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1. CNC modul 
 

1.1 Popis a fungování CNC modulu 
 
CNC je softwarový modul, který vykonává sekvenci příkazů danou G-kódem. Příkazy mohou být pohybové 

(G-instrukce) a vstupně/výstupní (M-funkce). CNC těsně komunikuje se strukturou Interpolátor a běžícím PLC. 
CNC modul je koncipován jako samostatná softwarová knihovna, která zveřejňuje své funkce (API); jejich 

seznam je uveden v kapitole 3. Funkce zveřejněné CNC modulem. Modul má za úkol zpracování i přípravu 
zdrojového G-kódu a komunikaci s Interpolátorem. CNC modul navíc nabízí simulaci provádění G-kódu, aby bylo 
možné odchytit a opravit případné chyby. 

CNC modul má tři nezávislá jádra, může tedy nezávisle zpracovávat a spouštět tři různé G-kódy. Aktivní jádra 
určuje konfigurační soubor TGMotion4xx.ini. Kompaktní řídicí systém TGMmini obsahuje pouze jedno jádro CNC. 

API funkce CNC modulu jsou obsaženy jak v systému TG Motion, tak v knihovnách operačního systému 
(.DLL nebo .so). Vykonávání G-kódu lze tedy provádět v prostředí real-time (TG Motion) nebo v operačním 
systému. 

 TG Motion Operační systém 

Velikost G-kódu nastavitelná v souboru 
TGMotion4xx.ini, maximální velikost 
72 MB 

neomezená (daná množstvím volné 
paměti systému) 

Běh G-kódu plynulý, není ovlivněn vytížením 
procesoru 

pokud je systém vytížen, běh 
nemusí být úplně plynulý 

 
TGMmini je kompaktní verze řídicího systému TG Motion. 

 
 

1.2 Úkony prováděné CNC modulem 
 

Kontrola a zpracování G-kódu 
CNC modul prochází celý požadovaný G-kód a upozorní na případné syntaktické chyby. 
 

Vytvoření binárního mezikódu 
Modul převádí G-kód do binárního tvaru ve formě mezikódu, aby jeho vykonávání bylo rychlejší a velikost 

kódu se optimalizovala. Lze provést i simulaci chodu G-kódu, aby se předešlo případným chybám nebo kolizím 
stroje: např. souřadnice mimo fyzický rozsah konkrétního stroje, volba neexistujícího nástroje apod. Simulaci lze 
využít i k získání dat pro vizualizaci. 

 
Naplnění bufferu interpolátoru 

Modul CNC plní buffer Interpolátoru binárním mezikódem a spouští vykonávání G-kódu. 
 

Provádění G-kódu 
Prostřednictví API funkcí lze provádění G-kódu spustit, zastavit nebo jeho vykonávání dočasně přerušit. 
 

Doplňování bufferu 
Během chodu Interpolátoru se CNC modul stará o doplňování bufferu instrukcemi G-kódu, aby vykonávání 

bylo plynulé a případné výpadky spojení mezi TG Motion a uživatelskými aplikacemi neměly vliv na bezpečný chod 
stroje. 

 
Připojení na trajektorii 

Při zastavení chodu stroje je někdy z technických důvodů potřeba odjet s nástrojem ze stávající pozice. Před 
pokračováním vykonávání kódu je nejdříve nutné vrátit se zpět na původní trajektorii tak, aby činnost stroje plynule 
a hladce navázala na předchozí úkony. I tento proces zabezpečuje CNC modul. 

 
Uživatelské rozhraní 

Celé uživatelské rozhraní, které používá API funkce CNC modulu, musí být naprogramováno uživatelem. 
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2. Ovládání CNC modulu 
 

2.1 Inicializace a ukončení 
 
Inicializace CNC modulu spočívá ve spuštění knihovny SF_TCh.dll aplikací běžící pod Windows, případně 

knihovny libSF_TCh.so pro systém TGMmini (Linux). Modul nejdříve provede test kompatibility, poté připojí 
požadovaná jádra CNC modulu, provede inicializaci programového rozhraní a zapíše parametry stroje. Určení, 
která jádra budou aktivní, se provádí v souboru TGMotion4xx.ini pomocí položky Interpolator[].Buffer_Size.  

 
Např. 
 

Interpolator[0].Buffer_Size=20000 
Interpolator[1].Buffer_Size=2000 

 
aktivuje dvě jádra. 
 
Pro běžné G-kódy postačuje velikost bufferu 2000, větší hodnoty jsou vhodné pro G-kódy složené z většího 

množství krátkých úseků. Maximální velikost je dána systémem a je rozdílná pro TG Motion běžící na PC a na 
TGMmini. Systém TGMmini obsahuje jen jedno CNC jádro. 

 
Podrobný popis inicializace CNC modulu 

 

 vytvoření komunikačního rozhraní a navázání spojení s TG Motion: 
o přilinkování funkcí z TGM_Comm_Int_2.dll 
o vytvoření komunikačního rozhraní: Create_Interface_2(… 
o zápis kompatibilit: Set_App_Compatibility_VN(… 
o navázání spojení s TG Motion: Open_Connection(… 
o čekání na spojení: hodnoty Status_Online nebo Status_Simulation_Mode_TGM vrácené funkcí 

Get_Status() 
 

Pokud se má obslužná aplikace spustit jen v DEMO režimu, lze toto nastavit v inicializační funkci CNC jádra 
(dále v popisu). 

 

 přilinkování funkcí z SF_TCh.dll 
 
Jména všech funkcí obsažené v knihovně SF_TCh.dll začínají textem ToolChainCore_. Pro přehlednost 
následujícího textu je tento uvozující text vynechán. 
 

 inicializace CNC modulu: Init(… 
 

 test kompatibility: 
o kontrola velikostí jednotlivých datových struktur s velikostí struktur řídící aplikace: 

GetStructuresSize(0, … 
 

 připojení CNC modulu (jádro 0): 
o načtení konfiguračního INI souboru: LoadFromIni(0, … 
o volitelné nastavení callback funkce pro zobrazení statusu: SetCallBack(0, 2, … 
o nastavení callback funkce pro dekódování G-funkcí: SetCallBack(0, 1002, … 
o nastavení callback funkce pro dekódování M-funkcí: SetCallBack(0, 1003, … 
o nastavení callback funkce pro hlášení varování: SetCallBack(0, 2001, … 
 

 připojení CNC modulu (jádro 1), je-li požadováno: 
o připojení se provádí stejně jako u jádra „0“, pouze se změní číslo jádra (první parametr ve volaných 

funkcích); toto jádro není v TGMmini dostupné 
 

 připojení CNC modulu (jádro 2), je-li požadováno: 
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o připojení se provádí stejně jako u jádra „0“, pouze se změní číslo jádra (první parametr ve volaných 
funkcích); toto jádro není v TGMmini dostupné 

 

 inicializace uživatelského grafického zobrazení G-kódu pro aktivní jádra 
 
Inicializace uživatelského rozhraní je volitelná funkce, kterou musí naprogramovat uživatel. 

 
 

 zápis parametrů stroje pro každé jádro: 
o vyčtení aktuálních hodnot: GetMachineParameters(Core, … 
o změna požadovaných parametrů a jejich zápis zpět do systému: SetMachineParameters(Core, … 
 
 

Ukončení CNC modulu 
 

 ukončení uživatelského grafického zobrazení G-kódu inicializovaných jader CNC modulu 
 

Ukončení uživatelského grafického zobrazení G-kódu je volitelná funkce, kterou musí naprogramovat 
uživatel. 
 

 ukončení všech inicializovaných jader CNC modulu: DestroyCNC(Core, … 
 

 uvolnění knihovny: SF_TCh.dll 
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2.2 Obsloužení některých činností CNC modulu 
 
Dále jsou uvedeny některé činností CNC modulu a doporučený sled úkonů a volání funkcí při jejich obsluze. 

Seznam používaných funkcí, které jsou CNC modulem zveřejňovány, a jejich popis obsahuje kapitola 3. Funkce 
zveřejněné CNC modulem. 

 
 

Načtení souboru s G-kódem 
 

 v případě potřeby je možné zapsat další uživatelský G-kód před a za načítaný G-kód: 
GCodePrefixPostfix(Core, … 

 

 zápis parametrů projíždění G-kódu: 
o vyčtení aktuálních hodnot: GetGCodeParameters(Core, … 
o změna požadovaných parametrů: SetGCodeParameters(Core, … 
 

 spuštění kompilace souboru s G-kódem: CompileFromFile(Core, … 
 

 čekání na dokončení kompilace: StatusCNC(Core) <> 1 
 

 kontrola chyby: GetLastError(Core, …) = 0 
 

 v případě potřeby se může spustit simulace chodu G-kódu pro získání hodnot k jeho grafickému zobrazení, 
ke kontrole pracovní oblasti stroje atd. 

 
Obsluhu v callback funkcích musí naprogramovat uživatel. 

 

 reset projíždění G-kódu: ResetCNC(Core, 10, … 
 

Po Resetu se načtený G-kód bude projíždět od začátku. 
 

 volitelná změna parametrů stroje: SetMachineParameters(Core, … 
 

 spuštění simulace: StartCNC(Core, 10) 
 

 obsluha získaných dat v callback funkcích 
 

 čekání na dokončení simulace: StatusCNC(Core) <> 10 
 

 kontrola chyby: GetLastError(Core, …) = 0 
 
 

Ustavení výchozí pozice G-kódu 
 

 zjištění aktuálních poloh CNC jádra, je-li požadováno: GetPos(Core, 0, … 
 

 nastavení výchozí polohy pro relativní G-kód nebo nastavení offsetu pro absolutní G-kód: 
ResetCNC(Core, 0, … 

 
Po použití ResetCNC se bude G-kód projíždět od začátku. 
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Spuštění projíždění G-kódu 
 

 zápis nových parametrů projíždění G-kódu, je-li požadována jejich změna: 
o vyčtení aktuálních hodnot: GetGCodeParameters(Core, … 
o změna požadovaných parametrů: SetGCodeParameters(Core, … 
 

 spuštění G-kódu: StartCNC(Core, … nebo StartCNCEx(Core, … 
o čekání na dokončení výpočtu trajektorie a naplnění bufferu: StatusCNC(Core) <> 60 
o kontrola chyb: GetLastError(Core, …) = 0 
 
 

Zastavení projíždění G-kódu 
 

 zastavení projíždění G-kódu: StopCNC(Core) nebo StopCNCEx(Core, … 
o čekání na zastavení: StatusCNC(Core) <= 0 
 
 

Připojení (konektování) na trajektorii 
 

 zápis nových parametrů projíždění G-kódu, je-li požadována jejich změna: 
o vyčtení aktuálních hodnot: GetGCodeParameters(Core, … 
o změna požadovaných parametrů: SetGCodeParameters(Core, … 
 

 zjištění aktuálních poloh CNC jádra, je-li požadováno: GetPos(Core, 0, … 
 

 spuštění konektování: ConnectCNCEx_Plane(Core, … 
o čekání na dokončení výpočtu trajektorie a naplnění bufferu: StatusCNC(Core) <> 40 
o kontrola chyb: GetLastError(Core, …) = 0 
o čekání na dokončení konektování: StatusCNC(Core) <= 0 
 
 

Nájezd do zadané polohy 
 

 zápis nových parametrů projíždění G-kódu, je-li požadována jejich změna: 
o vyčtení aktuálních hodnot: GetGCodeParameters(Core, … 
o změna požadovaných parametrů: SetGCodeParameters(Core, … 
 

 spuštění nájezdu: GoToPosition Core, …   
o čekání na dokončení nájezdu: StatusCNC(Core) <= 0 
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3. Funkce zveřejněné CNC modulem 
 
Pokud je parametr označen jako typu UNICODE, platí to je pro systém TG Motion běžící na PC, v systému 

TGMmini jsou všechny řetězce typu ANSI. 

 
3.1 ToolChainCore_ Init 

 
int ToolChainCore_Init 
 ( 
   DLL_INIT_STRUCT * pInitValues 
 ) 

 
Inicializuje CNC modul. Umožňuje nastavit cestu ke knihovnám CNC modulu (soubory SF_xxx.dll, příp. 

libSF_xxx.so), cestu k souborům maker G-kódu a cestu ke knihovně TGM_Comm_Int_2.dll 
(libTGM_Comm_Int_2.so). Dále lze zvolit prostředí pro běh G-kódu: TG Motion nebo operační systém. 

 
Návratová hodnota 

0  úspěch 
<>0 neúspěch 
 

Parametry 
pInitValues ukazatel na strukturu s inicializačními parametry 

 
 
3.2 ToolChainCore_GetStructuresSize 

 
int TOOLCHAIN_CALLTYPE ToolChainCore_GetStructuresSize 
 ( 
  int   intIdx, 
   long    nItems, 
   long *   items 
 ) 

 
Vrátí velikosti struktur. Má význam pro kontrolu verzí DLL a hlavní aplikace. 
 

Návratová hodnota 
0  úspěch (vždy) 
 

Parametry 
intIdx index interpolátoru (0–2) 
 
nItems počet položek v poli items 
 
items ukazatel na pole, jehož položky obsahují následující hodnoty: 
0  maximální počet položek, které funkce může naplnit 
1  velikost struktury GCODE_PARAMETERS 
2  velikost struktury SIMPLE_GM_PARAMS 
3  velikost struktury GM_PARAMS_ENHANCED 
4  velikost struktury CALLBACK_INFO 
5  velikost struktury GCODE_INFO 
6  velikost struktury CNC_MONITOR_SHARED_MEMORY (pro interní použití) 
7  velikost struktury MACHINE_PARAMETERS 
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3.3 ToolChainCore_LoadFromIni 
 

BOOL ToolChainCore_LoadFromIni 
 ( 
  int    intIdx, 
  LPCTSTR   iniFile, 
  INT32 *  pnMaxCores 
 ) 

 
Načte DLL knihovny CNC modulu z INI souboru. 
 

Návratová hodnota 
vrací chybový kód: 
1   neúspěch 
0   úspěch 
 

Parametry 
intIdx  index interpolátoru (0–2) 
 
iniFile  název INI souboru, nejlépe celá cesta (UNICODE) 
 
pnMaxCores vrací maximální počet CNC jader, která lze použít 
 
 

3.4 ToolChainCore_SetCallBack 
 

int ToolChainCore_SetCallBack 
 ( 
  int    intIdx, 
  int    fceNo, 
  INT_PTR   dwUserData, 
  FuncPrototype * funcPtr 
 ) 

 
Nastaví callback funkci. 
 

Návratová hodnota 
vrací chybový kód: 
-1 chybný parametr funcPtr nebo neplatné číslo callback funkce 
 0  callback funkce nastavena 
 

Parametry 
intIdx  index interpolátoru (0–2) 
 
fceNo  číslo funkce (viz popis konstant) 
        2  CallBack_SetStatusBarTextFunc 

1002 CallBack_DriverGFunc 
1003 CallBack_DriverMFunc 
2001 CallBack_MathWarningFunc 

 
dwUserData uživatelská data, která se předají zpět callback funkci 
 
funcPtr  ukazatel na uživatelskou callback funkci 

 

Pro funkce s číslem indexu fceNo > 1000 (APP_MaxFuncNumber) lze volat ToolChainCore_SetCallBack 
až po volání ToolChainCore_LoadFromIni. 
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3.5 Callback funkce 
 

CallBack_SetStatusBarTextFunc  (fceNo = 2) 
 

long SetStatusBarTextFunc 
 ( 
  INT_PTR   dwUserData, 
  int    pane, 
  LPCTSTR   strText, 
  CALLBACK_INFO *  callBackInfo 
 ) 

 
Návratová hodnota 

ignoruje se 
 

Parametry 
dwUserData uživatelská data, předaná ve funkci ToolChainCore_SetCallBack 
 
pane  vždy 0 
 
strText  text pro zobrazení ve status line 
 
callBackInfo ukazatel na strukturu CALLBACK_INFO obsahující alternativní informace k textu 

 

CallBack_DriverGFunc  (fceNo = 1002) 
 

long DriverGFunc 
 ( 
  INT_PTR   dwUserData, 
  SIMPLE_GM_PARAMS *  v 
 ) 

 
Volá se pro vykonání G-funkce. 
 

Návratová hodnota 
ignoruje se 
 

Parametry 
dwUserData data předaná funkcí ToolChainCore_SetCallBack 
 
v   ukazatel na strukturu SIMPLE_GM_PARAMS obsahující data dané G-funkce 
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CallBack_DriverMFunc  (fceNo = 1003) 
 

long DriverMFunc 
 ( 
  INT_PTR   dwUserData, 
  SIMPLE_GM_PARAMS *  v 
 ) 

 
Volá se pro vykonání M-funkce. 
 

Návratová hodnota 
ignoruje se 
 

Parametry 
dwUserData data předaná funkcí ToolChainCore_SetCallBack 
 
v   ukazatel na strukturu SIMPLE_GM_PARAMS obsahující data dané M-funkce 
 

CallBack_MathWarningFunc   (fceNo = 2001) 
 

long MathWarningFunc 
 ( 
  INT_PTR   dwUserData, 
  CALLBACK_INFO *  callBackInfo 
 ) 

 
Volá se v případě varování vzniklých v průběhu výpočtu kompenzace. 
 

Návratová hodnota 
ignoruje se 
 

Parametry 
dwUserData uživatelská data předaná ve funkci ToolChainCore_SetCallBack 
 
callBackInfo ukazatel na strukturu CALLBACK_INFO obsahující informace o varování 
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3.6 ToolChainCore_DestroyCNC 
 

int ToolChainCore_DestroyCNC 
 ( 
  int   intIdx 
 ) 

 
Ukončí práci s CNC. Počet volání funkce ToolChainCore_DestroyCNC musí odpovídat počtu volání funkce 

ToolChainCore_InitFromIni. 
 

Návratová hodnota 
0  úspěch (vždy) 
 

Parametry 
intIdx index interpolátoru (0–2) 
 
 
 

3.7 ToolChainCore_CompileFromFile 
 

int ToolChainCore_CompileFromFile 
 ( 
  int   intIdx, 
  LPCTSTR  fileName 
 ) 

 
Zkompiluje G-kód a zkontroluje jeho syntaktickou správnost. Soubor s G-kódem je typu ANSI. 
 

Návratová hodnota 
-1  chybný parametr fileName nebo kompilace už běží 
 0  úspěch 
 

Parametry 
intIdx  index interpolátoru (0–2) 
 
fileName  kompletní cesta k souboru s G-kódem (UNICODE) 

 

Funkce ToolChainCore_StatusCNC slouží ke zjištění, zda už kompilace skončila. Poté je nutné zavolat 
ToolChainCore_GetLastError pro otestování, zda nedošlo k nějaké chybě. Teprve pak lze volat 
ToolChainCore_StartCNC. 
 

 
 
3.8 ToolChainCore_StartCNC 

 
int ToolChainCore_StartCNC 
 ( 
  int  intIdx, 
  int    regime 
 ) 

 
Spustí G-kód zkompilovaný pomocí ToolChainCore_CompileFromFile v samostatném vlákně. Pokud už 

byl spuštěn (v režimu 30, 31, 32, 33) a přerušen pomocí ToolChainCore_StopCNC, může pokračovat v režimu 30, 
31, 32. Při přerušení režimů 10 a 20 lze pokračovat pouze ve stejném režimu. Před prvním startem nebo po dojetí 
celé trajektorie musí být voláno ToolChainCore_ResetCNC. 
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Návratová hodnota 

-1 probíhá kompilace nebo nelze spustit daný režim (např. proto, že je stroj v pohybu) 
 0 úspěch 
 

Parametry 
intIdx index interpolátoru (0–2) 
 
regime režim spuštění 
10 simulace (volání callback) 
20 test  
30 CNC dopředu 
31 CNC dopředu bez M-funkcí  
32 CNC dozadu (bez M-funkcí) 
33 CNC dopředu, M-funkce se ignorují do první G-funkce; pak jde vše jako CNC dopředu (30) 

 
 
 

3.9 ToolChainCore_StartCNCEx 
 

int ToolChainCore_StartCNCEx 
 ( 
  int    intIdx, 
  int     regime, 
  LPCSTR   strAddCode 
 ) 

 
Stejně jako ToolChainCore_StartCNC, s tím rozdílem, že pro režimy 30 a 33 pošle před vlastním 

vykonáváním G-kódu sekvenci M-funkcí definovanou jako ANSI text strAddCode. 
 

Návratová hodnota 
-1  probíhá kompilace nebo nelze spustit daný režim (např. je-li stroj v pohybu) 
 0  úspěch 
 

Parametry 
intIdx  index interpolátoru (0–2) 
 
regime  režim spuštění 
10  simulace (volání callback) 
20  test  
30  CNC dopředu 
31  CNC dopředu bez M-funkcí  
32  CNC dozadu (bez M-funkcí) 
33 CNC dopředu, M-funkce se ignorují do dosažení první G-funkce, pak jde vše jako 

CNC dopředu (30) 
 

strAddCode ukazatel na text G-kódu (ANSI řetězec), který se pošle PŘED hlavním G-kódem; v tomto 
G-kódu se ignorují všechny G-funkce, pošlou se jen M-funkce 
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3.10 ToolChainCore_StopCNC 
 

int ToolChainCore_StopCNC 
 ( 
  int   intIdx 
 ) 

 
Zastaví pohyb nebo konektování (break). Po něm se může pokračovat, tj. ToolChainCore_StartCNC, nebo 

skončit pomocí ToolChainCore_ResetCNC nebo napojit na trajektorii pomocí ToolChainCore_ConnectCNC. 
 

Návratová hodnota 
-1 stroj není v pohybu, volání nemá význam 
 0 úspěch 
 

Parametry 
intIdx index interpolátoru (0–2) 
 
 
 

3.11 ToolChainCore_StopCNCEx 
 

int ToolChainCore_StopCNCEx 
 ( 
  int   intIdx, 
  LPCSTR  strAddCode 
 ) 

 
Zastaví pohyb nebo konektování (break). Po zastavení pošle definovaný G-kód (pouze M-funkce), pokud 

není couvání (32) nebo běh bez M-funkcí (31). Toto posílání už jde pouze zrušit pomocí 
ToolChainCore_ResetCNC. Jinak chování stejné jako ToolChainCore_StopCNC. 

 
Návratová hodnota 

-1  stroj není v pohybu, volání nemá význam 
 0  úspěch 
 

Parametry 
intIdx  index interpolátoru (0–2) 
 
strAddCode ukazatel na text G-kódu (ANSI řetězec), který se pošle po zastavení stroje; posílají se 

pouze M-funkce, G-funkce se ignorují 
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3.12 ToolChainCore_ConnectCNCEx_Plane 
 

int ToolChainCore_ConnectCNCEx_Plane 
 ( 
  int    intIdx, 
  const int   nType, 
  const int   nCoords, 
  P10DOUBLE *   coords, 
  LPCSTR   strAddCode, 
  UINT32   bitCodedAxesForCalc, 
  UINT32   bitCodedAxesForConnect, 
  UINT32   trajectoryStateAfterConnect 
 ) 

 
Najetí a připojení na nejbližší bod trajektorie nebo G-kódu s možností vložení M-funkcí před vlastní nájezd. 
 

Návratová hodnota 
-1 chybný parametr coords nebo nelze volat při daném statusu (např. probíhá kompilace) nebo je 

stroj v pohybu 
 0 úspěch 
 

Parametry 
intIdx index interpolátoru (0–2) 
 
nType typ nájezdu: 

0 najede na nejbližší bod trajektorie od souřadnic coords a zastaví 
 
1 najede na řádek G-kódu, v coords.X je číslo řádku, v coords.Y číslo souboru nebo 0, 

najede na počáteční bod do G-kódu a zastaví 
 
2 najede na řádek G-kódu, v X je číslo řádku, v Y číslo souboru nebo 0, najede na koncový 

bod do G-kódu a zastaví 
 
10 najede na nejbližší bod trajektorie od souřadnic coords a pokračuje v módu 30 (normálně 

dopředu) 
 
11 najede na řádek G-kódu, v coords.X je číslo řádku, v coords.Y číslo souboru nebo 0, 

najede na počáteční bod do G-kódu a pokračuje v režimu 30 
 
12 najede na řádek G-kódu, v coords.X je číslo řádku, v coords.Y číslo souboru nebo 0, 

najede na koncový bod do G-kódu a pokračuje v režimu 30 
 
20 najede na x-té opakování zadané M-funkce, v coords.X je počet opakování, v coords.Y je 

číslo M-funkce 
 
21 najede relativně o x-té opakování zadané M-funkce od aktuálního řádku G-kódu, 

coords.X obsahuje počet opakování, coords.Y obsahuje číslo M-funkce: 

 je-li G-kód na začátku (status = -30), lze použít jen kladné hodnoty opakování (>0) 

 je-li G-kód na konci (status = -32), lze použít jen záporné nebo nulové hodnoty 
opakování (<=0) 

 je-li G-kód přerušen (status = -31), pak: 
o pokud je počet opakování 0, najde nejbližší předchozí M-funkci s daným číslem 

(pokud právě stojí na dané M-funkci, zůstane na ní) 
o je-li počet opakování -1, najde nejdříve M-funkci jako v případě opakování 0, 

a potom ještě jednu před 
o je-li počet opakování +1, najde nejbližší další M-funkci za řádkem G-kódu, kde 

právě stroj stojí 
o podobně pro větší čísla opakování 
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30 najede na počáteční bod úseku daného pomocí G-code indexu (každá G a M-funkce má 

své jedinečné číslo – G-code index) v coords.X je G-code index; lze s výhodou použít 
interní M funkci M-6 A... pro nastavení G-code indexu 

 
31 najede na nejbližší bod úseku daného pomocí G-code index, v coords.X je G-code index 
 
32 najede na koncový bod úseku daného pomocí G-code index, v coords.X je G-code index 
 
40 najede na nejbližší bod trajektorie od souřadnic coords a pokračuje v módu 30 (normálně 

dopředu); pohyb pro najetí a následné řezné pohyby se nejdřív uloží do bufferu a teprve 
potom se spustí, čili není prodleva mezi najetím na trajektorii a vlastním obráběním 

 
41 najede na počáteční souřadnice v řádku G-kódu, v coords.X je číslo řádku, v coords.Y 

číslo souboru nebo 0, a pokračuje v módu 30; pohyb pro najetí a následné řezné pohyby 
se nejdřív uloží do bufferu a teprve potom se spustí, čili není prodleva mezi najetím na 
trajektorii a vlastním obráběním 

 
42 najede na koncové souřadnice v řádku G-kódu, v coords.X je číslo řádku, v coords.Y 

číslo souboru nebo 0, a pokračuje v módu 30; pohyb pro najetí a následné řezné pohyby 
se nejdřív uloží do bufferu a teprve potom se spustí, čili není prodleva mezi najetím na 
trajektorii a vlastním obráběním 

 
50 stejně jako 40 jen se před spuštěním pohybu na trajektorii vloží sekvence M-funkcí 

definovaná jako ANSI řetězec v parametru strAddCode 
 
51 stejně jako 41 jen se před spuštěním pohybu na trajektorii vloží sekvence M-funkcí 

definovaná jako ANSI řetězec v parametru strAddCode 
 
52 stejně jako 42 jen se před spuštěním pohybu na trajektorii vloží sekvence M-funkcí 

definovaná jako ANSI řetězec v parametru strAddCode 
 
nCoords počet souřadnic (může být i 0 – pro typ nájezdu 0 nebo 10, potom se použije aktuální 

poloha stroje) 
 
coords  ukazatel na souřadnice (10× DOUBLE) 
 
strAddCode ukazatel na text G-kódu (ANSI řetězec), který se pošle PŘED hlavním G-kódem; v tomto 

G-kódu se ignorují všechny G-funkce, pošlou se jen M-funkce 
 
bitCodedAxesForCalc bitově kódované osy pro výpočet konektu; maximální počet os = 2; je-li 

navoleno více os, použijí se pouze první dvě definované (bit0 – osa X, 
bit1 – osa Y, …, bit10 – osa O); může být rovno 0, pak se použijí pro výpočet 
všechny osy 

 
bitCodedAxesForConnect bitově kódované osy pro nájezd konektu (bit0 – osa X, bit1 – osa Y, …, 

bit10 – osa O) 
 
trajectoryStateAfterConnect   vnucení stavu po skončení konektu: 
     0 nechat stav, který vypočetl systém 
     1 vnutit stav na trajektorii 
     2 vnutit stav mimo trajektorii 
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3.13 ToolChainCore_GoToPosition 
 

int TOOLCHAIN_CALLTYPE ToolChainCore_GoToPosition 
 ( 
  int    intIdx, 
  const int   nCoords, 
  P10DOUBLE *  coords 
 ) 

 
nájezd stroje do zadané polohy 
 

Návratová hodnota 
-1 stroj se nemůže pohnout 
 0 úspěch 
 

Parametry 
intIdx index interpolátoru (0–2) 
 
nCoords počet souřadnic 
 
coords ukazatel na souřadnice (10× DOUBLE) 
 
 
 

3.14 ToolChainCore_ResetCNC 
 

int ToolChainCore_ResetCNC 
 ( 
  int    intIdx, 
  int    regime, 
  const int   nCoords 
  P10DOUBLE *  coords 
 ) 

 
Nastavení výchozí polohy pro relativní G-kód nebo nastavení offsetu pro absolutní G-kód. 
 
G-kód se bude projíždět od začátku. 
 
 

Návratová hodnota 
-1 vnitřní chyba (např. chybný parametr coords) 
 0 úspěch 
 

Parametry 
intIdx index interpolátoru (0–2) 
 
regime režim 

1 – pouze nastaví výchozí polohu pro G-kód, nenastavuje souřadnice 
10 – nastavení souřadnic pro simulaci 
20 – nastavení souřadnic pro test 
ostatní hodnoty – nastavení souřadnic pro stroj 

 
nCoords počet souřadnic (může být i 0 – potom se nenastavují souřadnice) 
 
coords ukazatel na souřadnice (10× DOUBLE) 
 
Pokud je prováděna nějaká činnost, je ukončena. Přeruší se např. kompilace, zastaví a ukončí se běh G-
kódu. 
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3.15 ToolChainCore_StatusCNC 
 

int ToolChainCore_StatusCNC 
 ( 
  int  intIdx 
 ) 

 
Vrací stav CNC modulu. Stav CNC modulu je obsažen i v poli m_statusCNC struktury 

GM_PARAMS_ENHANCED (funkce ToolChainCore_GetPos). 
 

Návratová hodnota 
   0 nedefinovaný stav po startu obslužné uživatelské aplikace nebo není načten G-kód nebo při 

načítání G-kódu došlo k chybě 
 
   1 probíhá kompilace 
 
-1 kompilace skončena OK – před ToolChainCore_StartCNC nutno volat 

ToolChainCore_ResetCNC 
 

  -2 CNC modul není připojen k TG Motion (offline) 
 
 10 probíhá simulace 
 
-10 simulace skončena (OK nebo s chybou) – před ToolChainCore_StartCNC nutno volat 

ToolChainCore_ResetCNC 
 
-11 simulace přerušena pomocí ToolChainCore_StopCNC 
 
 20 probíhá test 
 
-20 test skončen (OK nebo s chybou) – před ToolChainCore_StartCNC nutno volat 

ToolChainCore_ResetCNC 
 
-21 test přerušen pomocí ToolChainCore_StopCNC 
 
 30 chod po trajektorii vpřed 
 
 31 chod po trajektorii vpřed bez M-funkcí 
 
 32 chod po trajektorii vzad 
 
 33 chod po trajektorii vpřed bez prvních M-funkcí (do první G-funkce) 
 
-30 začátek trajektorie (po volání ToolChainCore_ResetCNC anebo na konci couvání) 
 
-31 stop na trajektorii (přerušení pomocí ToolChainCore_StopCNC nebo po konektování nebo po 

vyprázdnění bufferu pro zpětný pohyb) 
 
-32 konec trajektorie – před ToolChainCore_StartCNC nutno volat ToolChainCore_ResetCNC 
 
-33 stop na trajektorii na funkci M0 
 
 40 výpočet konektování na trajektorii 
 
 41 konektování na trajektorii (po najetí se hlásí -31, při přerušení -50) 
 
 50 ruční pohyb 
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-50 stojí mimo trajektorii (na konci ručního pohybu nebo při přerušeném či neúspěšném konektování) 
 
 60 probíhá výpočet trajektorie 
 
 70 probíhá posílání startovacích M-funkcí (ToolChainCore_StartCNCEx) 
 
 80 probíhá posílání ukončovacích M-funkcí (ToolChainCore_StopCNCEx) 
 
 90 probíhá posílání konektovacích M-funkcí (ToolChainCore_ConnectCNCEx_Plane)  
 

Parametry 
intIdx index interpolátoru (0–2) 
 
 
 

3.16 ToolChainCore_GetLastError 
 

int ToolChainCore_GetLastError 
 ( 
  int    intIdx, 
  CALLBACK_INFO * lastErrorInfo 
 ) 

 
Vrátí poslední chybu, pokud libovolná funkce ToolChainCore_XXX vrátila chybový kód. Pro chybu typu 

xbreak nastaví fileIdx = -1. 
 

Návratová hodnota 
vrací poslední chybový kód: 
-1  chybný parametr lastErrorInfo 

 
0 úspěch (nebyla žádná chyba, ani kompilace, ani runtime – žádná položka lastErrorInfo 

není nastavena) 
 

 1  chyba xexec (runtime chyba) 
 

 2  chyba xbreak (přerušení uživatelem) 
 

Parametry 
intIdx  index interpolátoru (0–2) 
 
lastErrorInfo ukazatel na strukturu CALLBACK_INFO, která se naplní informacemi: 

 

 pro chybu xexec (syntaktická chyba, běh programu): 
o actLine, fileIdx, stringId, nLines = 0 
o m_fullError obsahuje ukazatel na kompletní chybový text 
o m_errorArguments je ukazatel na text obsahující případné argumenty 

chybového textu 
 

 pro chybu xbreak (přerušení kompilace nebo běhu uživatelem): actLine, stringId, 
fileIdx = -1, nLines = 0 
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3.17 ToolChainCore_GetPos 
 

long ToolChainCore_GetPos 
 ( 
  int     intIdx, 
  int     regime, 
  SIMPLE_GM_PARAMS_WIN32 * pos, 
  GM_PARAMS_ENHANCED *  enhParams 
 ) 

 
Vrací aktuální polohu stroje nebo simulace. 
 

Návratová hodnota 
-1  chybný parametr intIdx, pos nebo endParams 
 0  úspěch 
 

Parametry 
intIdx  index interpolátoru (0–2) 
 
regime  režim, ze kterého chceme získávat souřadnice: 

10 – simulace 
20 – test 
ostatní hodnoty – stroj 

 
pos  ukazatel na strukturu SIMPLE_GM_PARAMS, do které se naplní parametry 
 
enhParams ukazatel na strukturu GM_PARAMS_ENHANCED, do které funkce zapíše další 

parametry 
 
 
 

3.18 ToolChainCore_SetGCodeParameters 
 

int ToolChainCore_SetGCodeParameters 
 ( 
  int     intIdx, 
  const GCODE_PARAMETERS * params 
 ) 

 
Nastaví hodnoty, které se neobjevují v G-kódu (nebo se vnucují). Lze volat i při přerušení pomocí 

ToolChainCore_StopCNC. 
 

Návratová hodnota 
-1 chybný parametr params nebo je stroj v pohybu a nelze nastavit parametry 
 0 úspěch 
 

Parametry 
intIdx index interpolátoru (0–2) 
 
params ukazatel na strukturu s parametry pro G-kód typu GCODE_PARAMETERS 
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3.19 ToolChainCore_GetGCodeParameters 
 

int ToolChainCore_GetGCodeParameters 
 ( 
  int    intIdx, 
  GCODE_PARAMETERS * params 
 ) 

 
Vrátí aktuální hodnoty struktury GCODE_PARAMETERS. Před voláním 

ToolChainCore_SetGCodeParameters je vhodné volat tuto funkci, tj. naplnit hodnoty struktury aktuálními 
hodnotami, a pak změnit jen požadované položky. 

 
Návratová hodnota 

-1 chybný parametr params nebo je stroj v pohybu 
 0 úspěch 
 

Parametry 
intIdx index interpolátoru (0–2) 
 
params ukazatel na strukturu s parametry pro G-kód typu GCODE_PARAMETERS 
 
 

3.20 ToolChainCore_SetMachineParameters 
 

int ToolChainCore_SetMachineParameters 
 ( 
  int     intIdx, 
  MACHINE_PARAMETERS *  pParameters 
 ) 

 
Nastaví parametry stroje pomocí struktury MACHINE_PARAMETERS. 
 

Návratová hodnota 
0   úspěch (vždy) 
 

Parametry 
intIdx  index interpolátoru (0–2) 
 
pParameters ukazatel na strukturu s parametry typu MACHINE_PARAMETERS 
 
 

3.21 ToolChainCore_GetMachineParameters 
 

int TOOLCHAIN_CALLTYPE ToolChainCore_GetMachineParameters 
 ( 
  int     intIdx, 
  MACHINE_PARAMETERS *  pParameters 
 ) 

 
Vrátí aktuální hodnoty struktury MACHINE_PARAMETERS. 
 

Návratová hodnota 
0   úspěch (vždy) 
 

Parametry 
intIdx  index interpolátoru (0–2) 
 
pParameters ukazatel na strukturu s parametry typu MACHINE_PARAMETERS 
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3.22 ToolChainCore_GetGCodeSizeInfo 
 

int ToolChainCore_GetGCodeSizeInfo 
 ( 
  int    intIdx, 
  GCODE_INFO *  pInfo 
 ) 

 
Zjistí rozměry G-kódu, tj. minimální a maximální dosažené souřadnice ve všech osách. Je možné volat 

kdykoli, i v průběhu simulace/testu, vrátí vždy aktuální hodnoty. 
 

Návratová hodnota 
 0 úspěch 
-1 neplatný parametr pInfo 
 

Parametry 
intIdx index interpolátoru (0–2) 
 
pInfo ukazatel na strukturu GCODE_INFO, kam se uloží aktuální rozměry 

 

 

 

3.23 ToolChainCore_GetGCodeRunTime 
 

double ToolChainCore_GetGCodeRunTime 
 ( 
  int   intIdx, 
  UINT  fileIdx 
 ) 

 
Zjistí délku běhu G-kódu v sekundách. 
 

Návratová hodnota 
vrací čas v sekundách, nebo hodnotu 0, pokud délka ještě nebyla zjištěna 
 

Parametry 
intIdx index interpolátoru (0–2) 
 
fileIdx index souboru, jehož délku běhu chceme zjistit; index souboru fileIdx lze získat pomocí funkce 

ToolChainCore_FileToIdx 
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3.24 ToolChainCore_GCodePrefixPostfix 
 

int ToolChainCore_GCodePrefixPostfix 
 ( 
  int   intIdx, 
  LPCSTR  strPrefix, 
  LPCSTR  strPostfix 
 ) 

 
Umožní přidat ke G-kódu text (ANSI) před a za originální soubor. 
 

Návratová hodnota 
0   úspěch (vždy) 
 

Parametry 
intIdx  index interpolátoru (0–2) 
 
strPrefix  ukazatel na text, který se přidá před G-kód 
 
strPostfix  ukazatel na text, který se připojí za původní G-kód 

 
 
 

3.25 ToolChainCore_SetBreakpoint 
 

int ToolChainCore_SetBreakpoint 
 ( 
  int   intIdx, 
  UINT   editorLine, 
  UINT   fileIdx 
 ) 

 
Vloží breakpoint (zarážku) na řádek G-kódu. Běh G-kódu se zastaví těsně před blokem se zadaným řádkem. 
 

Návratová hodnota 
 1  úspěch 
-2  neplatný parametr intIdx 
 

Parametry 
intIdx  index interpolátoru (0–2) 
 
editorLine řádek v souboru s G-kódem 
 
fileIdx index souboru; index lze získat pomocí funkce ToolChainCore_FileToIdx; pro hlavní 

(master) G-kód lze použít fileIdx = -1 
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3.26 ToolChainCore_InterruptCompile 
 

int ToolChainCore_InterruptCompile 
 ( 
  int   intIdx 
 ) 

 
Přeruší kompilaci G-kódu. 
 

Návratová hodnota 
0  úspěch (vždy) 
 

Parametry 
intIdx index interpolátoru (0–2) 
 
 
 

3.27 ToolChainCore_SetGCodeRunTime 
 

int ToolChainCore_SetGCodeRunTime 
 ( 
  int   intIdx, 
  UINT   fileIdx, 
  double  timeInS 
 ) 

 
Zapíše délku daného G-kódu v sekundách, při dalším čtení pomocí ToolChain_GetGCodeRunTime se 

bude vracet tato hodnota (pokud neproběhne nový výpočet času). 
 

Návratová hodnota 
 1 úspěch 
-2 neplatný parametr intIdx 
 

Parametry 
intIdx index interpolátoru (0–2) 
 
fileIdx index souboru, jehož délku běhu chceme zapsat; index souboru fileIdx lze získat pomocí funkce 

ToolChain_FileToIdx 
 
timeInS délka běhu v sekundách 
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3.28 ToolChainCore_SetRelFeed 
 

int ToolChainCore_SetRelFeed 
 ( 
  int   intIdx, 
  double  relFeed 
 ) 

 
Nastaví override posuvu (relativní rychlost). 
 

Návratová hodnota 
0  úspěch (vždy) 
 

Parametry 
intIdx index interpolátoru (0–2) 
 
relFeed relativní rychlost jako koeficient, 0 = 0 %, 0,5 = 50 %, 1,0 = 100 % atd.; povolené rozmezí je 0–2 
 
 
 

3.29 ToolChainCore_ResetStatusCNC 
 

int ToolChainCore_ResetStatusCNC 
 ( 
  int   intIdx, 
  int   resetType 
 ) 

 
Nastaví ToolChainCore_StatusCNC na -50 (mimo trajektorii) nebo 0 (nedefinovaný stav po startu). Lze 

volat pouze tehdy, pokud funkce ToolChainCore_StatusCNC vrací záporné hodnoty. 
 

Návratová hodnota 
-1  stroj je v pohybu, nelze nastavovat status 
 0  úspěch 
 

Parametry 
intIdx  index interpolátoru (0–2) 
 
resetType typ resetu 

0 – nastaví ToolChainCore_StatusCNC = 0 
1 – nastaví ToolChainCore_StatusCNC = -50 (zastavení mimo trajektorii) 
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3.30 ToolChainCore_GetVersionString 
 

LPCTSTR ToolChainCore_GetVersionString 
 ( 
  int  intIdx 
 ) 

 
Vrátí číslo verze CNC modulu a datum jeho vytvoření jako řetězec. 
 

Návratová hodnota 
řetězec (UNICODE) 
 

Parametry 
intIdx index interpolátoru (0–2) 
 
 
 

3.31 ToolChainCore_FileToIdx 
 

int ToolChainCore_FileToIdx 
 ( 
  int    intIdx 
  LPCTSTR   fileName 

 ) 
 
Vrátí číslo (index) souboru s daným názvem. Pokud ještě soubor nebyl použit, vrací nové číslo. 
 

Návratová hodnota 
kladná hodnota pro existující soubory, záporná pro speciální typy: 
-1   "__unknown__" 
-2   "__end__" 
-3   "__stop__" 
-4   "__exec__" 
 

Parametry 
intIdx  index interpolátoru (0–2) 
 
fileName  úplná cesta k souboru (UNICODE) 
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3.32 ToolChainCore_IdxToFile 
 

LPCTSTR ToolChainCore_IdxToFile 
 ( 
  int   intIdx 
  int   idx 

 ) 
 
Vrací cestu k souboru s daným číslem (indexem). Pro speciální čísla vrací speciální text. Pro neexistující 

číslo vrací "__unknown__". 
 

Návratová hodnota 
řetězec s úplnou cestou k souboru (UNICODE) 
 

Parametry 
intIdx index interpolátoru (0–2) 
 
idx index souboru; kladná hodnota pro existující soubory, záporná pro speciální typy: 

0 "__unknown__" 
-1 "__unknown__" 
-2 "__end__" 
-3 "__stop__" 
-4 "__exec__" 
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