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Variabel cnc programmering - enklere  
enn du tror:

Innføring i variabel  
CNC-programmering 

Del 2

Variabel CNC-programmering kan gi både økt fleksibilitet og tids- 
besparelser, 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

Jarle Halvorsen fra Kaspo Maskin AS 
har mange års erfaring med CNC-
programmering. Lurer du på noe kan 
du kontakte ham på mobil: 95 19 77 77 
eller e-post: jh@kaspo.no

I denne artikkelen skal vi fokusere på noen enkle bruksområder 
av variabler. Vi tar opp tråden fra forrige artikkel, og lager gan-
ske enkelt en liten dele-teller.

Man kan eksempelvis ønske seg at maskinen skal produsere 25 
biter, og deretter (helst) gi operatør beskjed om at nå er det nok.
Som vi husker fra forrige artikkel kan man enkelt bruke vanlig 
matematikk.

#1= 2 + 2 (noe de fleste vil mene skal gi resultatet 4)

La oss se på hvordan dette kan implementeres i et CNC program

O1(TEGN.NR 123456)
(Maskinering)
(Maskinering)
(osv.)
#100 = #100 + 1 (Ny verdi #100 = Gammel verdi #100 + 1, resultat 
= 1, 2, 3, osv.)
M30

Dette vil bli en deleteller i sin absolutt simpleste form.

Operatøren må selv påse at variabel #100 har verdi 0 (null) før han 
setter i gang produksjonen.
Antall produserte deler kan enkelt leses av på maskin.
NB! Ved bruk av variabler; husk forskjellen som ble beskrevet i 
artikkel 1 vedrørende #1-32 serien, #100 serien og #500 serien.

En annen og betydelig bedre variant vil være at programmet selv 
«nullet» telleren og tillot kun for eksempel 25 gjentagelser, og 
deretter ga operatøren beskjed om at det bestemte antall produk-
ter er oppnådd.

For å utføre dette må vi se på noen grunnleggende funksjoner 
som tillater betingede og ubetingede hopp.

 

KoMMAndo iF GoTo :
Maskinen kan bedømme hvorvidt argumenter er sanne/usanne og 
foreta handlinger deretter.

Operatører:
LT Less Than  (Mindre enn)
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LE Less or Equal (Mindre eller Lik)
GT Greater Than (Større enn)
GE Greater or Equal (Større eller Lik)
NE Not Equal (Ikke Lik)
EQ Equal (Lik)

Eks.
#1 = 100
#2 = 50
IF [#1 LT #2] GOTO 10 (Hvis #1 er mindre enn #2 – hopp til linje 10)
…
N30 M30
N10
G00 X100
…
M30
%

Her vil styringen foreta en bedømmelse. Hvis #1 er mindre enn #2 gå 
til blokk nummer 10. Hvis utrykket hadde vært usant ville maskinen 
fortsatt til neste blokk (N4) og deretter lest M30 på linje N30.
Linjenummer fungerer her som en «gate-adresse» i et program.

NB! Enkelte CNC styringer vil forlange at man skal definere hvorvidt 
«gate-adressen» forventes å ligge opp- eller nedover i et program. 
Dette styrer man da vanligvis med fortegn på adressen. 
Eks. GOTO 10 Hopper fremover, GOTO -10 Hopper bakover i et  
program.

Med denne kunnskapen kan vi re-designe deletelleren vår til en mer 
sofistikert variant.
O1(TEGN.NR 123456)
#500=0 (1’ ste del, her tilordnes variabel 500 verdien 0 - null)
N10 (M0) (Linjenummer for hoppfunksjon + (eventuelt) Programstopp)
(Maskinering)
(Maskinering)

(osv.)
#500 = #500 + 1 (Ny #500 = Gammel #500 + 1)
IF [#500 LE 25] GOTO 10 (Dersom #500 er mindre enn 25 – Hopp til 
linje 10)
M30 (Game Over, Insert New Coin)

Med programmet over vil programmet «loope» inntil verdien av #500 
= 25. Maskin vil da lese M30 (program slutt) og returnere til toppen 
av programmet.

Nå da dette er klart, hva med å gi operatør en visuell «alarm» som 
sier at antallet er utført?

Dette skal vi se på i neste artikkel, samt skrape litt i overflaten på 
systemvariabler. Systemvariabler kan gjøre operatøren i stand til 
å sjekke maskinstatus før maskin beveger seg, noe som kan spare 
både riggetid og, i verste fall, kollisjon med tilhørende kostnader.
I mellomtiden kan jeg anbefale det kapitelet i din programme-
ringsmanual som omhandler variabelprogrammering. Dette er 
stort sett den mest interessante lesningen du vil finne i enhver 
manual.

- Okuma OSP stiller i en særklasse når det gjelder muligheter 
innenfor Variabel Programmering, mener artikkelforfatteren.

Jo mer kompleks en maskin er, 
jo flere bruksområder vil man 
ha med variabelprogrammering 
ettersom de vanligste rutinene 
kan legges inn som "faste"  
programmer.


