktiv kodlar), Positi-
ons Display (koordinat displeyi), Maintenance (texniki xid-
mət), Tool Life Display (alətin xidmət vaxtı), Tool Load Mo-
nitor and Display (alətin yüklənməsinə nəzarət), Axis Load 
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Monitor (oxun yüklənməsinə nəzarət).    
 

2.1.15. Sazlama / “Qrafik ekran” funksiyası 
 
Sazlamalara keçid Setng / Graph (sazlama / qrafika) kla-

vişini basmaqla həyata keçirilir. Sazlamalarda bir neçə xüsusi 
funksiyalar vardır ki, bunların köməyi ilə dəzgahın hərəkət 
tərzini dəyişirlər.  

Qrafiki ekrana keçid üçün Setng / Graph (sazlama / qrafi-
ka) klavişini iki dəfə basmaq lazımdır. Qrafika – bu hissənin 
emalı proqramının oxların yerdəyişməsi olmadan və proq-
ramlaşdırmada mövcud ola bilən səhvlərdən hissəyə və ya 
alətə zərər gətirmədən əyani sınaq işləməsidir. Bu funksiya 
hətta sınaq işləməsi reyimindən də faydalıdır. Belə ki, dəz-
gahın işə salınmasına qədər hissənin bütün korreksiyalarının, 
alətin korreksiaysı və yerdəyişmə hədlərinin yoxlanması yeri-
nə yetirlir. Bu əhəmiyyətli dərəcədə sazlama prosesində zər-
bələrin alınması imkanını azaldır. 

Graphics (Qrafika) rejimində iş. Proqramın qrafikada 
işə salınması üçün, ilk növbədə, bu proqramın yüklənməsi və 
idarəetmə sisteminin MEM (yaddaş), MDİ ( verilənlərin əl ilə 
daxil edilməsi) və ya Edit (redaktə etmə) reyimlərindən birinə 
gətirilməsi lazımdır. MEM (yaddaş) və ya MDİ ( verilənlərin 
əl ilə daxil edilməsi) rejimində qrafiki rejimi seçmək üçün 
Setng / Graph (sazlama / qrafika) klavişini iki dəfə basmaq 
lazımdır. Edit (redaktə etmə) reyimində modelləşdirmə prose-
sinin başlanması üçün aktiv proqramın redaktə etmə pəncərə-
sinin seçilməsindən sonra Cycle Start (tsiklin işə salınması) 
klavişini basmaq tələb olunur.  

Qrafiki ekran bir neçə daxil olma funksiyalarına malikdir. 
Key Help Area (klavişin təsvir edilmə sahəsi) – Qrafika-

nın displey pəncərəsinin sol aşağı hissəsi funksional klavişlə-
rin təsvirindən ibarətdir. Burada verilmiş anda mümkün funk-
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sional klavişlər sadalanır və onlardan istifadə etmək üçün qısa 
izahat verilir.  

Locator Window (axtarıcı pəncərə) – Pəncərənin aşağı 
sağ hissəsində modelləşdirmə zamanı alətin cari vəziyyəti 
göstərilməklə stolun səthinin ümumi sahəsi təsvir olunur.   

Tool Path Window (alətin trayektoriya pəncərəsi) – Ek-
ranın mərkəzində X və Y oxlarında yuxarıdan görünüşü təq-
dim edən böyük pəncərə yerləşir. Bu pəncərədə emalın mo-
delləşdirilməsi prosesində hərəkət edən alətin trayektoriyası 
göstərilmişdir. Sürətləndirilmiş yerdəyişmə qırıq (punktir), 
veriş hərəkəti isə nazik bütöv xətlər ilə işarələnmişdir. (Qeyd: 
Sürətləndirilmiş yerdəyişmə trayektoriyasını 4 sazlaması ilə 
kəsib götürmək olar). Burğulama üçün istifadə olunan standat 
tsikllər X işarəsi ilə qeyd olunur. Qeyd. Burğulamanın nişan 
nöqtələrini 5 sazlaması ilə götürmək olar.   

Adjusting Zoom (miqyasın tənzimlənməsi) – Böyütmə 
zonasını təyin edən düzbucaqlının (miqyaslama pəncərəsi) 
təsviri üçün F2 klavişini basmaq lazımdır. Page Down (növ-
bəti səhifə) ox işarəsini miqyaslama pəncərəsinin ölçüsünü 
azaltmaq və Page Up (əvvəlki səhifə) ox işarəsini miqyasla-
ma pəncərəsinin ölçüsünü artırmaq üçün istifadə edin. Kurso-
run ox işarəsini miqyaslama pəncərəsinin tələb olunan 
vəziyyətdə yerdəyişməsi üçün istifadə edin və Write / Enter 
(yazma / daxil etmə) klavişini miqyaslamanı qurtarmaq və 
alətin trayektoriyası pəncərəsinin miqyasının dəyişdirilməsi 
üçün basın. Axtarıcı pəncərə (ekranın aşağı sağ hissəsi) alətin 
trayektoriyasında böyüdülmüş zonaları təsvir etməklə stolun 
bütün səthini göstərir. Alətin trayektoriyası pəncərəsi miqyas-
lama zamanı açılır, alətin trayektoriyasına baxış üçün proq-
ram təkrar işə salınmalıdır.  

Qrafikadan proqramın redaktə edilməsinə sonradan qrafi-
kaya qayıtmaqla keçərkən seçilmiş miqyas saxlanılır. Alətin 
hərəkət trayektoriyasının böyüdülməsi üçün F2 klavişini və 
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sonra isə Home (ilkin vəziyyət) klavişini basmaq lazımdır.     
Z Axis Part Zero Line (Z oxu üzrə hissənin sıfır nöqtəsi 

xətti) – Funksiya qrafik ekranın sağ yuxarı küncündə cari 
alətin uzunluğu və Z oxu üzrə hissənin carı korreksiyasının 
vəziyyəti cəmini ifadə edən horizontal qeydin Z oxu zolağın-
da təsvir olunmasından ibarətdir. Sütünun kölgələnmiş hissəsi 
proqramın işləməsi zamanı Z oxunun yerdəyişmə dərinliyini 
göstərir. Bu funksiyanın köməyi ilə proqramın yerinə yetiril-
məsi zamanı alətin kəsən tilinin vəziyyətini hissənin sıfır nöq-
təsinə nisbətən müşahidə etmək olar.  

Control Status (idarəetmə sisteminin halı) – Ekranın aşa-
ğı sol hissəsi idarəetmə sisteminin halını əks etdirir. Bu digər 
ekranların axırıncı dörd sətrindən heç nə ilə fərqlənmir.  

Position Pane (vəziyyət pəncərəsi) – Vəziyyət pəncərə-
sində hissənin real emalı zamanı olan kimi oxların yerləşmə 
vəziyyətləri təqdim olunur.  

F3 / F4 – Bu klavişlər modelləşdirmə sürətinin idarə edil-
məsi üçün istifadə olunur. F3 sürəti azaldır, F4 isə sürəti artı-
rır. 

 
2.1.16. Tarix və vaxt 

 
İdarəetmə sistemi saatlar və təqvim funksiyasına malik-

dir. Tarix və vaxta baxmaq üçün CURNT COMDS (cari ko-
mandalar) klavişini, sonra isə Page Up / Down Help (arayış 
səhifə yuxarı / aşağı) klavişini ekranda tarix və vaxtın əks 
olunmasına qədər basmaq lazımdır. 

Korrektə etmək üçün Emergensy Stop (qəza dayandırıl-
ması) klavişini basmaq, cari tarixi (AA-GG-İİİİ formatında) 
və ya cari vaxtı (SS:DD formatında) daxil etməli, sonra isə 
Write / Enter (yazma / daxil etmə) klavişini basmaq lazımdır. 
Sonda qəza dayandırılması atılmasını yerinə yetirmək lazım-
dır.  
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2.1.17. Əlavəetmələr ilə arayış / Kalkulyator 

funksiyaları 
 

Əlavəetmələr ilə arayış menyusunu çağırmaq üçün HELP 
/ CALC ( arayış / kalkulyator) klavişini basmaq lazımdır. 
Əgər HELP / CALC ( arayış / kalkulyator) klavişini basan za-
man ortaya çıxan söyləmələr menyusu meydana gəlirsə, onda 
ikinci dəfə bu klavişi basmaqla əlavəetmələr menyusuna daxil 
olmaq olar. Ox işarəli kursorun köməyi ilə əlavəetmələr ara-
sında hərəkət etmək olar. Write / Enter (yazma / daxil etmə) 
klavişini basmaqla əlavəetmələri seçmək olar, CANCEL 
(ləğv etmə) klavişini basmaqla bir səviyyə geri əlavəetmələrə 
qayıtmaq olar. 

Əlavəetmələrə G- və M-kodları, funksiyalar, göstəricilər, 
kalkulyator, funksional klavişlər, triqonometriya üzrə funksi-
yalar haqqında arayışlar, çevrə üzrə interpolyasiya haqqında 
arayış, “çevrə-düz xətt” toxunanı kalkulyatoru, “çevrə-çevrə” 
toxunanı kalkulyatoru, burğu/yivaçan cədvəli, burğu stolu 
haqqında məlumatlar daxildir. 
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3. MÜXTƏLİF FUNKSİYALAR ÜÇÜN 
KLAVİŞLƏR ARDICILLIĞI 

 
3.1. Dəzgahı işə salmaq 

 
Dəzgahı işə salmaq üçün ilk şərt əsas elektrik açarının 

təchiz etməyə qoşulmasıdır. Sonra isə asma idarəetmə pane-
lində Power On (təchiz etməni qoşma) klavişini basmaqla 
dəzgahı işə salmaq lazımdır (Cədvəl 3.1).  

 
Cəvəl 3.1.  

Dəzgahı işə salmaq qaydası  
 

 İlk şərt : əsas elektrik açarının təchiz etməyə 
qoşulması 

 
Power On (təchiz etməni qoşma) klavişini 
seçməli 

 

Emergency Stop (Qəza dayandırılması) 
klavişini bloklamadan azad etməli 

 

Reset (atma, tullama) klavişini basmalı 

 ALARM CYCLE DOOR (qapıni açmalı, qapını 
bağlamalı) -u ləğv etməli 

 

Reset (atma, tullama) klavişini basmalı 
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3.2. Dəzgahın işini dayandırmaq 
 

 Emergency Stop (Qəza dayandırılması) klavi-
şindən istifadə etməli 

 Power Off (təchiz etməni ayırmalı) klavişini 
seçməli 

 Əsas elektrik açarını təchiz etmədən ayırmalı 

 
3.3. Sıfır nöqtəsinə yaxınlaşma 

 
 ZERO RET (sıfır nöqtəsinə qayıtma) iş 

rejimin seçməli 
 

 All Axes (bütün oxlar) klavişini basmalı (Z oxu 
əvvəl olmaqla bütün oxlar dəzgahın koordinat 
başlanğıcına qayıdir)  

 
3.4. Oxların əl ilə yerdəyişməsi 

 
 Handle Jog (itələmə verişinin əl çarxı) iş reji-

mini seçməli 
 (.01 10.) əl çarxı inkrementini seçməli 

 
 +X oxunu seçməli 

 Elektron əl çarxı ilə oxun yerini dəyişməli 
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3.5. Proqramın seçilməsi 
 

 LIST PROQ (proqramların siyahısı) iş rejimini 
seçməli 
 

 
 

 

Proqramı ox işarəli klavişlər və ya əl çarxı va-
sitəsilə nişanlamalı 
 

 
 

 
 

SELECT PROG (proqramı seçməli) klavişini 
basmalı (* işarəsi proqramın nömrəsinin 
qabağında duracaqdır) 
 

 
3.6. Proqramın imitasiyası 

 
 Ilk şərt: Proqram seçilmişdir (* proqramın 

nömrəsi qabağında) 
 

 MEM (yaddaş) işçi rejimini seçməli 
 

 Seting / Graph (sazlama parametrləri / qrafi-
ka)-nı seçməli 
 

 Seting / Graph (sazlama parametrləri / qra-
fika)-nı təkrar seçməli 
 

 Sycle Start (tsilkin işə salınması) klavişini 
seçməli 
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3.7. Proqramın yerinə yetirliməsi 
 

 Ilk şərt: Proqram seçilmişdir (* proqramın 
nömrəsi qabağında) 
 

 MEM (yaddaş) işçi rejimini seçməli 
 
 

 Curnt Comds (cari komandalar) klavişini 
seçməli 
 
 

 Hand Cntrl Feed (veriş sürətinin əi ilə tənzim-
lənməsi) klavişini seçməli (Əl çarxı verişə təsir 
edir)  

 
 
 
 

Əl çarxı vasitəsi ilə korreksiyanı 0 dan 200 
qədər tənzimləməli 
 
 
 

 Sycle Start (tsilkin işə salınması) klavişini 
seçməli 
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3.8. Alətin korreksiyasının verilənlərinin daxil 
edilməsi 

 
  

Offset (korreksiya) işçi rejimini seşməli 
 

 
 

Ox işarəli klavişlərin vasitəsi ilə kursoru də-
yişdirilən qiymətin üzərinə yerləşdirməli 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ədədi daxil etməli: 123.4 

 
 

F1 klavişini basmalı (Yeni qiymət qəbul edilir) 
 
 
 

 
 
 

... və ya Write / Enter (yazma / daxil etmə) kla-
vişini seçməli – daxil edilmış qiymətin hesab-
lanması yerinə yetirilir 
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3.9. Sıfır nöqtələrinin daxil edilməsi 
 

  
Offset (korreksiya) işçi rejimini seşməli 
 

 
 
 

Offset (korreksiya) klavişini ekranda sıfır 
nöqtələrinin cədvəli görünənə qədər təkrar 
basmalı 

 
 

Ox işarəli klavişlərin vasitəsi ilə kursoru də-
yişdirilən qiymətin üzərinə yerləşdirməli 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ədədi daxil etməli: 123.4 

 
 

F1 klavişini basmalı (Yeni qiymət qəbul edilir) 
 
 
 

 
 
 

... və ya Write / Enter (yazma / daxil etmə) kla-
vişini seçməli – daxil edilmış qiymətin hesab-
lanması yerinə yetirilir 
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3.10. Yeni proqramın yazılması 
 

 
 

LIST PROQ (proqramların siyahısı) iş rejimini 
seçməli 
 

 Proqramın nömrəsini böyük “O”hərfi ilə  
daxil etməli: O123 
 
 

 
 

Write / Enter (yazma / daxil etmə) klavişini seç-
məli. Proqram daxil edilir və seçilir 

 
3.11. Proqramın redaktə edilməsi 

 
 
 
 

Edit (redaktə etmə) işçi rejimini seçməli 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
Ox işarəli klavişlərin vasitəsi ilə kursoru NC 
proqramda dəyişdirilən sözün üzərinə yer-
ləşdirməli 

 
 
 

 

 
 

Yeni sözü daxil etməli: X123.4 

 
 
 

Alter (dəyişdirmək) klavişi vasitəsi ilə sözü 
əvəz etməli 
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3.12. Proqramın silinməsi 
 

 
 

LIST PROQ (proqramların siyahısı) iş rejimini 
seçməli 
 

 
 

 

Proqramı ox işarəli klavişlər və ya əl çarxı va-
sitəsilə nişanlamalı 
 
 
 

 Erase Proq (proqramı silmək) klavişini seçməli 
 

 Y klavişi vasitəsi ilə silməni təsdiq etməli 
 
 

 
3.13. MDİ vasitəsi ilə alətin dəyişdirilməsi 

 
 MDI/DNC (əl ilə daxil etmə/qrup rəqəmli proq-

ramlı idarəetmə) – MDI rejimini seçməli 

 ATC FWD klavişini seçməli- revolver başlıq 
bir mövqe irəli fırlanır 
 

 ATC REV klavişini seçməli- revolver başlıq bir 
mövqe geri fırlanır 
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3.14. Proqramın RS232 interfeysi vasitəsi ilə 
yüklənməsi  

 
 
 

LIST PROQ (proqramların siyahısı) iş rejimini 
seçməli 
 

 Proqramın nömrəsini böyük “O”hərfi ilə daxil 
etməli: O123 
 
 

 
 
 

RECV RS232 klavişini seçməli 

 
3.15. Proqramın RS232 interfeysi vasitəsi ilə 

göndərilməsi 
 

 
 

LIST PROQ (proqramların siyahısı) iş rejimini 
seçməli 
 

 
 

 

Proqramı ox işarəli klavişlər və ya əl çarxı va-
sitəsilə nişanlamalı 
 
 
 

 SEND RS232 klavişini seçməli 
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3.16. Proqramlaşdırmaya giriş 
 

3.16.1. Verilənlərin əl ilə daxil edilməsi (MDI) və redaktə 
etmənin əsasları  

 
Verilənlərin əl ilə daxil edilməsi (MDI) proqramdan isti-

fadə etmədən avtomatik yerdəyişmələrə RPİ komandasının 
verilməsi üçün istifadə ounur.  

Bu rejimə daxil olmaq üçün MDI (Verilənlərin əl ilə da-
xil edilməsi) düyməsini basmaq lazımdır. İdarəetmə koman-
daları klaviatura dəsti ilə daxil edilir, hər bir sətrin sonunda 
Enter (daxil etmə) düyməsi basılır. Nəzərə almaq lazımdır ki, 
hər bir daxil edilmiş sətrin sonunda avtomatik olaraq “EOB” 
(blokun sonu) qoyulur (şək. 3.1).    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Verilənləri əl ilə daxil edilmiş proqramın redaktə edilmə-
si üçün Edit (redaktə etmə) düyməsindən sağda olan klaviş-
lərdən istifadə etmək lazımdır. Proqramda dəyişiklik etmək 
lazım olan mövqeyə kursoru gətiririk və bundan sonra redak-
tə etmənin müxtəlif funksiyalarından istifadə etməklə proqra-
mı redaktə edirik. Məsələn, sətirə komandanı əlavə etmək 
üçün komandanı daxil etmək və Enter (daxil etmə) düyməsini 
basmaq lazımdır. Qiyməti dəyişmək üçün ox işarəli düymələ-
rin və ya əl itələmə verişinin köməyi ilə komandanı seçmək, 

Şək. 3.1. Verilənlərin əl ilə daxil edilməsi 
(MDI) 
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yeni komandanı daxil etmək və Alter (dəyişdirmək) 
düyməsini basmaq tələb olunur. Komandanı ləğv etmək üçün 
bu komandanı seçmək və Delete (silmək) düyməsini basmaq 
lazımdır. Undo klavişi verilənlərin əl ilə daxil edilmiş proqra-
mın 9 axırıncı dəyişikliklərini ləğv edir. MDI (Verilənlərin əl 
ilə daxil edilməsi) rejimində daxil edilmiş verilənlər bu rejim-
dən çıxandan sonra və dəzgahın işi dayandırıldıqdan sonra da 
saxlanılır. Verilənləri əl ilə daxil edilmiş cari komandaların 
atılması üçün Erase Proq (proqramı silməli) düyməsini bas-
maq lazımdır. 
 Nömrələnmiş proqram ilə verilənləri əl ilə daxil edilmiş 
proqramın fərqi yalnız “O” kodunun olmasındadır. Verilənlə-
ri əl ilə daxil edilmiş proqramın redaktə edilməsi üçün MDI 
klavişini basmaq lazımdır. Nömrələnmiş proqramı redaktə et-
mək üçün isə bu proqramı seçmək və sonra Edit (redaktə 
etmə) düyməsini basmaq lazımdır (şək 3.2). 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

O910 02

HELP

PROGRAM   (EDIT)                      O9 1002       N00 000          F1 KEY TURNS M ENU ON/OFF

PROGRAM    EDIT   SEARCH   M ODI FY   I/O 

;

(Mil l Engraving HAAS Logo)  ;

T1 M06 ( TOOL#1 – ENGRAVING TOOL)  ;

G90 G5 4 G00  X- 0.73 55 Y0.4 29  ;

S5 000 M03  ;

G00 G4 3 H01 Z1. M 08

G01 Z-0.0 337 F7.  ; 

G01 X-0. 5687  Y- 0.98 57  ;  

G01 X-0. 2275   ; 

G01 X0.1 314 Y0. 2275   ; 

G01 X-0. 2275   ; 

G01 X0.1 314 Y0. 2275   ; 

G01 X-0. 7835   ; 

G01 X0.1 314 Y0. 2275   ; 

O9 1002

Şək. 3.2. Nömrələnmiş proqramın redaktə 
edilməsi üçün seçilməsi 
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 Qeyd etmək lazımdır ki,  Edit (redaktə etmə) düyməsini 
basmaqla genişləndirilmiş redaktora keçid təmin olunur. Ge-
nişləndirilmiş redaktor ayrı bir modul kimi fəaliyyət göstərir. 
Prgrm/Convers klavişini basmaqla redaktə edilmənin normal 
keçidini (böyük format) təmin etmək olar. Sonra isə proqra-
mın verilənlərini daxil edib Enter (daxil etmə) düyməsini bas-
maq lazımdır. Proqramın verilənləri üç qrupa bölünür: ünvan, 
şərh və blokun sonu. Ünvanlar hərflər, bu hərflərdən sonra isə 
ədədi qiymətlər şəklində daxil edilir. Şərhlər mötərizələr ilə 
əhatə olunmuş hərf işarələrindən və ya rəqəmlərdən ibarət ola 
bilər. Şərhlərin maksimal uzunluğu 80 simvoldur. Mötərizə-
lərdə şərhlər kiçik hərflər ilə daxil edilir. Kiçik hərflərin daxil 
edilməsi üçün öncə Shift (registr) klavişini basın (və ya basıb 
saxlayın), sonra isə hərf və ya hərfləri qeyd edin. Blokun so-
nu EOB (blokun sonu) ilə daxil edilir və (;) vergüllü nöqtə 
şəklində əks olunur. RPİ dəzgahları üçün proqramlaşdırma 
zamanı kodun hər sətrinin sonunda EOB (blokun sonu) daxil 
edilməlidir. Proqram kodunun sətrinə misal olaraq G04 P1. (1 
saniyə gecikmə);. Komandaları aralıqlar (probellər) ilə ayır-
maq lazım deyil. Elementlər arasında probel isə oxumanı və 
redaktə etməni asanlaşdırmaq üçün avtomatik olaraq qoyulur. 
Mövcud proqrama proqram kodunun əlavə edilməsi üçün la-
zim olan yeri seçmək, verilənləri daxil etmək və daxil edilmə 
sətrindəki mətnin kursorun mövqeyindən sonra proqramın 
mətninə yerini dəyişmək üçün Insert (daxil etmək) düyməsini 
basmaq tələb olunur (şək. 3.3, 3.4). 
 Proqramın hər hansı bir hissəsində simvolların dəyişdi-
rilməsi üçün kursorun klavişlərinin və ya itələmə verişinin əl 
çarxının köməyi ilə proqramın həmin hissəsini seçin, proqra-
mın yeni mətnini daxil edin və Alter (dəyişdirmək) düyməsini 
basın (şək 3.5, 3.6). 
 Burada qeyd edək ki, MDI (Verilənlərin əl ilə daxil edil-
məsi) rejimində daxil edilmiş proqramın proqram siyahısında 
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G01

PROGRAM   (EDIT)                 O910 02      N0000 0             

G0 1  Z -0.03 37 F 7.  ;  

G0 1  X-0. 5687 Y- 0.98 57  ;  

G0 1  X-0. 2275  ; 

G0 1  X0.13 14 Y0.2 275  ;  

G0 1  X-0. 2275  ; 

G0 1  X0.13 14 Y0.2 275  ;  

G0 1  X-0. 7835  ; 

G0 1  X0.13 14 Y0.2 275  ;  

G0 1  X0.78 35  ;  

G0 1  X-0. 5687 Y- 0.98 57  ;

G0 1  X-0. 2275  ;

G0 1  X0.13 14 Y0.2 275  ;

G0 1  X-0. 7835  ;

G0 1  X0.13 14 Y0.2 275  ;

G0 1  X0.78 35  ;

G0 1  X0.30 58 Y0.5 308  ;  

G0 1  

G0 3  X0.24 75 Y0.5 508 R0 .02  ;

X0. 2275

Şək. 3.3. Mövcud proqrama proqram kodunun 
əlavə edilməsi 

G01

PROGRAM   (EDIT)                 O910 02      N0000 0

G0 1  Z -0.03 37 F 7.  ;  

G0 1  X-0. 5687 Y- 0.98 57  ;  

G0 1  X-0. 2275  ; 

G0 1  X0.13 14 Y0.2 275  ;  

G0 1  X-0. 2275  ; 

G0 1  X0.13 14 Y0.2 275  ;  

G0 1  X-0. 7835  ; 

G0 1  X0.13 14 Y0.2 275  ;  

G0 1  X0.78 35  ;  

G0 1  X-0. 5687 Y- 0.98 57  ;

G0 1  X-0. 2275  ;

G0 1  X0.13 14 Y0.2 275  ;

G0 1  X-0. 7835  ;

G0 1  X0.13 14 Y0.2 275  ;

G0 1  X0.78 35  ;

G0 1  X0.30 58 Y0.5 308  ;  

G0 1  X0.22 75

G0 3  X0.24 75 Y0.5 508 R0 .02  ;

Şək. 3.4. Mövcud proqrama proqram kodunun 
əlavə edilməsi 
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G01

PROGRAM   (EDIT)                 O910 02      N0000 0

G0 1  Z -0.03 37 F 7.  ;  

G0 1  X-0. 5687 Y- 0.98 57  ;  

G0 1  X-0. 2275  ; 

G0 1  X0.13 14 Y0.2 275  ;  

G0 1  X-0. 2275  ; 

G0 1  X0.13 14 Y0.2 275  ;  

G0 1  X-0. 7835  ; 

G0 1  X0.13 14 Y0.2 275  ;  

G0 1  X0.78 35 ;  

G0 1  X-0. 5687 Y- 0.98 57  ;

G0 1  X-0. 2275  ;

G0 1  X0.13 14 Y0.2 275  ;

G0 1  X-0. 7835  ;

G0 1  X0.13 14 Y0.2 275  ;

G0 1  X0.78 35  ;

G0 1  X0.30 58 Y0.5 308  ;  

G0 1 X0.22 75 ;

G0 3  X0.24 75 Y0.5 508 R0 .02  ;

X0. 7226

G01

PROGRAM   (EDIT)                 O910 02      N0000 0

G0 1  Z -0.03 37 F 7.  ;  

G0 1  X-0. 5687 Y- 0.98 57  ;  

G0 1  X-0. 2275  ; 

G0 1  X0.13 14 Y0.2 275  ;  

G0 1  X-0. 2275  ; 

G0 1  X0.13 14 Y0.2 275  ;  

G0 1  X-0. 7835  ; 

G0 1  X0.13 14 Y0.2 275  ;  

G0 1  X0.78 35 ;

G0 1  X-0. 5687 Y- 0.98 57  ;

G0 1  X-0. 2275  ;

G0 1  X0.13 14 Y0.2 275  ;

G0 1  X-0. 7835  ;

G0 1  X0.13 14 Y0.2 275  ;

G0 1  X0.78 35  ;

G0 1  X0.30 58 Y0.5 308  ;  

G0 1 X0.22 75 ;

G0 3  X0.24 75 Y0.5 508 R0 .02  ;

X0. 7226  :

Şək. 3.5. Proqramın hər hansı bir hissəsində 
simvolların dəyişdirilməsi 
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saxlanılması üçün Alter (dəyişdirmək) klavişindən istifadə et-
mək lazımdır. Bunun üçün proqramın yeni adını (Onnnnn) 
daxil etmə sətrinə qeyd edirik və Alter (dəyişdirmək) klavişi-
ni basırıq (şək.3.7). Bu zaman proqram verilmiş nömrə altın-
da proqram siyahısında saxlanılacaq və ekran təmizlənəcəkdir 
(əl ilə daxil etmə atılacaqdır). Həmin proqrama daxil olmaq 
üçün List Proq (proqram siyahısı) klavişini basmaq və proq-
ramı seçmək lazımdır. 
 Proqramda seçilmiş elementin silinməsi üçün Delete 
(silmək) klavişindən istifadə olunur (şək. 3.8).  
 İstənilən dəyişikliyin ləğv edilməsi üçün Undo (geri gö-
türmək) düyməsindən istifadə edilir. Undo (geri götürmək) 
düyməsi axırıncı doqquz qeydlərə təsir edir (şək. 3.9). Bloklu 
redaktə etməni ləğv etməyə imkan vermir. Blokun redaktə 
edilməsi rejimində kodun bir neçə sətrinə redaktə etmə əmə-
liyyatını (surət çixarma, yerdəyişmə və blokun silinməsi)  tət- 

G01

PROGRAM   (EDIT)                 O910 02      N0000 0

G0 1  Z -0.03 37 F 7.  ;  

G0 1  X-0. 5687 Y- 0.98 57  ;  

G0 1  X-0. 2275  ; 

G0 1  X0.13 14 Y0.2 275  ;  

G0 1  X-0. 2275  ; 

G0 1  X0.13 14 Y0.2 275  ;  

G0 1  X-0. 7835  ; 

G0 1  X0.13 14 Y0.2 275  ;  

G0 1  X0.72 26 ;

G0 1  X-0. 5687 Y- 0.98 57  ;

G0 1  X-0. 2275  ;

G0 1  X0.13 14 Y0.2 275  ;

G0 1  X-0. 7835  ;

G0 1  X0.13 14 Y0.2 275  ;

G0 1  X0.78 35  ;

G0 1  X0.30 58 Y0.5 308  ;  

G0 1 X0.22 75 ;

G0 3  X0.24 75 Y0.5 508 R0 .02  ;

Şək. 3.6. Proqramın hər hansı bir 
hissəsində simvolların dəyişdirilməsi 
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G01

PROGRAM   (M DI )                O91 002      N000 00

G0 1  Z -0.03 37 F7.  ;  

G0 1  X-0. 5687 Y- 0.98 57  ;  

G0 1  X-0. 2275  ; 

G0 1  X0.13 14 Y0.2 275  ;  

G0 1  X-0. 2275  ; 

G0 1  X0.13 14 Y0.2 275  ;  

G0 1  X-0. 7835  ; 

G0 1  X0.13 14 Y0.2 275  ;  

G0 1  X0.72 26 ;  

G0 1  X-0. 5687 Y- 0.98 57  ;

G0 1  X-0. 2275  ;

G0 1  X0.13 14 Y0.2 275  ;

G0 1  X-0. 7835  ;

G0 1  X0.13 14 Y0.2 275  ;

G0 1  X0.78 35  ;

G0 1  X0.30 58 Y0.5 308  ;  

G0 1 X0.22 75 ;

G0 3  X0.24 75 Y0.5 508 R0 .02  ;

O1234 5 

Şək.3.7. MDI (Verilənlərin əl ilə daxil edilməsi) 
rejimində daxil edilmiş proqramın proqram 

siyahısında saxlanılması 

G01

PROGRAM   (EDIT)                 O910 02      N0000 0

G0 1  Z -0.03 37 F 7.  ;  

G0 1  X-0. 5687 Y- 0.98 57  ;  

G0 1  X-0. 2275  ; 

G0 1  X0.13 14 Y0.2 275  ;  

G0 1  X-0. 2275  ; 

G0 1  X0.13 14 Y0.2 275  ;  

G0 1  X-0. 7835  ; 

G0 1  X0.13 14 Y0.2 275  ;  

G0 1  X0.78 35  ;  

G0 1  X-0. 5687 Y- 0.98 57  ;

G0 1  X-0. 2275  ;

G0 1  X0.13 14 Y0.2 275  ;

G0 1  X-0. 7835  ;

G0 1  X0.13 14 Y0.2 275  ;

G0 1  X0.78 35  ;

G0 1  X0.30 58 Y0.5 308  ;  

G0 1  X0.22 75

G0 3  X0.24 75 Y0.5 508 R0 .02  ;

Şək. 3.8. Proqramda seçilmiş elementin silinməsi 
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biq etmək olar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Genişləndirilmiş redaktor rejimində blokun başlanğıcını 
qeyd etmək üçün F2 düyməsini, sonra isə aşağı yerdəyişmə 
ilə redaktə etmə üçün blokun sonunu F2 düyməsi vasitəsi ilə 
müəyyənləşdirin (şək. 3.10, 3.11). Blokun seçilməsini ləğv 
etmək üçün Undo klavişini basin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G01

PROGRAM   (EDIT)                 O910 02 N0000 0

G0 1  Z -0.03 37 F 7.  ;  

G0 1  X-0. 5687 Y- 0.98 57  ;  

G0 1  X-0. 2275  ; 

G0 1  X0.13 14 Y0.2 275  ;  

G0 1  X-0. 2275  ; 

G0 1  X0.13 14 Y0.2 275  ;  

G0 1  X-0. 7835  ; 

G0 1  X0.13 14 Y0.2 275  ;  

G0 1  X0.72 26 ;  

G0 1  X-0. 5687 Y- 0.98 57  ;

G0 1  X-0. 2275  ;

G0 1  X0.13 14 Y0.2 275  ;

G0 1  X-0. 7835  ;

G0 1  X0.13 14 Y0.2 275  ;

G0 1  X0.78 35  ;

G0 1  X0.30 58 Y0.5 308  ;  

G0 1 X0.22 75 ;

G0 3  X0.24 75 Y0.5 508 R0 .02  ;

Şək. 3.9. İstənilən dəyişikliyin ləğv edilməsi 

G01

PROGRAM   (EDIT)                 O910 02      N0000 0

G0 1  Z -0.03 37 F 7.  ;  

G0 1  X-0. 5687 Y- 0.98 57  ;  

G0 1  X-0. 2275  ; 

G0 1  X0.13 14 Y0.2 275  ;  

G0 1  X-0. 2275  ; 

G0 1  X0.13 14 Y0.2 275  ;

> G01  X- 0.783 5  ; 

G0 1  X0.13 14 Y0.2 275  ;  

G0 1  X0.78 35  ;  

G0 1  X-0. 5687 Y- 0.98 57  ;

G0 1  X-0. 2275  ;

G0 1  X0.13 14 Y0.2 275  ;

G0 1  X-0. 7835  ;

G0 1  X0.13 14 Y0.2 275  ;

G0 1  X0.78 35  ;

G0 1  X0.30 58 Y0.5 308  ;  

G0 1  X0.22 75

G0 3  X0.24 75 Y0.5 508 R0 .02  ;

Şək. 3.10.Blokun seçilməsi 
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G01

PROGRAM   (EDIT)                 O910 02      N0000 0

G0 1  Z -0.03 37 F 7.  ;  

G0 1  X-0. 5687 Y- 0.98 57  ;  

G0 1  X-0. 2275  ; 

G0 1  X0.13 14 Y0.2 275  ;  

G0 1  X-0. 2275  ; 

G0 1  X0.13 14 Y0.2 275  ;

G0 1  X-0. 7835  ; 

G0 1  X0.13 14 Y0.2 275  ;  

G0 1  X0.78 35  ;  

G0 1  X-0. 5687 Y- 0.98 57  ;

G0 1  X-0. 2275  ;

G0 1  X0.13 14 Y0.2 275  ;

G0 1  X-0. 7835  ;

G0 1  X0.13 14 Y0.2 275  ;

G0 1  X0.78 35  ;

G0 1  X0.30 58 Y0.5 308  ;  

G0 1  X0.22 75

G0 3  X0.24 75 Y0.5 508 R0 .02  ;

G01

PROGRAM   (EDIT)                 O910 02      N0000 0

G0 1  Z -0.03 37 F7.  ;  

G0 1  X-0. 5687 Y- 0.98 57  ;  

G0 1  X-0. 2275  ; 

G0 1  X0.13 14 Y0.2 275  ;  

G0 1  X-0. 2275  ; 

G0 1  X0.13 14 Y0.2 275  ;

G0 1  X-0. 7835  ; 

G0 1  X0.13 14 Y0.2 275  ;  

G0 1  X0.78 35  ;  

G0 1  X-0. 5687 Y- 0.98 57  ;

> G01  X- 0.227 5  ;

G0 1  X0.13 14 Y0.2 275  ;

G0 1  X-0. 7835  ;

G0 1  X0.13 14 Y0.2 275  ;

G0 1  X0.78 35  ;

G0 1  X0.30 58 Y0.5 308  ;  

G0 1  X0.22 75

G0 3  X0.24 75 Y0.5 508 R0 .02  ;

Şək. 3.11. Blokun seçilməsi 
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