Variabel cnc programmering - enklere
enn du tror:

Innføring i variabel
CNC-programmering
Jarle Halvorsen fra Kaspo Maskin AS
har mange års erfaring med CNCprogrammering. Lurer du på noe kan
du kontakte ham på mobil: 95 19 77 77.

Del 1

Variabel CNC-programmering kan gi både økt fleksibilitet og tidsbesparelser, men få har dybdekunnskap nok til å benytte seg av denne
typen programmering. Jarle Halvorsen fra Kaspo Maskin AS har skrevet
en artikkelserie som viser muligheter ved variabel CNC-programmering.
av: Jarle Halvorsen, kaspo maskin as

I

nnenfor vår bransje er det et felt som
heter variabel programmering.
Dette er et programmeringsspråk som
det snakkes lite om, og opplæringen innenfor dette språket er det enda verre med.
Jeg har selv drevet med dette i mange år,
og har selvfølgelig skrevet både kompendier og spesialprogrammer for kunde på
denne måten.
Grunnen til at det er lite utbredt er nok
først og fremst fordi det er lite kjent, men
de fleste styringer har denne muligheten.
Vi begynner med det grunnleggende i
denne artikkelen. Senere artikler vi ta for
seg forskjellige alternative bruksområder.

Følger samme prinsippet

De fleste maskiner utstyrt med CNC bruker et standardsystem for variabler. Det
betyr at alle variablene har et "navn"
som begynner med # (hashtag). Noen vil
også referere til denne karakteren som
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”grid”, eller ”square”. De fleste CNC styringer følger det samme prinsippet, bare
med forskjellige «fornavn» på variablene.
Eksempelvis kaller OSP (Okuma) disse for
enten VC eller V, Sinumeric bruker gjerne
R, Heidenhain bruker Q etc.

Disse beholder verdien selv etter strømbrudd.

lokale variabler,
Common variabler og
systemvariabler

tilordne verdier til
variabler

#0 Alltid null. Ingen verdi kan settes til
denne variabelen.

#1 = 100
#10 = 25

#1-#33 Lokale Variabler. Disse kan bare
holde verdier inntil maskin får RESET signal
eller ved strømbrudd.

Her får variabel #1 en verdi lik 100.0, og
variabel #10 en verdi lik 25.0

#100-#149(#199) Common variabler 1.
Disse beholder verdien selv om maskin får
RESET signal. Ved strømbrudd vil disse få
verdi = null.
#500-#531(#999) Common Variabler 2.

#1000- System Variabler. Disse brukes til å
lese eller endre data i systemet, f.eks. verktøylengde fra tabell.

Styringen er videre utstyrt med mulighet
for de aller fleste regneoperasjoner.
NB! Ved bruk av parenteser; oppretthold
matematisk balanse i parentesene, det vil
si like mange «høyre» og «venstre» paren-

#10 = 25
Her får variabel #1 en verdi lik 100.0, og variabel #10 en verdi lik 25.0
Styringen er videre utstyrt med mulighet for de aller fleste
regneoperasjoner.
Format eks.

Resultat

#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7

150
100
100
2
21,32
28,2842
50

=
=
=
=
=
=
=

100 + 50
#1 - 50
50 * 2
100/50
sin [45] * 30
cos [45] * 40
tan [45} * 50

NB! Ved bruk av parenteser; oppretthold matematisk balanse i
parentesene, det vil si like mange «høyre» og «venstre» parenteser, og
pass også på de matematiske reglene.
Eks
#10 = [100/2]+50 = 100 (kan også skrives uten parentes)
teser, og pass#10
også =
på 100/[2
de matematiske
+ 50]
reglene.

= 1,923

Format i ISO program

Eks
N10 G01 X#1 Y#2 F#3
#10 = [100/2]+50 = 100 (kan også skrives
uten parentes)
Det= 1,923
er også mulig å legge kalkulasjoner inn i en blokk som vist under:
#10 = 100/[2 + 50]
N4 G01 X[#1+#2] Y[#3+#4] F#5
Format i ISO program
N10 G01 X#1 Y#2
F#3vil maskinen gå til X & Y ihht. beregninger med en mating F#5.
Her
Det er også mulig å legge kalkulasjoner inn
i en blokk som vist under:
N4 G01 X[#1+#2] Y[#3+#4] F#5
Her vil maskinen gå til X & Y ihht. beregninger med en mating F#5.

Forenklende

Så, hva kan man så bruke dette til i praksis? Bare fantasien vil sette grenser, men
kan man eksempelvis tenke seg at man
legger alle programmets matehastigheter
i toppen av programmet. Dette forenkler
endringer; endringer som forplanter seg
gjennom hele programmet.
#1=220 (mating for grovfres)
#2=170 (mating for finfres)
I neste artikkel skal vi fokusere på flere
grunnleggende bruksområder, blant annet
telling av deler. Senere artikler vil ta for
seg mer komplekse (men likevel lettvinte)
løsninger på «vanlige» problemer.

De fleste maskiner utstyrt med CNC bruker et standardsystem for variabler.

Det er en del å hente ved
bruk av varialbel CNCprogrammering, blant
annet forenklinger.
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