
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.
Av: JArle HAlvorsen, KAspo MAsKin As
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har mange års erfaring med CNC-
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I forrige artikkel gikk vi litt grundigere til verks for å sjekke programmet for «operatør-
feil» Det vil si uteglemte «må-ha» verdier.
   Denne gangen er det på tide å se litt nærmere på systemvariabler for beregning av 
nullpunkt og lignende. Hensikten er selvfølgelig at man etter hvert skal lære seg å sy alle 
disse funksjonene sammen til et «sikkert» program. Et 100 prosent «sikkert» program fin-
nes i realiteten ikke, men vi kan gjøre vårt beste.

Variabel
nummer 

Posisjon
informasjon

Koordinat 
System

Verktøy 
Kompensering 
Verdi

Les info
under 
bevegelse

#5001-#5008 Blokk 
Slutt Punkt

Arbeids 
Koordinat 
System

Ikke inkludert JA

#5021-#5028 Aktuell Posisjon Maskin 
Koordinat
System 

Inkludert NEI

#5041-#5048 Verktøy Lengde 
Verdi

Arbeids 
Koordinat 
System

Ikke inkludert NEI

#5081-#5088 Verktøy Lengde 
Verdi

Som det fremgår av tabellen kan man lese verdiene direkte 
ut av de forskjellige koordinatsystemene som for eksempel 
posisjon i brukerens koordinatsystem G54-G50. (eventuelt 
også G54. P1-P48) Med dette menes «Der hvor maskinen i 
øyeblikket befinner seg». Hvis man har Fanuc litt i hukom-
melsen, vil de fleste huske at G54-G59 settes til avstand fra 
maskinnullpunkt til brukerens nullpunkt. (Z-akse er litt spe-
siell p.g.a verktøylengde) Med andre ord foretas det egent-
lig en intern nullpunktsforflytting. Dersom man befinner seg 
-123,456mm fra maskin null i X-akse, skal denne verdien inn 
på G54-G59, kolonne : X

Dette er variabler som er såkalt «READ/WRITE». Det vil si at 
man kan både lese og skrive til disse variablene.

eKs.
Hvis maskinen ikke har opsjon G10, kan nullpunktene skrives 
til maskin fra program på følgende måte.

O1(TEGN.NR 11223344)
#5221 = 123,456(X)
#5222 = -456,789(Y)
#5223 = -987.654(Z)
G54 (Verdiene på G54 Offset skjerm vil nå være ihht program.)
…
MASKINERING
…
M30

eller HvA Med denne?:
#[5221 + [20 *[ #4014 - 54]]] = #[5221 + [20 *[ #4014 - 54]]] + #24 (X)

Denne er litt vrien, men er egentlig bare en linje som skriver 
en ny X-verdi (+#24) til det koordinatsystemet som er aktivt i 
øyeblikket.
Verdien av #4014 er 54-59.
Med andre ord; Dersom operatør har G57 aktivt, vil det kun 
være dette som endres. Den eksisterende G57-verdien vil for-
flyttes med verdien av #24 i X-aksen.

Tenk på oppførselen til en automatisk måleprobe i et hull. 
Den måler fire ganger (eller åtte) og stiller seg deretter nøyaktig i senter av hullet (basert 
på oppmåling).  Hva tror du den gjør når den er ferdig…? Riktig; Den leser av posisjon i 
henhold til maskinkoordinatene, og dytter verdiene inn i et av brukerens koordinatsyste-
mer (G54-G59). Kan du lage noe tilsvarende, halvautomatisk med en manuell 3-D taster? 
Selvfølgelig! Det er bare matematikk!

systeMvAriAbler for posisJon:

systeMvAriAbler for nullpunKt:

Variabel nummer Funksjon

#5221
..
#5228

Første akse G54 verdi
...
Åttende akse G54 verdi

#5241
...
#5248

Første akse G55 verdi
...
Åttende akse G55 verdi

#5321 
...
#5348

Første akse G59 verdi
...
Åttende akse G59 verdi

#0 HvA KAn denne bruKes til?:

Hvis det er essensielt at operatør legger inn visse verdier 
eller variabler, kan #0 brukes som en sjekkfunksjon.
0 (null) er et faktisk tall, mens #0 betyr udefinert eller tom.

eKs 1.
…
IF[#1 EQ #0] THEN #3000=25(A HAR INGEN VERDI)
…

eKs 2.
…
IF[#1 EQ #0] GOTO 50
N40 (Prosedyre hvis A er definert)
…
N50 (Prosedyre hvis A ikke er definert)
…
N60
…

Andre funKsJoner:

#1=1.2345
#2=-100
ABS[#2] – Resultat = 100 - Gjør verdien positiv
ROUND[#1] – Resultat = 1 – Runder av tall etter komma.
FIX[#1] – Resultat = 1 – Runder av tall nedover.
FUP[#1] – Resultat = 2 – Runder av tall oppover.

Som leseren vil se er det kun fantasien som setter begrensninger for hva man kan benytte, 
kombinere og lage til ved hjelp av variabler. I neste artikkel skal vi se mer på systemvariabler 
for verktøydata, og kople dette sammen med egne G-koder & M-funksjoner.
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