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Variabel cnc programmering - enklere  
enn du tror:

Innføring i variabel  
CNC-programmering 

Del 3

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

KoMMAndo THen:

I stedet for å la maskinen hoppe til en blokk med GOTO kom-
mando, kan man legge alternative kalkulasjoner eller handlinger 
etter en bedømmelse.
Oversatt til norsk vil dette bety noe sånt som:
"Hvis sant utfør da … hvis usant, gå videre uten å utføre handling 
etter kommando THEN"

AlArMindiKering

#3000 Alarm indikering
Format:
#3000 = 1 (EN ELLER ANNEN TEKST)
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Med denne funksjonen, kombinert med funksjonen THEN, kan 
man lage en del sikkerhetsrutiner i et program. 
Når en verdi mellom 1 og 200 settes til #3000 vil systemet gi en  
 
 

ALARM, og alarmnummeret (1-200) og teksten i parentes vil vises 
på skjermen.

Maskinen har kombinert det 
beste fra to verdener - vanlig 
3-akse og full 5-akse i samme 
maskinrom. Dessuten, variabel 
programmering i fem akser 
begynner å bli utfordrende og 
morsomt!

Hva med å inkludere THEN-funksjon og #3000-Alarm funksjon 
sammen med deletelleren som denne artikkelen begynte med?
IF[#500 LE 25] THEN #3000 = 25 (NAA ER DET NOK DELER)

Eller…
Selv om dette er designet som en dele-teller vil man kunne bruke 
de samme funksjonene for å loope en spesiell del av et program 
X-antall ganger eller hente opp et underprogram X-antall ganger, 
gjerne i kombinasjon med kalkyler.
…for eksempel en stadig økende sirkelbevegelse eller annet man 
måtte ønske..?

Eller… som en kuriositet..
Sliter dere med operatører som glemmer å spise og som dermed 
får kritisk lavt blodsukker & humør?
IF [#3012 EQ 113000] THEN #3000 = 11 (SPIS LUNSJ NAA!!)

Denne funksjonen vil sjekke den interne klokka, og hvis klokka er 
11:30 vil operatøren få beskjed om at nå er det lunsj og maskin vil 
gå i alarm-status.
Nyttig? Neppe i sin nåværende form, men kan den brukes til 
eksempelvis overvåking av levetiden på verktøy.

Som leseren vil se er det kun fantasien som setter begrensninger 
for hva man kan benytte, kombinere og lage til ved hjelp av varia-
bler.
I neste artikkel skal vi se mer på de vanligste systemvariablene. 
Disse variablene inneholder maskindata som for eksempel status 
på posisjon, kompenseringer og lignende.
Vi skal da også se litt mer på hvordan man kan få et program «sik-
kerhets forriglet» ved å sjekke maskinstatus før maskinen begyn-
ner å bevege seg.


