
Variabel cnc programmering - enklere  
enn du tror:

Innføring i variabel  
CNC-programmering 

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.
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har mange års erfaring med CNC-
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Del 4

I forrige artikkel skrapet vi litt i overflaten på systemvariabler, samt «sjekkfunksjoner» for 
å forhindre operatørfeil, eller kollisjoner.

Her skal vi ta for oss noen flere.

eKs 1.

Det kan tenkes at man har varige «problemer» eksempelvis en 
gjengetapp som må renses for spon, et hull som må renses manuelt 
før programmet går videre.
De fleste kjenner funksjonen M0 – Programstopp, men man kan 
også legge inn en beskjed til operatør om årsaken til maskinstopp.

#3006 Operators Message

Ved hjelp av #3006 kan operatøren få en beskjed fra styring.

ForMAt:

#3006=1(SJEKK VERKTØY 1 FOR SPON)
#3006=11(BLÅS REN M6 HULL)
#3006=2(ELLER NOE HELT ANNET)

eKs 2.

Alle som har kjørt i gang et program på singelblokk vet at dette er 
tidkrevende dersom man i tillegg har et program som inneholder 
mye kalkulasjoner.



Man kan også tenke seg steder i programmet hvor det er essensielt at singelblokk er utkoplet uansett hva operatør  
måtte mene om den saken.

#3003 Single blokk undertrykk

B Kode
D Kode
F Kode
H Kode
M Kode
Sekvens Nummer
Program Nummer
S Kode
T Kode
P Kode 

G94, G95
G20, G21
G40, G41, G42
G43, G44, G45
G73, G74, G76, G80-G89
G98, G99
G50, G51
G65, G66, G67
G96, G97
G54-G59
G61-G64
G68, G69

G00, G01, G02, G03, G33
G17, G18, G19
G90, G91

#4001 
#4002
#4003
#4004
#4005
#4006
#4007
#4008
#4009
#4010
#4011
#4012
#4013
#4014
#4015
#4016
#4022
#4102
#4107
#4109
#4111
#4113
#4114
#4115
#4119
#4120
#4130 

Variabel nummer Funksjon

Disse variablene kan vi bruke til å bedømme hva som til 
enhver tid er aktivt.

Eks 3.

Man har laget et program hvor man ønsker at visse betingelser er opp-
fylt før maskinen går videre.

Forutsetninger for vårt program:
T33 må benyttes
G21 Metrisk mål må være aktiv
G17 X/Y må være aktiv
G90 Absolutt koordinat må være aktiv
G43 Lengdekompensering må være aktiv
G69 Koordinat-rotasjon må være inaktiv

…
IF[#4120 NE 33] THEN #3000=33(FEIL VERKTØY)
IF[#4126 NE 21] THEN #3000=21(KUN METRISK TILATT)
IF[#4002 NE 17] THEN #3000=17(KUN G17 TILATT)
IF[#4008 NE 43] THEN #3000=43(KUN G43 TILATT)
IF[#4016 NE 69] THEN #3000=69(SKJERP DEG!!)
…
…
M30
%

Kun dersom alle disse betingelsene er oppfylt vil programmet gå videre 
uten alarm.

I neste artikkel skal vi se mer systemvariablene som omhandler  
maskinens posisjon, nullpunkt og verktøydata. Med utgangspunkt i disse  
variablene kan maskinen selv beregne nullpunkt, forflytninger etc.

#3003 = 0 Single blokk innkoplet     Vent på M/S/T koder
#3003 = 1 Single blokk utkoplet     Vent på M/S/T koder
#3003 = 2 Single blokk innkoplet     Ikke vent på M/S/T koder
#3003 = 3 Single blokk utkoplet     Ikke vent på M/S/T koder
…
#3003=2 (kopler ut singelblokk)
(Kalkulasjoner)
(Kalkulasjoner)
#3003=0 (kopler inn singelblokk)
…

Systemvariabler for Modal Informasjon:

Format
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