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1  Introducció

1.1  Conceptes previs

Segons la Norma ISO 2382/1 1974  es defineix el control numèric (CN) (NC- Numerical Control) com
el control automàtic d'un procés, executat per un dispositiu que utilitza dades numèriques introduïdes
mentre l'operació s'està realitzant.

Dins les màquines eina, el CN significa el control automàtic de la mecanització o del procés, amb l'ajut
de números situats en forma codificada que defineixen el cicle d'operacions que cal efectuar sobre la
peça.

En general, amb el CN es poden controlar les posicions i els moviments dels carros o del capçal, els
valors i sentits de les velocitats d'avanç i de tall, els canvis d'eines i de peces, les condicions de
funcionament de la màquina tant pel que fa a la manera de treballar (amb refrigerant o sense, actuació
dels frens, lubricació, recollida automàtica de ferritja, etc.) com pel que fa al seu estat de funcionament
(funcionament defectuós, avaries, etc.), i paral·lelament el CN també s'encarrega de coordinar altres
funcions que li són pròpies, com el control de fluxos d'informació, el control de la sintaxi de
programació, el diagnòstic del seu funcionament, etc.

Per tant, mitjançant una sèrie d'instruccions codificades, que constitueixen el programa de CN, es
controla el funcionament de la màquina. Cada programa estableix un determinat procés que ha de
realitzar la màquina, amb la qual cosa una mateixa màquina pot realitzar automàticament processos
diferents només substituint el seu programa de treball. Això permet una elevada flexibilitat de
funcionament respecte a les màquines automàtiques convencionals, en les quals els automatismes
s'aconsegueixen mitjançant sistemes mecànics o elèctrics difícils i alguns cops impossibles de
modificar.

Els elements bàsics que intervenen en una màquina amb CN són:

. El programa de CN, que conté totes les instruccions, de manera codificada, per a la realització del
procés de mecanització.

. El control numèric que interpreta les instruccions, les converteix en els senyals adequats per enviar
als corresponents accionaments de la màquina, realitzant els càlculs previs que siguin necessaris,
i comprova els resultats obtinguts a partir dels senyals provinents dels corresponents sensors,
transductors i captadors de posició i velocitat de la màquina.

. La màquina que executa les operacions previstes, mitjançant els accionaments aplicats als seus
eixos i els elements auxiliars, tals com elements de lubricació, refrigeració, recollida automàtica
de ferritja, etc.
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Si bé fins a l'aparició del CN, quan es parlava d'automatització s'associava molt al camp de la
fabricació en sèrie, molt orientada a la utilització de màquines especials, tipus transfer, controlades per
automatismes rígids; el CN ha representat una nova concepció de l'automatització. Enfront de
l'aplicació de l'automatització bàsicament en els casos de producció de grans sèries de peces
perfectament definides i de manera força rígida, apareix el CN com a aplicació de l'automatització en
màquines universals (torns, fresadores, etc.) destinades a la fabricació de petites sèries o de peces
unitàries, sense disminuir la flexibilitat de la màquina universal, sinó ampliant sovint les seves
possibilitats.

S'entén com a flexibilitat d'una màquina eina la seva capacitat per produir peces diferents, tant pel que
fa a la seva forma geomètrica com pel nombre i el tipus d'operacions de mecanització, de manera que
els temps de preparació de la màquina siguin mínims. Per exemple, un torn automàtic amb lleves és
poc flexible, ja que només es pot mecanitzar la família de peces per a les quals es disposa del joc de
lleves, amb temps de preparació llargs. En canvi, un centre de mecanització és una màquina molt
flexible, ja que es poden mecanitzar peces diferents amb un gran ventall d'operacions de mecanització
possibles i amb uns temps de preparació mínims. Com menors siguin els temps de preparació deguts
als canvis de tipus de peça per fabricar, més flexible és el sistema.

Tant els CN com les màquines han anat evolucionant, tant des del punt de vista del CN, quant a
components electrònics, hardware i software, com des del punt de vista de la màquina, quant a
accionaments, sensors, captadors, elements mecànics, guies, cargols de boles, etc., incorporant a la
màquina més elements, com magatzems d'eines amb canvi automàtic d'eines o sistemes de càrrega i
descàrrega de peces automàtics, i incorporant més funcions, com la detecció automàtica de desgast
d'eines amb autocorrecció, el mesurament automàtic de peces, el control adaptatiu, etc.

S'ha passat de les màquines eina convencionals als centres de mecanització, amb CN i amb magatzem
propi d'eines, on en una mateixa màquina, amb una sola estacada de la peça, de manera automàtica,
es poden fer moltes operacions diferents de mecanització, les quals corresponen a diferents tipus de
màquines convencionals. Per exemple, en un centre de tornejat a més de les operacions típiques del torn
es poden fer petites operacions de fresatge, de foradament, ranuratge, etc., o per exemple, en un centre
de mecanització a més de les operacions de fresatge es poden fer operacions de foradament, roscatge,
mandrinatge, etc.

Dins aquesta evolució, la incorporació en el CN de tota la tecnologia dels ordinadors ha facilitat la
possibilitat de comunicar els CN amb ordinadors exteriors i ha possibilitat que un ordinador pugui estar
controlant tot un conjunt de màquines amb CN: centres de tornejat, centres de mecanització, robots,
elements de transport automàtics, etc., i així s'arriba als sistemes de fabricació flexible automàtics,
assistits i integrats per ordinador, des del qual es controlen totes les màquines i en funció de les peces
que es volen fabricar, manipular i transportar es van enviant els programes corresponents de CN a les
màquines corresponents.

Aquesta manera de fer permet la integració del sistema de fabricació dins el sistema global de
producció de tota l'empresa, i així sorgeix la filosofia CIM (Computer Integrated Manufacturing), és
a dir, la possibilitat d'integrar totes les funcions i elements del sistema productiu mitjançant l'ajut de
l'ordinador: gestió, administració, compres, vendes, magatzems, enginyeria de producte, enginyeria
de procés, fabricació, control de qualitat, etc.

Tota aquesta evolució, quant als sistemes de fabricació, en part ha estat possible gràcies a l'aparició
i al desenvolupament del CN com a sistema d'automatització flexible i fàcilment integrable.
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1.2  Referències històriques del control numèric

Malgrat que des de finals del segle XIX existeixen referències en la indústria tèxtil quant a fer servir
el control a base d'un sistema numèric decimal molt rudimentari mitjançant la utilització de fitxes
perforades, es pot dir que això no es va fer realitat en el camp de les màquines eina fins a la dècada
dels quaranta.

L'any 1942 la Bendix Corporation fa una primera aplicació de CN en la mecanització d'una lleva
tridimensional per al regulador d'una bomba d'injecció per a motor d'aviació. El perfil especial de
l'esmentada lleva era pràcticament impossible de fer amb màquina controlada manualment. La
motivació d'aplicar el CN sorgeix per donar solució al problema tècnic plantejat. Atesa la complexitat
de la peça i les condicions exigides, calia combinar els moviments de l'eina simultàniament segons
diversos eixos de coordenades, seguint el perfil desitjat. Es va decidir confiar els càlculs a una màquina
automàtica, calculador, que definís un gran nombre de punts de la trajectòria, essent l'eina conduïda
successivament d'un punt a l'altre.

L'any 1947 John Parsons crea un control automàtic amb entrada d'informació numèrica per fabricar
hèlixs d'helicòpters, que substitueix les plantilles que fins llavors feia servir per controlar-ne la forma
i el pas. La utilització de targetes perforades en un lector que permetia traduir els senyals de
comandament dels eixos va permetre a Parsons desenvolupar el seu sistema Digiton.

L'any 1949 la US Air Force, davant la necessitat creixent de fabricar peces cada cop més complexes,
difícils d'obtenir per còpia i susceptibles de ser modificades freqüentment, contracta Parsons per tal
de desenvolupar una unitat de control amb la col·laboració del Massachusetts Institute of Technology
(MIT). El 1951 s'acaba el disseny i el 1952 es presenta d'una manera satisfactòria, connectada la unitat
de control a una fresadora Cincinnati Hydrotel de tres eixos modificada.

L'any 1953 el MIT utilitza per primer cop la denominació de Numerical Control referint-se al sistema
de control desenvolupat.

El 1955, a la Mostra de Màquines Eina de Chicago, apareixen diverses firmes que comercialitzen
màquines eina amb CN, majoritàriament fresadores per a mecanitzacions de contornejat i màquines de
foradar amb control "punt a punt".

L'any 1960, a l'Exposició de Chicago, s'arriba a un centenar de màquines eina amb CN. Aquest mateix
any al MIT es realitzen les primeres demostracions de control adaptatiu, una millora del CN que
permet, a més, l'autoregulació de les condicions de treball de les màquines.

El 1965, en una fira de Brussel·les es presenten a Europa les màquines eina amb CN, i diverses firmes
europees comencen a treballar sobre el tema.

L'any 1968 es fan les primeres aplicacions del DNC (Direct Numerical Control), control numèric
directe, consistents a introduir en el CN el programa de CN directament des d'un ordinador. Fins
aquell moment els programes s'emmagatzemaven en rotllos de cinta perforada i s'introduïen en el CN
per l'entrada en paral·lel, a través del lector de cinta. Amb l'aparició del DNC, els programes es
guarden en un ordinador i s'introdueixen en el CN directament de la mateixa forma que ho feia la cinta
perforada, de manera que el CN va executant el programa línia a línia a mesura que aquest va entrant
línia a línia.
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Els CN van evolucionant, fins que als anys setanta sorgeix el CNC (Computer Numerical Control),
control numèric computeritzat, en el qual s'aplica tota la tecnologia de l'ordinador.

Amb la tendència al control distribuït apareix un nou concepte de DNC (Distributed Numerical Control)
com a control numèric distribuït, segons el qual es distribueixen funcions entre els CNC de les
màquines i l'ordinador o els ordinadors. Un ordinador està connectat a un conjunt de CNC i es
distribueixen funcions. L'ordinador pot actuar com a simple magatzem de programes de CN que es
distribueixen als diferents CNC a mesura que els necessiten o bé pot arribar a tenir funcions de control,
supervisió i gestió de totes les màquines, coordinant i integrant tot el conjunt, com succeeix en el cas
d'una cèl·lula flexible automatitzada o quan es vol treballar sota una concepció CIM (Computer
Integrated Manufacturing).

Quant a l'evolució interna del CN, ha estat molt lligada a l'evolució de l'electrònica i s'hi poden
distingir quatre generacions:

1a Utilització de vàlvules per a la tècnica de control.

2a Utilització de semiconductors: transistors, díodes i thyristors.

3a Dins els semiconductors, certes funcions lògiques combinades donen lloc als circuits integrats.

4a La lògica del control es confia a un mini o microprocessador, i no es realitza mitjançant el
muntatge d'elements digitals, sinó per la programació d'un processador. En l'actualitat s'està
davant la utilització de microprocessadors de 32 bits, i tendint als de 64 bits en aplicacions
especials.

1.3  Comparació entre una màquina convencional i una màquina amb control numèric

A fi d'introduir els avantatges que aporten les màquines amb CN, convé analitzar com actua l'operari
en una màquina convencional i en una màquina amb CN, i com funciona cada una d'elles.

Manera d'operar en una màquina eina convencional

A la Fig. 1.3.1 es presenta l'esquema del funcionament d'un torn convencional controlat per l'operari.

El carro 1 que porta l'eina és femella del cargol accionat per la maneta A i en girar aquesta maneta,
el carro es mou segons X. El carro 1 està muntat sobre el carro 2, i aquest és femella del cargol
accionat per la maneta B. En girar aquesta maneta, el carro 2 es desplaça segons Z. Per tant, accionant
la maneta A l'eina es mou segons X i accionant la maneta B es mou segons Z.

A l'hora d'efectuar una certa operació de mecanització, per exemple, un cilindratge de longitud L
passant a un cert diàmetre Ø, l'operari haurà de seleccionar i posar l'eina adequada, fixar la peça al
plat, seleccionar manualment la velocitat de gir de la peça en funció de la velocitat de tall convenient
i seleccionar manualment la velocitat d'avanç adequada segons l'eix Z, si vol que l'avanç sigui
automàtic. Aquest avanç segons Z també el podrà fer manualment accionant la maneta B.
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Ara ja pot realitzar l'operació de mecanització. Manualment posarà en marxa el motor de la màquina,
i accionant manualment les manetes A i B aproximarà l'eina a la peça i la situarà segons X a la posició
correcta per tal de cilindrar el diàmetre Ø. Aquest posicionament el fa observant el tambor graduat que
té a la maneta A. Segons Z el valor del desplaçament L també el controlarà amb el corresponent tambor
graduat situat a la maneta B. Depenent de la precisió de les cotes Ø i L i de les precisions que permeten
els tambors, molts cops serà convenient fer un cilindratge amb Ø' > Ø i L' < L,  mesurar amb peu
de rei o micròmetre el Ø' i L' i incrementar el Ø' i L' en una segona passada per tal d'obtenir les cotes
desitjades. En alguns casos, en lloc de tambors graduats pot tenir visualitzadors electrònics. Però
sempre aquestes aproximacions a la posició inicial i a la posició final seran lentes a fi de controlar-les
amb precisió.

En tot aquest procés és l'operari qui acciona els diferents elements de la màquina, observa el que passa,
analitza i modifica si cal les seves accions. Si cal fer diverses peces iguals, l'operari haurà de fer
pràcticament les mateixes operacions. Aproximar l'eina amb prudència i posicionar-la adequadament
respecte a la peça, Ø, cilindrar i controlar el final del cilindratge, L, i allunyar l'eina de la peça un cop
finalitzada la mecanització.

Manera d'operar en una màquina eina amb CN

A la Fig. 1.3.2 es presenta un esquema del funcionament d'un torn amb CN. Hi ha tres motors
independents que accionen el moviment de rotació de la peça i els moviments de translació de l'eina
segons X i Z. Es disposa també de dos captadors de posició, que donen senyals elèctrics x i z
proporcionals a la posició de l'eina segons X i Z, i de tres captadors de velocitat de gir, tacòmetres,
un per a cada motor, que donen senyals elèctrics T , T  i T , proporcionals a les velocitats de gir delsA B C

motors corresponents. A partir dels senyals T  i T , el CN calcularà la velocitat de translació de l'einaA B

segons X i Y, coneixent el pas dels cargols accionats pels corresponents motors. V , V  i V  són elsC A B

senyals elèctrics que envia el control als motors corresponents per accionar-los.

En CN, l'operari elabora el programa de CN mitjançant el qual, a través d'una codificació especial,
transmet al CN les ordres i informacions necessàries perquè es realitzi, de manera automàtica, el procés
de mecanització desitjat, controlat pel CN. Ara seran els motors que actuaran en comptes de ser
l'operari qui accioni les manetes A i B, i ara seran els captadors de posició els qui informaran de les
posicions de l'eina al CN, el qual compararà amb les posicions desitjades i actuarà en conseqüència fins
que s'arribi a les posicions correctes, moment en què aturarà els motors corresponents, deixant
d'enviar-hi senyals. Quant a les velocitats de tall, de rotació de la peça i d'avanç segons X i Y, també
el CN les controlarà, rebent informació dels seus valors a partir dels tacòmetres corresponents,
comparant-los amb els valors desitjats i modificant els senyals enviats als motors adequadament fins
a obtenir els valors de velocitat correctes.

Comentaris generals

A la màquina amb CN, un cop elaborat el programa i feta la posada a punt amb l'eina corresponent,
l'operari només ha d'estacar la peça i prémer la tecla d'execució del programa. Tot el procés de
mecanització el controla el CN. Un cop executat el programa només ha de treure la peça. Si en una
altra ocasió cal fer una altra peça igual, només cal muntar l'eina, carregar el programa i tornar-lo a
executar. Els programes de les diferents peces poden estar emmagatzemats en un ordinador i des d'ell
enviar els programes al CN quan es necessitin.
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El temps inicial dedicat a elaborar el programa, si s'han de mecanitzar diverses peces iguals, ja queda
repartit entre elles, i passa a ser més curt el temps per fabricar la peça comparat amb el temps necessari
en el torn convencional, que no sigui de tipus revolver, semiautomàtic o automàtic.

Per altra banda, la velocitat d'aproximació de l'eina a la peça i de posicionament per entrar a
mecanitzar i la velocitat d'allunyament un cop finalitzada la mecanització, en CN és molt més gran ja
que es fa una aproximació ràpida a la màxima velocitat donada pels motors fins just a prop de la peça
i es passa a velocitat d'avanç de treball just abans de fer contacte amb ella, i de la mateixa manera es
fa un allunyament ràpid un cop finalitzada la mecanització, tot això controlat pel CN. En canvi, en una
màquina convencional l'aproximació i el posicionament i l'allunyament de la peça les fa l'operari
accionant manualment les manetes, i no pot aconseguir tanta velocitat ni és prudent que ho faci en
apropar-se a la peça ja que fàcilment pot topar amb l'eina i trencar-la. En canvi, en CN tots els
moviments en buit poden ser molt ràpids.

Un altre aspecte que cal destacar és que a la màquina amb CN s'eliminen del tot o pràcticament del tot
tots aquells engranatges de les caixes de canvis que calen per variar les velocitats de tall i d'avanç a la
màquina convencional i per lligar els diferents moviments a partir del motor principal. En CN,
generalment, els motors accionen directament els eixos, molts cops a través de politja-corretja dentada-
politja, i en el cas del capçal l'accionen directament o a través d'un canvi amb dues o tres marxes com
a molt; podent-se variar la seva velocitat de gir de manera contínua dins un cert marge. A les màquines
convencionals la variació de velocitat és esglaonada depenent de les relacions de les caixes de canvis.

L'eliminació dels engranatges comporta menys vibració a la màquina i, per tant, millors acabaments
de les peces. La possibilitat de variar de manera contínua les velocitats, controlades automàticament
pel CN, permet obtenir mecanitzacions amb condicions de tall més adequades. Per exemple, en el torn
quan es realitza una mecanització al llarg de la qual varia la distància X entre l'eina i l'eix de gir de
la peça, la velocitat de tall varia si es manté la velocitat de gir de la peça, ja que és funció d'aquella
distància. En CN hi ha una funció amb la qual la velocitat de gir de la peça varia de manera contínua
en funció de la posició X de l'eina, de forma que es manté constant la velocitat de tall. En canvi, en
un torn convencional, la variació de la velocitat de tall és esglaonada i cal que la faci l'operari
manualment, a mesura que varia la posició X de l'eina.

Tal com s'anirà veient al llarg d'aquest treball, el CN ofereix moltes possibilitats que amb la màquina
convencional són molt difícils d'obtenir i en alguns casos impossibles.

Només cal pensar en la mecanització de formes complicades, no paral·leles als eixos, per veure que
difícilment l'operari podrà obtenir aquestes formes complexes movent a mà simultàniament les manetes
A i B a fi que la punta de l'eina recorri el perfil que es desitja. En aquest cas, amb màquina
convencional cal recórrer a fer una plantilla i obtenir la peça per còpia. L'obtenció de la plantilla pot
presentar dificultats i ser relativament lenta, amb la qual cosa el temps per obtenir la peça passa a ser
més llarg que el que cal fent servir una màquina amb CN i, a més, s'obté menys precisió. En aquest
cas, amb CN el problema es redueix a calcular punts del perfil i entrar-los al CN mitjançant el
programa de CN corresponent. Per al càlcul dels punts es pot utilitzar una calculadora o bé, si el dibuix
està en un CAD (Computer Aided Design), aquest dóna les coordenades dels punts que calguin, i si es
disposa d'un CAM (Computer Aided Manufacturing), aquest genera el programa de CN a partir de la
informació del CAD, i finalment des de l'ordinador s'envia el programa al CN.

Actualment hi ha sectors en què la utilització de sistemes CAD-CAM és quasi imprescindible si es vol
ser mínimament competitiu. Per exemple, en el sector dels motllistes. Les formes de les figures
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interiors dels motlles per obtenir peces de plàstic per al sector de l'automòbil solen ser geometries
complexes en tres dimensions (3D). Per mecanitzar-les de manera precisa cal emprar fresadores amb
CN. Molts cops la informació geomètrica de la peça de plàstic que es vol obtenir amb el motlle arriba
al motllista en disquet o cinta o via modem, provinent d'un CAD. El motllista necessita un sistema
CAD per poder llegir i interpretar la informació i li cal utilitzar el sistema CAD per dissenyar el
motlle. Pel que fa a la figura 3D complexa del motlle, li cal un sistema CAM per generar el programa
corresponent de CN a partir de la informació del CAD. Un cop obtingut el programa de CN, només
cal enviar-lo al CN de la màquina i passar a executar-lo. Molts cops, a més de fresadores amb CN,
també cal fer servir màquines d'electroerosió, que actualment acostumen anar amb CN.

Antigament el procés per obtenir el motlle era molt més lent i imprecís. A partir dels plànols de la peça
que s'havia d'obtenir per injecció de plàstic en el motlle, es construïa un model de la peça amb material
tou, i a partir d'ell, amb resines, s'obtenia el negatiu de la peça, el qual era la plantilla tridimensional
per obtenir la figura del motlle per còpia mecanitzant en una fresadora copiadora. Tot el mètode era
més lent i més imprecís que l'emprat actualment.

Cal tenir en compte que en el mètode tradicional la materialització de superfícies complexes de 3
dimensions en plànols sobre paper és molt complicada, essent molts cops impossible plasmar sobre el
paper tots els detalls geomètrics. En aquests casos cal que el modelista tingui molt ofici per intuir i
plasmar aquells detalls, que no figuren amb precisió en el paper, sobre el model, o bé cal que l'operari
que mecanitzi el motlle sàpiga aconseguir aquells detalls si no estan plasmats en el model. En el sistema
tradicional queda a mans dels operaris a peu de màquina molta part de l'èxit o el fracàs del projecte.

En canvi, fent servir sistemes CAD-CAM en 3 dimensions i màquines amb CN, no cal treballar amb
plànols, i en el CAD, on es dissenya la peça i després el motlle, hi ha tota la informació 3D de la
superfície complexa a l'espai, i aquesta es farà servir a l'hora de generar el programa de CN en el
CAM i a l'hora de mecanitzar la peça a la màquina amb CN de manera automàtica.

Per altra banda, quan es fan servir sistemes CAD-CAM i màquines amb CN, el temps de resposta
davant una modificació introduïda a la peça pel client és molt curt, només cal anar al CAD, modificar
el disseny, passar al CAM on es modifica la part del programa de CN corresponent al canvi de disseny,
i s'envia el programa de CN modificat a la màquina amb CN, i ja es pot fabricar la peça. En el sistema
tradicional caldrà modificar els plànols sobre paper, el model, etc., el temps de resposta serà més llarg
i la modificació introduïda resultarà més cara i serà resolta amb menys precisió.

Avantatges i inconvenients de les màquines amb control numèric

Si no es tingués en compte l'aspecte de rendibilitat, es podria dir que en la majoria dels casos seria
preferible la utilització de les màquines amb CN. Això ve justificat pels avantatges notables que
s'obtenen de la seva utilització, entre els quals es poden destacar:

. Major productivitat, pel fet d'utilitzar trajectòries i velocitats més ajustades que en les màquines
convencionals, que redueixen els temps d'operació. Es poden realitzar tots els treballs amb les
velocitats òptimes, sense produir cap reacció en el personal que serveix la màquina, ja que les
variacions de règim l'afecten poc. Menor revisió dels plànols i fulls d'instruccions i menor verifica-
ció de les cotes entre operacions.
(Major productivitat respecte a les màquines convencionals que no siguin de tipus torn revolver,
semiautomàtic o automàtic, o bé màquines de tipus transfer o especials).
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. Major rendiment de la màquina pel fet de no estar influïda per la fatiga de l'operari.

. Més precisió, repetibilitat, uniformitat i millor acabament de la mecanització. La màquina executa
totes les operacions amb la precisió que li és pròpia (molt elevada).

. Reglatges més curts, ja que només cal carregar el  programa i col·locar les eines prereglades.
Disminució dels temps de reglatge, gràcies a la possibilitat de muntar ràpidament diferents
informacions, degudament memoritzades, en lloc dels dispositius clàssics (topalls, lleves, etc.).

. Eliminació dels temps morts que apareixen en transmetre la informació a través de l'home, en les
operacions de reglatge, mesurament, etc.

. Eliminació dels temps morts que apareixen en les operacions que l'operari no pot realitzar de forma
tan ràpida i precisa com ho fa la màquina amb CN (aproximació ràpida a la peça, allunyament ràpid
de la peça, avanços en el buit, etc.).

. Reducció del percentatge de peces defectuoses, ja que els errors de l'operari desapareixen.

. Reducció del temps d'inspecció i control.

. Reducció del temps de canvi de peça i eina, si es fa automàtic.

. Estalvi d'eines com a conseqüència de la utilització d'eines més universals.

. Estalvi d'utillatges, ja que a la mateixa màquina es poden realitzar diferents operacions.

. Major duració de les eines per raó del seu millor aprofitament.

. Eliminació de dispositius o útils costosos, tals com lleves, topalls, plantilles, etc.

. Major flexibilitat.

. Menor espai en el taller i en els magatzems, tant d'eines com de materials.

. Menor nombre d'operaris i molts d'ells de menor qualificació.

. Possibilitat de mecanitzar automàticament peces amb formes complicades, molts cops impossibles
o molt difícils de mecanitzar amb màquines convencionals. (Superfícies complexes tridimensio-
nals.)

. Major seguretat, ja que el CN és especialment indicat per a treballs amb productes perillosos.

Cal comentar que alguns dels avantatges esmentats s'accentuen si es pensa en màquines amb CN que
a més tenen magatzem propi d'eines amb canvi automàtic i que, fins i tot, poden tenir diversos pallets
i sistema de càrrega i descàrrega de peces automàtic.

Si la màquina disposa de magatzem d'eines i de canvi automàtic d'aquestes eines, en una sola estacada
de la peça, fent servir un sol utillatge, es poden fer moltes operacions de mecanització diferents, fins
i tot a les quatre cares de la peça si s'està treballant en un centre de mecanització horitzontal amb la
taula que pot girar. A més, com que el prereglatge de les eines es fa fora de la màquina, un cop
carregades les eines al seu magatzem no cal anar reglant i ajustant les eines cada cop que es fa servir
una d'elles, ja que la precisió de la màquina, quant al posicionament de les successives eines que entren
al capçal, és molt elevada.

Si a més hi ha un sistema de càrrega i descàrrega de peces automàtic, la productivitat de la màquina
creix molt. La màquina pot estar treballant les 24 hores del dia sense parar. Àdhuc sense arribar a un
grau d'automatització tan gran, només que, per exemple, el centre de mecanització tingui dos pallets,
el grau de productivitat pot ser també alt. Mentre un pallet està dins la màquina amb una peça
mecanitzant-se, a l'altre pallet l'operari descarrega la peça mecanitzada anteriorment i en carrega una
altra. En acabar la mecanització, surt el pallet de dins, entra el que ha carregat l'operari, etc. D'aquesta
manera la màquina pot estar treballant contínuament sense perdre un temps excessiu pel fet de carregar
i descarregar peces.

Com és lògic pensar, existeixen també alguns desavantatges de les màquines amb CN respecte a les
màquines convencionals, tals com:
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. Major inversió, a causa no només del preu de la màquina i de l'equip de control, sinó també dels
elements auxiliars, amb la qual cosa augmenta el preu hora-màquina. No obstant això, la diferència
de cost que hi havia inicialment entre les màquines convencionals i les que van amb CN ha anat
decreixent.

. Amb la finalitat de disminuir els temps de preparació de la màquina, convé adquirir un banc de
prereglatge de les eines.

. És necessària una preparació del treball més detallada.

. És necessària una fase de programació, que pot necessitar de mitjans humans i materials
importants, sobretot si cal fer servir sistemes CAD-CAM.

. Un manteniment que requereix tècnics més qualificats.

. Possibles dificultats d'adaptació dels operaris a les noves tecnologies.

. Major responsabilitat dels operaris, ja que la màquina que es posa a la seva disposició és més cara.

Pel que fa a tots els avantatges i inconvenients esmentats, cal dir que cal matisar-los en cada cas concret
d'aplicació.

Quan convé aplicar el CN

Un cop vistos els avantatges i els inconvenients del control numèric, es pot dir que en general aquest
és especialment adequat:

. En peces de certa complexitat, que no es puguin fer amb control manual.

. En sèries curtes o mitjanes.

. Quan la relació reglatge/temps de tall sigui elevada.

. Quan per fer diverses operacions calgui utilitzar diferents màquines i, per tant, diversos reglatges.

. Quan el cost dels rebutjos sigui elevat i la fatiga de l'operari important.

. Quan el cost dels utillatges sigui molt elevat.

Malgrat que els avantatges del CN són considerables, l'aspecte de rendibilitat és de capital importància
a l'hora de decidir quin tipus de màquina convé.

Consideracions a l'hora de plantejar l'alternativa màquina convencional o amb CN

A l'hora de plantejar l'alternativa de si és millor o més rendible una màquina convencional o una
màquina amb CN, cal analitzar cada cas en concret, en funció de la complexitat de les peces, de la
grandària dels lots, del nombre total de peces que cal fer i dels costos de la mà d'obra i de les màquines
en aquell moment. En general, si les peces no són complicades quant a la forma i són peces úniques
o una sèrie molt curta, segurament serà més rendible la màquina convencional. En canvi, si les peces
tenen una certa complexitat i les sèries són curtes o mitjanes, pot ser ja rendible adquirir màquines amb
CN. Si les peces, a pesar de ser úniques, tenen una grau de complexitat gran, com és el cas esmentat
dels motlles per injectar peces de plàstic, molts cops serà ineludible fer servir CN perquè serà l'única
manera de complir amb les exigències dels clients, pel que fa a la qualitat i al temps de resposta, i de
ser mínimament competitius.

Si les sèries són molt grans i el nombre total de peces ho justifica, llavors segurament el més rendible
serà una màquina de tipus transfer o especial per fer la peça, la qual serà més productiva. Cal dir que
actualment també es fabriquen màquines transfer flexibles, formades per tota una sèrie de successius
capçals amb CN, cadascun amb magatzem propi i canvi automàtic d'eines, passant les peces
successivament d'un capçal a un altre. No obstant això, en aquest treball quan es parla de màquines 
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transfer es fa referència a les tradicionals, que són força rígides quant a la possibilitat de fabricar
diferents tipus de peces, ja que els temps de preparació a causa del canvi de tipus de peça són elevats,
o bé no s'hi pot fabricar cap altre tipus de peça.

També cal considerar que si en el taller hi ha moltes màquines amb CN, si els temps de mecanització
de les peces són prou llargs, un operari pot portar diverses màquines alhora, ja que l'únic que ha de
fer en cada una és carregar i descarregar peces, i quan hi hagi canvi de tipus de peça, ha de carregar
el programa corresponent de CN i les eines corresponents, si aquestes no estan en el magatzem propi
de la màquina, i si cal ha de muntar l'utillatge corresponent. Aquest operari pot ser un especialista poc
qualificat. 

A part dels operaris especialistes poc qualificats, només caldrà tenir uns pocs operaris qualificats que
coneguin a fons el CN i els problemes de mecanització, els quals elaboraran tots els programes de CN
per a totes les màquines. Àdhuc es pot disposar d'un centre de programació a l'oficina tècnica que els
ajudi a fer els programes o bé ells directament els editen en un ordinador des del qual es poden anar
enviant als CN de les màquines. També es pot disposar d'un sistema CAM que els ajudi a generar els
programes. Sempre serà convenient, abans de fer peces a la màquina, comprovar el programa i fer-hi
una posada a punt.

D'aquesta manera es disminueix el nombre d'operaris, i molts d'ells poden ser menys qualificats. Cal
tenir present que en una màquina convencional, si les peces són complicades, caldrà davant de cada
màquina un operari molt qualificat per fer la peça correctament, ja que a part dels coneixements tècnics
cal que l'operari tingui molta habilitat a l'hora de controlar manualment els eixos de la màquina.

Quant a la formació dels operaris que han de conèixer a fons el CN, cal que tinguin coneixements de
la mecanització, eines, utillatges, condicions de tall, etc., i coneixements del CN i de la programació;
però no cal aquell gran nombre d'hores que era necessari per aconseguir un bon torner o fresador, pel
que fa a adquirir l'habilitat de controlar manualment la màquina i el moviment dels seus eixos. En CN
l'operari no ha d'accionar ni controlar manualment cap eix.

Pel que fa a la selecció d'eines, utillatges i condicions de tall, ja existeixen programes informàtics i
bases de dades que poden ajudar els operaris, i si més no els catàlegs dels corresponents fabricants. Tot
i això, també convé que els operaris tinguin una certa experiència pròpia.

Camps d'aplicació del CN

En general el CN es pot aplicar sempre que calgui controlar amb precisió la posició variable d'un eix
de manera automàtica. Malgrat que inicialment el CN es va aplicar a les màquines eina, actualment el
seu camp d'aplicació és més ampli. A nivell il·lustratiu, a continuació s'esmenten diversos tipus de
màquines que poden treballar connectades a un CN:

Màquines de foradar, fresadores, mandrinadores, torns, centres de tornejat, centres de
mecanització, rectificadores, màquines d'electroerosió de penetració amb elèctrode, màquines
d'electroerosió amb fil, màquines de tall per làser, màquines de soldar per làser, màquines de
soldar, màquines d'oxitall, punxonadores, doblegadores, plegadores, màquines de dibuixar,
màquines de traçar, bobinadores, màquines de mesurar per coordenades, manipuladors, robots,
etc.
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Interès d'aplicar les noves tecnologies de fabricació

Diversos estudis fets reflecteixen que en una fàbrica convencional, generalment, les peces només estan
sobre les màquines un 5% del temps que estan a la fàbrica, des que entren al magatzem com a primera
matèria o peça en brut fins que surten de la fàbrica com a peça acabada. Les peces estan el 95% del
temps esperant en magatzems centrals i intermedis o transportant-se entre màquines o llocs de treball.

D'aquell 5% que les peces estan sobre les màquines, només en el 30% s'estan mecanitzant les peces
i en el 70% restant s'estan realitzant operacions no productives, temps morts, temps d'ajust, reglatges,
posicionament, etc.

En canvi, en les màquines amb CN es disminueixen els temps morts en què no s'estan mecanitzant les
peces, mentre les peces estan sobre la màquina i, per tant, estan arrencant material un percentatge de
temps sensiblement més alt que en les màquines convencionals.

A l'hora de pensar d'augmentar la productivitat global de la fàbrica, un primer pas pot ser la
introducció de màquines amb CN, amb la qual cosa ja s'augmenta sensiblement la productivitat de la
màquina en si i, per altra banda, si es tendeix a centres de mecanització, amb magatzem i canvi
automàtic d'eines, a la manipulació i a la càrrega i descàrrega de peces automàtics, a transports
automàtics entre màquines o llocs de treball, a magatzems automàtics, anant a parar a sistemes flexibles
de fabricació automatitzats, tendint a treballar sense estocs, sota comanda, dins una filosofia JIT (just
in time), amb tot això es pot disminuir molt aquell 95% de temps d'espera de les peces i es pot fer
créixer el 5% de temps en què les peces estan sobre la màquina, amb la qual cosa la productivitat
global de la fàbrica pot augmentar molt sensiblement, si bé la inversió serà també més alta i caldrà
analitzar-ne la rendibilitat. No sempre automatitzar és possible i rendible, cal estudiar cada cas.

En definitiva, es veu que hi ha molt a guanyar amb la introducció de les noves tecnologies de
fabricació, ja que, tal com s'ha comentat, generalment, a la fàbrica convencional les peces només
s'estan mecanitzant el 30% del 5% del temps que estan a la fàbrica, és a dir, un 1,5% del temps que
estan a la fàbrica.

A part del nivell de fabricació, també caldria parlar de l'aplicació de noves tecnologies, sistemes
assistits per ordinador i noves tendències, dins els altres nivells del sistema productiu: direcció, gestió,
compres, vendes, enginyeria del producte, enginyeria del procés, etc.
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2 Característiques i elements bàsics de les màquines amb control
numèric

2.1  Característiques de les màquines amb control numèric

Tal com s'ha comentat anteriorment, les màquines amb CN disminueixen els temps morts i estan
mecanitzant un percentatge de temps més elevat que les màquines convencionals i, per tant, es tendeix
a produir més desgast. En sistemes flexibles automatitzats, les màquines poden arribar a treballar les
24 hores del dia. A més, en CN a les màquines se'ls exigeixen condicions de mecanització més dures
quant a velocitat de tall, avanços i profunditats de passada, i esforços de tall més elevats.

Aquesta característica de funcionament més dur, quant a hores de servei i nivell de sol·licitacions, que
donen lloc a una major capacitat d'arrancament de material, juntament amb el fet que a les màquines
amb CN se'ls exigeix més precisió i repetibilitat, fan que calguin unes característiques de disseny i
construcció millors que en les màquines convencionals.

Les característiques de disseny més remarcables són:

. Tenen menys jocs, menys fregaments, menys deformacions, menys vibracions, menys
desalineacions, etc.

. Es busquen solucions constructives més senzilles.
  Se simplifiquen les cadenes cinemàtiques. Desapareixen del tot o pràcticament del tot les

nombroses transmissions de moviment amb les rodes dentades corresponents a les caixes de canvis
i a la transferència de moviments entre eixos diferents. Disminueixen així jocs, vibracions i sorolls.

. Tenen més rigidesa, més precisió del guiatge, més estabilitat dinàmica i tèrmica, tant de
l'estructura fixa com de les cadenes cinemàtiques i dels acoblaments de peces i eines.

. Se situen els motors de manera que evacuïn l'escalfor generada fora de l'àrea de mecanització.
Àdhuc s'arriba a refrigerar els coixinets dels eixos principals per tal d'evitar dilatacions que puguin
comprometre la precisió en la mecanització.

. S'utilitzen xapa soldada i formigó com a elements estructurals.

. Es tendeix a una construcció del tipus modular.

. Es facilita l'evacuació de ferritja. Per exemple, en els torns les bancades solen ser inclinades de
manera que la ferritja no cau damunt les guies dels carros, sinó sobre uns sistemes de recollida que
poden ser automàtics.

. Es tendeix a incorporar a la màquina magatzems d'eines amb canvi automàtic d'aquestes eines a
fi d'evitar els temps morts del canvi manual. Quan hi ha poques eines, el canvi es fa per gir de
torreta (torns, màquines de foradar, etc.), i quan hi ha moltes eines, el canvi es fa mitjançant el
desplaçament d'un braç giratori (centres de mecanització, etc.). En el cas de magatzems amb moltes
eines, poden ser de tipus aleatori o no. 
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Pel que fa a les funcions de les màquines amb CN, s'ha evolucionat a:

. Augmentar la flexibilitat de la màquina, augmentant la capacitat de mecanitzar peces diferents sense
necessitat d'una preparació prèvia per part de l'operari.

. Quant a la mecanització, a incorporar més operacions elementals en una mateixa màquina amb
tendència a aconseguir una mecanitzaciót total o quasi total en una sola estacada.

. Quant a les eines, a incorporar magatzems d'eines a la mateixa màquina, amb canvi automàtic
d'eina i control automàtic del seu desgast o trencament per substituir-la. Sistemes de monitorització
d'eines.

. Quant a les peces, es tendeix a la càrrega i la descàrrega automàtiques, fent servir robots o a partir
de pallets de peces en brut, i amb un control automàtic de dimensions que permet autocorregir les
desviacions respecte a les cotes i mides programades. Estoc de pallets.

. Quant a funcions auxiliars, s'incorporen sistemes de refrigeració i lubricació, evacuació de ferritja,
neteja de peces i màquina, tot automàtic.

Per altra banda, el CN permet introduir correccions tèrmiques. Sensors que mesuren la temperatura
de l'eina i de l'estructura, permeten corregir les desviacions per dilatació tèrmica.

De la mateixa manera, si es detecten errors en el posicionament dels eixos, el CN permet introduir,
de manera automàtica, correccions en funció de les posicions dels eixos, a fi de corregir aquells errors.
Aquests errors poden ser a causa de defectes de construcció de la màquina o errors que van sorgint amb
el funcionament de la màquina a causa, per exemple, del desgast dels seus elements mecànics.

2.2  Elements bàsics de les màquines amb control numèric

Els elements bàsics que caracteritzen les màquines amb CN són els tipus d'accionaments, l'enllaç entre
els accionaments i els elements mòbils, els tipus de guies que es fan servir i els tipus de captadors de
posició i de velocitat; a part de la bancada i de l'estructura general de la màquina.

Accionaments

La missió dels accionaments és transmetre a la peça o a l'eina una velocitat de desplaçament variable
i independent sobre cada eix. S'ha desenvolupat tota una tecnologia per permetre una variació i una
independència a cada eix de la velocitat de desplaçament de la taula o l'eina, posant un motor a cada
eix. Cal anar a motors que permetin variar la seva velocitat de gir de manera contínua i mantinguin la
potència nominal dins una àmplia gamma dels règims de girs.

Els tipus d'accionament emprats en les màquines amb CN pel que fa al control dels moviments i les
posicions són:

- Motors hidràulics
- Motors elèctrics

. Motors pas a pas

. Motors de corrent continu

. Motors de corrent altern asíncrons (d'inducció)
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* Amb control escalar
* Amb control vectorial

. Motors de corrent altern síncrons de tipus brushless
- Motors pneumàtics

Motors hidràulics

Consten d'un motor elèctric que acciona una bomba hidràulica que dóna cabal al motor hidràulic a
partir d'un dipòsit d'oli. Una servovàlvula controla el cabal de fluid hidràulic i així, controla la
velocitat.

Poden donar grans parells i respostes ràpides. La relació potència/grandària del motor, sense els
accessoris, és relativament alta, molt per sobre de les dels motors elèctrics. Es fan servir per a
màquines grans amb condicions dures.

Per controlar el moviment s'actua sobre el cabal.

Els inconvenients més grans són l'elevat cost, els perifèrics addicionals necessaris, el soroll i la
contaminació hidràulica de la pèrdua de fluids.

Motors elèctrics

Motor pas a pas

És un actuador electromagnètic que transforma senyals elèctrics digitals, impulsos de tensió o corrent,
en increments angulars de gir del seu eix. Mentre que els motors tradicionals giren de manera contínua,
el motor pas a pas ho fa amb increments angulars. A cada impuls de tensió o corrent que se li envia,
l'eix del motor gira un pas. Si els impulsos tenen una freqüència fixa, la velocitat de rotació és
constant. Variant la freqüència dels impulsos es varia la velocitat de gir i comptant els impulsos que
s'envien es controla la posició angular de l'eix. Per controlar el moviment s'actua sobre la freqüència.
És un motor síncron de posició; a cada impuls de tensió o corrent que rep avança un increment de
posició angular. 

La seva relació potència/grandària és petita, i no se solen fer servir per a potències grans. Per a
potències grans seria molt voluminós. A velocitat de gir nul·la el motor pot donar el parell nominal.

Es fan servir sense realimentació, amb la qual cosa el control és molt senzill i el cost del motor més
el control és baix.

Podria treballar realimentat però llavors el control es complica, puja el cost i en aquest cas és millor
aplicar altres tipus de motors. L'interès del motor pas a pas és la senzillesa del seu control sense
realimentació.

Si el parell de càrrega és constant van bé, però si aquest parell resistent varia, llavors hi poden haver
passos en què el motor llisca, és a dir, no gira malgrat que se li envien impulsos, i es produeixen errors
en la posició. A més, el parell disminueix molt en augmentar la velocitat de gir per sobre del valor
nominal.

El manteniment és pràcticament nul.
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Motor de corrent continu

Variant la intensitat del corrent es varia el parell del motor, i variant la tensió o el voltatge es varia la
velocitat de gir, de manera independent, fet que en facilita molt el control. Amb velocitat de gir nul·la
poden donar el parell nominal.

Normalment es fan servir realimentats per aconseguir precisió tant en posició com en velocitat. Durant
els transitoris, la resposta és ràpida i el control del parell i de la velocitat és precís.

Per controlar el moviment s'actua sobre la tensió.

Cal manteniment, sobretot pel que fa a les escombretes. Permet dissenys amb baixa inèrcia, amb el
rotor en forma de disc amb poca massa o bé en forma de cilindre allargat.

Motor de corrent altern asíncron o d'inducció

Quant al control, la diferència fonamental entre el motor de corrent continu i el de corrent altern
asíncron és que en aquest la tensió, la intensitat, la velocitat de gir i el parell estan relacionats tots ells,
i no es pot controlar de manera independent el gir i el parell. 

Per controlar el moviment s'actua sobre la freqüència i la tensió.

Quant a la fabricació del motor, aquest és senzill, robust i barat; és el motor de gàbia d'esquirol i no
té escombretes, amb la qual cosa el seu manteniment és pràcticament nul. La relació potència/grandària
del motor és més alta que en el motor pas a pas i que en el de corrent continu, però menor que en el
motor hidràulic. Permet dissenys amb baixa inèrcia, amb el rotor en forma de cilindre allargat.

Poden aplicar-se dos tipus de control:

A) Amb control escalar

Amb aquest control estan relacionats entre ells els quatre paràmetres abans esmentats: tensió,
intensitat, velocitat de gir i parell i, per tant, no es pot controlar de manera independent la velocitat
de gir i el parell. A velocitat de gir baixa o nul·la no poden donar el parell nominal.

Pot anar realimentat o no. Malgrat que actuï amb realimentació, en posició no és tan precís com
el motor de corrent continu, i durant els transitoris, deguts a variacions de parell o de velocitat,
la resposta és lenta i el control del parell i de la velocitat és poc precís.

Va bé quan no cal realimentació i/o no es vol precisió ni bona resposta dinàmica.

B) Amb control vectorial o per orientació de flux o de camp

Aquest control és complex, cal un microprocessador de 16 bits o millor de 32 bits, ja que es
necessita rapidesa de càlcul i de processament. El control sempre ha d'anar realimentat amb
velocitat.

Amb aquest control, el motor de corrent altern es comporta com el de corrent continu, es pot
controlar de manera independent la velocitat de gir i el parell, i a velocitat de gir nul·la el motor
pot donar el parell nominal.
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És tan precís com el de corrent continu tant en posició com en velocitat. Davant dels transitoris,
la resposta és ràpida i el control del parell i de la velocitat és precís.

No obstant això, el control vectorial actualment és molt car, amb la qual cosa el conjunt motor amb
control vectorial és més car que el motor de corrent continu amb control i que el motor de corrent
altern asíncron amb control escalar.

Motor de corrent altern síncron de tipus brushless

Té el mateix comportament que el motor de corrent continu però sense tenir escombretes, amb la qual
cosa, el manteniment és molt baix, malgrat que té imants permanents que a vegades poden tenir
problemes de desmagnetització.

S'anomena motor de corrent continu brushless (sense escombretes). Es controla la velocitat de gir i el
parell de manera independent, i a velocitat de gir nul·la pot donar el parell nominal. Davant dels
transitoris, la resposta és ràpida i el control del parell i de la velocitat és precís.

Malgrat tenir un manteniment molt baix, no és tan baix com en els motors de corrent altern asíncrons.

El motor síncron d'imants permanents té una grandària més reduïda que l'asíncron, s'eliminen les
pèrdues en el rotor millorant el rendiment i permet dissenys amb molt baixa inèrcia, amb el rotor en
forma de disc amb poca massa, o bé en forma de cilindre allargat. Aquest motor, sense el control, és
més car que el motor asíncron d'inducció, sense el control, encara que aquest sigui dissenyat
especialment per a baixa inèrcia.

Hi ha dues classes de controls dels motors brushless, els sinusoïdals i els trapezoïdals. Els controls
sinusoïdals són més cars i més precisos, alimenten el motor amb ona sinusoïdal i aquest funciona de
manera contínua. Els controls trapezoïdals són més barats, alimenten el motor amb ona quadrada o
escalonada, que és una sinusoide discretitzada, i el funcionament del motor no és tan continu.

Els motors brushless per al seu funcionament intern necessiten realimentació en posició. Si funcionen
amb control sinusoïdal porten un encoder angular o un resolver, ja que a cada instant el control
necessita conèixer la posició del rotor respecte a l'estator. Normalment porten un resolver, i quan
funcionen com a servomotor cal també realimentar en velocitat i poden fer-ho a partir del propi
resolver.

Quan el control és trapezoïdal, la realimentació intrínseca en posició no cal que sigui tan precisa com
en el control sinusoïdal i la fan utilitzant captadors de posició o de proximitat senzills, de baix cost,
que només detecten el pas dels imants permanents, del rotor del motor, per diverses posicions concretes
de davant de l'estator.

En general, el motor brushless amb el seu control és més barat que el motor de corrent altern asíncron
amb control vectorial i més car que el motor de corrent altern asíncron amb control escalar o el motor
de corrent continu amb el seu control.

No obstant això, la comparació del cost va variant, ja que, per exemple, hi ha alguna gamma de
potències en què és més barat un motor brushless que un motor de corrent continu, pel fet que
darrerament han tancat molts fabricants de motors de corrent continu i no se'n fabriquen tants.

Quant a l'evolució del cost relatiu entre el motor d'inducció amb control vectorial i el motor de tipus
brushless amb el seu control, dependrà de l'evolució futura del preu de la microelectrònica del control
vectorial i dels imants permanents dels motors brushless.
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Motors pneumàtics

Hi ha també motors pneumàtics que permeten anar a altes velocitats de gir, a més de 10.000 r.p.m.,
adequats per accionar eines petites, sense gran potència. Aquests motors necessiten molts elements
auxiliars: motor elèctric, compressor d'aire, dipòsit d'aire, vàlvules, etc. El motor en si ocupa poc
volum si no es tenen en compte els accessoris. La seva relació potència/grandària és equivalent a la dels
motors brushless.

Comentaris quant als accionaments

Pel que fa als motors elèctrics més emprats per al control de moviments i posicions, es pot resumir que:

A) Quant al rendiment, en general, actualment, ordenant de major a menor queda: motor brushless,
motor de corrent altern asíncron amb control vectorial, motor de corrent altern asíncron amb
control escalar, motor de corrent continu, motor pas a pas. Aquest mateix ordre correspon a la
relació potència/grandària.

B) Pel que fa al cost, tenint en compte el motor amb el control, en general, actualment, ordenant de
major a menor queda: motor de corrent altern asíncron amb control vectorial, motor brushless,
motor de corrent altern asíncron amb control escalar, motor de corrent continu, motor pas a pas.

No obstant això, el cost relatiu pot variar depenent de la gamma de potències. Per exemple, per
a potències elevades, els motors de corrent continu s'encareixen molt.

C) Pel que fa al camp d'aplicació:

Quant als accionament emprats per a eixos de robots, antigament eren motors de corrent continu,
ja que eren els únics que permetien donar un parell nominal amb velocitat de gir nul·la, permetien
variar la velocitat de manera contínua, i amb realimentació permetien controlar amb precisió la
posició i la velocitat, com també el parell i la velocitat durant els transitoris. Actualment quasi tots
els robots porten motors brushless, que són menys voluminosos i tenen menys manteniment. I ja
s'apliquen motors de corrent altern asíncrons amb control vectorial, en els quals el manteniment
és pràcticament nul.

Els motors pas a pas es fan servir en aquelles aplicacions en què la precisió de posició no és crítica,
com per exemple l'accionament d'una persiana d'un habitatge, o bé en aquelles aplicacions en què
si bé cal precisió, el parell resistent és uniforme, com per exemple en perifèrics d'ordinador,
accionament del disc dur, accionament del capçal d'impressora, plotter, etc., i en petits
automatismes. Es treballa sense realimentar i el conjunt motor amb control és barat. Per accionar
eixos de robots no es fan servir ja que, en aquest cas, els parells resistents són molt variables i es
perdria precisió en actuar el motor sense realimentació, a causa dels possibles lliscaments del
motor, tal com s'explicarà a l'apartat 2.3.

En aplicacions de control precís del moviment i posició d'eixos, generalment es solen aplicar els
motors brushless i també els asíncrons amb control vectorial, sempre realimentats en posició i
velocitat. En els capçals de les màquines, a part d'aquests també s'apliquen els motors de corrent
continu, sempre realimentats en velocitat, i realimentats en posició només quan cal orientar la peça
o eina de manera precisa, com és el cas d'un torn amb CN amb eix C o que permet fer rosques,
o bé en el cas d'una fresadora amb CN, on cal orientar l'eina en un mandrinatge fi a l'hora de
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retirar l'eina. En aquest cas, un cop finalitzat el mandrinatge del forat, abans de retrocedir l'eina
es para el gir d'aquesta i la seva punta queda orientada, es desplaça l'eina a fi de separar la seva
punta de la zona mandrinada i, a continuació, l'eina retrocedeix cap a fora del forat, sense tenir
contacte amb la zona mandrinada, evitant així que la ratlli.

Si el motor queda en un lloc poc accessible, convé que el seu manteniment sigui mínim o nul. En
aquest cas no serà convenient posar un motor de corrent continu.

En aplicacions on es disposi de molt poc espai per als accionaments i aquests no puguin ser
ventilats exteriorment, tindrà aplicació el motor síncron d'imants permanents, motor brushless, pel
seu reduït volum i l'absència de pèrdues en el rotor. Té pèrdues en l'estator, però aquestes són més
fàcils d'evacuar cap a l'exterior, en estar l'estator en contacte amb l'exterior.

Llevat dels motors brushless en què s'escalfa l'estator, en els altres motors s'escalfa el rotor.
Normalment aquests motors estan dissenyats perquè quan funcionin a la velocitat nominal
s'autoventilin i mantinguin estable la seva temperatura. No obstant això, quan aquests motors
s'apliquen com a servomotors per controlar eixos i se'ls fa funcionar a velocitats baixes, en aquest
cas l'autoventilació no és suficient i cal refrigerar-los des de fora, generalment amb un ventilador
exterior que envia l'aire al rotor a través de conductes que ha de portar el propi motor per conduir
l'aire.

En el cas dels motors brushless, com que la calor es genera a l'estator i aquest està en contacte amb
l'exterior, fàcilment s'evacua la calor i normalment no cal refrigerar-lo exteriorment.

Enllaç entre els accionaments i els elements mòbils

L'objectiu és connectar l'accionador a l'element mòbil, eliminant els jocs de la inversió de sentit de
desplaçament o de la fabricació. Els tipus d'enllaços utilitzats en les màquines amb CN permeten
eliminar al màxim els jocs de funcionament entre els elements en moviment.

Bàsicament hi ha dos tipus d'enllaç, el que relaciona l'accionament amb el gir de la peça o eina,
corresponent, per exemple, al cas del capçal d'un torn i al capçal d'una fresadora respectivament, o bé
l'enllaç que relaciona l'accionament amb la translació i el posicionament d'un carro o taula, que
suporta, per exemple, la torreta portaeines en el cas d'un torn o la peça en el cas d'una fresadora.

Pel que fa a l'accionament del gir de la peça o de l'eina, normalment es fa a través d'un enllaç politja-
corretja dentada-politja a fi d'aïllar la peça o eina de l'accionament quant a la transmissió de vibració,
sobretot quan entremig hi ha a més alguna caixa de canvis de marxa. També hi ha entremig algun
sistema d'embragatge, ja sigui elèctric, mecànic o hidràulic. Hi ha cases comercials que apliquen el que
s'anomena motor integrat en què l'eix del motor acciona directament el capçal de la màquina fent girar
la peça o l'eina, en aquest cas sense cap caixa de canvis de marxa entremig.

Alguns d'aquests motors de tipus integrat permeten internament l'equivalent a un canvi de marxes,
commutant el nombre de parells de pols, disposant d'aquesta manera normalment de dues o tres marxes
a nivell intern del propi motor.

Pel que fa a l'accionament del moviment de carros o taules, generalment se sol fer a través de l'enllaç
cargol-femella, en què el motor acciona el gir del cargol, el qual no es pot traslladar, i el cargol acciona
la translació de la femella, la qual no pot girar, i que en aquest cas és el carro o la taula. L'enllaç entre
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el motor i el cargol també se sol fer a través de politja-corretja dentada-politja, i normalment no hi ha
canvis de marxa. En màquines amb CN, a l'enllaç cargol-femella es fa servir el cargol de boles, en el
qual s'ha substituït la fricció entre filets del cargol i filets de la femella per rodament de boles. Entre
els filets del cargol i els de la femella hi ha boles, com les boles d'un coixinet, amb la qual cosa es
disminueix molt la fricció i en accionar el gir del cargol la translació del carro és molt suau i respon
amb precisió als petits girs del cargol, per petits que aquests siguin. Aquest sistema permet eliminar
fàcilment no tan sols els jocs inicials sinó els que puguin anar apareixent. Sempre hi ha la possibilitat
de reglar-lo de nou a zero.

Tipus de guies

La funció és guiar el desplaçament de la taula (portapeça) o del carro (portaeines) seguint un eix lineal,
sense dispersions geomètriques i oposant el mínim de resistència possible. Cal disminuir els parells
necessaris, importants, per arrencar o bé l'avanç a batzegades que succeeix a velocitat lenta.

Pel que fa al fregament existeixen tres solucions bàsiques:

- Guies convencionals, amb forma d'ala de mosca, planes o prismàtiques, amb fregament constant
entre les superfícies de fricció. Les guies es lubrifiquen per disminuir el fregament entre les
superfícies que llisquen. Hi ha aplicacions en què aquestes superfícies es recobreixen amb una capa
de plàstic especial, com pot ser la "turcita", aliatge de tefló i bronze.

- Guies amb rodament, sobre patins d'agulles o sobre camins de boles. Se substitueix el frec
material-material per rodament, mitjançant patins d'agulles o boles situats entre les dues superfícies
que tenen moviment relatiu. Es fan servir sempre que calgui un coeficient de frec baix i constant.

- Guies hidrostàtiques. Entre les dues superfícies amb moviment relatiu hi ha un coixí d'oli, una
pel·lícula d'oli amb suficient gruix per evitar qualsevol contacte material-material. Cal regular bé
l'altura de la pel·lícula d'oli i que no variï, ja que si no variarà la posició de la peça o eina que hi
hagi al damunt respecte a la màquina i es perdria la precisió.

Són les que tenen millors característiques quant a baix coeficient de fregament, absència de desgast
i bon esmorteïment. La seva utilització es va estenent especialment en el camp de les rectificadores.

Captadors de posició

L'objectiu dels captadors de posició és donar en tot moment la posició de l'eina respecte a la peça
(torn) o la posició de la peça respecte a l'eina (fresadora), amb una bona precisió.

El captador de posició és un element que transforma el desplaçament de l'eina/peça, magnitud
mecànica, en un senyal elèctric proporcional, magnitud elèctrica, que s'envia al control el qual el
processa i l'analitza i determina la informació de la posició.

Els captadors de posició poden classificar-se en funció de diversos conceptes, tal com es mostra a la
Taula 2.2.1.
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Tipus de captadors de posició
TAULA 2.2.1  

Captadors de posició analògics o digitals, segons la naturalesa de la informació que proporcionen.

Els analògics donen un senyal que varia de manera contínua proporcionalment a la variació de la
posició de l'element mòbil per controlar. Aquest senyal sol ser o una tensió o un angle de desfasament
o una freqüència.

Els digitals donen senyals discrets, generalment en forma de impulsos de tensió o corrent, que
corresponen a increments de posició o posicions discretes de l'element mòbil. Permeten caracteritzar
un nombre finit de posicions amb exclusió de qualsevol posició intermèdia.

A la Fig. 2.2.1 es presenta un esquema d'un captador de posició lineal resistiu que és analògic. Hi ha
una resistència fixa a la bancada de la màquina i un cursor C, que es mou amb la taula mòbil i fa
contacte amb la resistència lliscant damunt d'ella. La caiguda de tensió entre O i C és proporcional a
la posició de la taula respecte a O. Quan C està a O, la caiguda de tensió és zero, quan C està a D, la
caiguda és V  i quan està en una posició intermèdia qualsevol X, la caiguda és V . La tensió varia de0 x

manera contínua proporcional a la posició X.

A la Fig. 2.2.2 es mostra un captador de posició lineal digital òptic (regle òptic incremental o encoder
lineal incremental). Hi ha un regle, fix a la bancada, que és transparent amb successives ratlles opaques
i transparents. El cursor que es mou amb la taula porta un emissor, font lluminosa, normalment un
fotodíode tipus led, i un receptor, sensor de llum, normalment un fototransistor, que queden enfrontats
un a cada costat del regle. En traslladar-se el cursor amb la taula, successivament la llum és
interrompuda per les ratlles opaques i no arriba al receptor. El receptor quan rep llum emet una certa
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tensió o corrent i quan no en rep deixa de donar tensió o corrent. Entre un impuls i el següent,
corresponent a un pas entre una ratlla i la següent, es coneix el desplaçament del cursor, per exemple
0,01 mm, i així comptant impulsos o passos es coneix el desplaçament entre dues posicions concretes.
Si a més es coneix el temps, es pot determinar la velocitat. 

Si es vol conèixer el sentit del moviment, es poden posar dues pistes de ratlles, desplaçades unes
respecte a les altres, o bé una única pista amb dos conjunts d'emissor-receptor desplaçats respecte a les
ratlles, de manera que depenent de quin dels dos receptors emet primer un impuls es coneix el sentit
del moviment. Per tant, en aquest cas s'obtenen dos trens d'impulsos de sortida, que en funció de quin
estigui avançat dóna el sentit del desplaçament. 

A la Fig. 2.2.3 es mostra un captador de posició angular digital òptic (encoder angular incremental).
És un disc de vidre fix al cargol que acciona el motor per fer moure el carro o taula. El disc té
successives ratlles opaques i transparents. A un costat del disc hi ha una font de llum, un fotoemissor,
i a l'altre costat, enfrontat, hi ha un sensor de llum, un fotoreceptor. Quan gira el disc solidari al cargol
que acciona el motor, el raig de llum que arriba al sensor es va interrompent successivament pel pas
de ratlles opaques. Cada cop que arriba llum al fotoreceptor, aquest emet un impuls. Comptant el
nombre d'impulsos que emet aquest sensor, es coneix el desplaçament angular del cargol, i a partir
d'aquest es pot determinar el desplaçament lineal de l'element accionat pel cargol, coneixent el seu pas.

A la Fig. 2.2.4 es presenta un captador de posició angular digital òptic (encoder angular incremental),
en el qual el disc és opac i té ranures a través de les quals pot passar la llum. Cada cop que una ranura
passa pel davant d'un raig de llum, el deixa passar i el sensor de llum corresponent dóna un impuls.
Els dos parells d'emissor-receptor A i B donen lloc als trens d'impulsos A i B els quals serveixen per
determinar el sentit del moviment en funció de si primer es produeix l'impuls A o el B, i també
serveixen per determinar el desplaçament angular relatiu entre dues posicions, comptant el nombre
d'impulsos. El parell d'emissor-receptor C dóna el tren d'impulsos C que serveix per determinar el
nombre de voltes senceres que fa el disc comptant el nombre d'impulsos C.

Aquests tipus de captadors de posició o desplaçament digitals s'anomenen encoders o generadors de
pulsos, i n'hi ha de diferents tipus. Amb disc de vidre transparent i ratlles opaques obtingudes per un
procés de tipus fotogràfic; amb disc opac i ranures o foradets fets amb làser; o bé de tipus magnètic,
generalment basats en un disc amb dents molt petites i en sensors de proximitat que capten el pas de
les dents donant un impuls cada cop que passa una dent pel davant. Com més fines siguin les ratlles
o les ranures o els foradets, o més petites siguin les dents, més petit serà el mínim increment de posició
lineal o angular que són capaços de captar. Pel que fa als captadors digitals òptics, n'hi ha que
transmeten la llum a través del regle o disc de vidre i n'hi ha d'altres que la reflecteixen situant a un
mateix costat la font lluminosa i el sensor de llum.

Captadors de posició absoluts o incrementals, segons la relació entre la magnitud mecànica i
l'elèctrica.

Els absoluts donen senyals relacionats de manera unívoca amb les posicions, independentment de
qualsevol mesura anterior. Això possibilita que es puguin referir totes les posicions mesurades a un
punt fix adoptat com a origen fix. Si es desconnecta la màquina, quan es torna a connectar el captador
de posició absolut dóna un senyal elèctric relacionat de manera unívoca amb la posició on està l'element
per controlar respecte a l'origen fix.

Els incrementals o relatius tenen el seu camp de mesura dividit en un nombre sencer de passos o
increments, de longitud definida i idèntica. El desplaçament de l'element mòbil provoca un impuls cada
cert increment de desplaçament o pas. Els impulsos se sumen o resten algebraicament, segons
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el sentit del moviment, en un sistema comptador. La suma dels impulsos emesos durant el
desplaçament dóna la mida d'aquest. En aquest sistema, el desplaçament detectat és relatiu al punt on
s'ha començat a comptar els impulsos. Quan es desconnecta la màquina, en tornar-la a connectar el
sistema comptador està a zero, estigui on estigui l'element per controlar en aquell moment, i a partir
d'aquí començarà a comptar passos o increments de posició. El control no sabrà on està situat l'element
per controlar respecte a la màquina. 

Per tal de conèixer la posició de l'element per controlar respecte a la màquina, és a dir, respecte als seus
eixos i al zero màquina, a cada un dels eixos hi ha un punt de referència fix, generalment materialitzat
amb un microruptor, captador electromecànic. El control coneix la posició del punt de referència de cada
eix respecte al zero màquina. Cada cop que es posa en marxa la màquina inicialment cal fer passar el
carro o taula pel punt de referència de cada eix. En arribar en aquesta posició de referència, una lleva
que porta el carro o taula acciona el microruptor corresponent i el carro o taula s'atura. Ara a la pantalla
del CN apareix la posició del carro o taula respecte al zero màquina segons aquell eix. A partir d'aquesta
posició, quan es fa moure el carro o taula, el comptador corresponent va sumant o restant els increments
de posició que capta el captador incremental corresponent, segons els seus sentits.

Cada cop que es desconnecta la màquina o hi ha una interrupció del corrent, en tornar a connectar la
màquina primer de tot caldrà passar pel punt de referència de cada eix, si els captadors són
incrementals. Si són absoluts no cal fer-ho. No obstant això, els captadors absoluts són més cars que
els incrementals.

El captador presentat a la Fig. 2.2.1 és absolut, hi ha una relació unívoca entre la posició X de la taula
respecte a l'origen fix O i la tensió V  entre O i el cursor C. Si es desconnecta la màquina, quan esx

torna a connectar el captador dóna la tensió V  que correspon a la posició X esmentada.x

El captador presentat a la Fig. 2.2.2 és incremental, el seu camp de mesura està dividit en un nombre
sencer de passos o increments, espais entre ratlles opaques o transparents. Cada cop que el cursor passa
per una ratlla transparent el receptor emet un impuls de tensió o corrent. En aquest sistema, el
desplaçament detectat és relatiu al punt on s'ha començat a comptar impulsos. Si es desconnecta la
màquina o s'interromp el corrent, en connectar, el control no coneix la posició del cursor respecte a
la màquina i cal enviar el cursor del carro o de la taula a la posició de referència i a partir d'allà
començar a comptar els impulsos donats pel captador.

Si bé en el cas dels captadors incrementals es podria guardar la informació que hi havia en el
comptador abans de desconnectar la màquina i quan es tornés a connectar, a partir d'ella, es coneixeria
la posició de l'element mòbil respecte a la màquina, això no es fa pel motiu següent. Si mentre està
desconnectada la màquina algú fa moure l'element mòbil, per exemple, fent girar el cargol de boles
a mà o forçant el desplaçament de l'element mòbil, en aquest cas el captador de posició no donaria
impulsos per estar desconnectat, i el comptador no s'incrementaria o decrementaria per estar
desconnectat i, a més, no rebre impulsos. Un cop es tornés a connectar la màquina, l'element mòbil
no estaria a la posició que correspondria al valor del comptador d'impulsos i es tindria un error de
posició en el control. Per aquest motiu, quan es fan servir captadors incrementals, quan es desconnecta
la màquina el comptador queda a zero i quan es torna a connectar cal anar a les posicions de referència
de cada eix i a partir d'allí començar a comptar impulsos.

Captadors de posició de mesura directa o indirecta, segons la situació del captador en la cadena de
control.

De mesura directa, quan no hi ha cap element mecànic entre l'element mòbil per controlar i el propi
captador de posició, de manera que el desplaçament fet és directament captat i mesurat.
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De mesura indirecta, quan no es detecta directament el desplaçament de l'element mòbil per controlar,
sinó que es capta i es mesura el desplaçament d'un altre element que està relacionat cinemàticament
amb el desplaçament de l'element mòbil per controlar. Per exemple, en el cas del cargol que en girar
fa desplaçar linealment un carro o taula femella, quan es detecta el gir del cargol per controlar el
desplaçament lineal del carro o taula. A partir del gir del cargol el control determina el desplaçament
de la taula tenint en compte el pas del cargol. Si hi ha errors de pas en els filets del cargol, o desgast
no uniforme dels filets del cargol, o jocs entre cargol i femella (carro o taula), es tindran errors de
posicionament. En aquest sentit, sempre donaran més precisió els captadors directes, els quals capten
directament la posició de l'element per controlar.

Els captadors de posició de les Fig. 2.2.1 i 2.2.2 són directes ja que els captadors capten directament
la posició de la taula sense cap element entremig. El captador de la Fig. 2.2.1 és directe, analògic i
absolut, i el captador de la Fig. 2.2.2 és directe, digital i incremental i s'anomena regle òptic
incremental o encoder lineal incremental.

A la Fig. 2.2.3 es mostra un captador indirecte, que en aquest cas és digital i incremental. S'anomena
encoder angular incremental. És indirecte perquè no capta directament el desplaçament de la taula sinó
que els successius impulsos que dóna el captador corresponen als successius increments de gir angulars
que fa el cargol de boles, accionat pel motor, que fa moure la taula. El disc transparent és solidari al
cargol de boles i el captador detecta directament el gir d'aquest. A partir d'aquest gir, el CN calcula
el desplaçament lineal de la taula fent servir el pas del cargol.

Si el captador de la Fig. 2.2.3 en lloc de ser solidari al cargol de boles que acciona el moviment lineal
de la taula o carro fos solidari a l'eix de gir de la taula d'una fresadora, captant directament els
increments angulars de la posició angular de la taula, en aquest cas aquest captador seria directe, perquè
directament capta i mesura la posició angular de l'element mòbil per controlar, el gir de la taula.

Captadors de posició lineals o rotatius, segons la forma física del captador.

En els lineals, entre la part fixa i la part mòbil del captador hi ha un desplaçament lineal, ja que el
desplaçament per controlar és lineal. Per exemple, el desplaçament lineal de la taula portapeces d'una
fresadora o del carro portaeines d'un torn.

En els rotatius, entre la part fixa del captador i la part mòbil hi ha un desplaçament angular, ja que el
desplaçament per controlar és angular. Per exemple, el control del gir de la taula d'una fresadora o del
capçal d'un torn, o del cargol de boles que acciona un carro portaeines d'un torn o la taula portapeces
d'una fresadora.

Quant a la resolució dels captadors de posició rotatius o angulars, sempre és susceptible de ser
millorada relacionant el gir del captador amb el gir de l'element per controlar, per exemple, el cargol
de boles, a través d'una sèrie de rodes dentades, de manera que a cada volta del cargol correspongui
més d'una volta del captador.

Captadors de posició digitals codificats absoluts

Pel que fa als captadors de posició digitals, n'hi ha d'incrementals, tals com els presentats a les Fig.
2.2.2, 2.2.3 i 2.2.4, i també n'hi ha d'absoluts, com els mostrats a les Fig. 2.2.5 i 2.2.6. En aquests
darrers casos es fan servir sistemes digitals codificats.

En el sistema de mesurament amb captador digital codificat absolut, el valor del desplaçament de
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l'element mòbil s'obté també a partir de franges opaques i transparents, o qualsevol altra combinació
binària, d'un regle de vidre (Fig. 2.2.5), o un disc de vidre (Fig. 2.2.6), però amb la diferència que
en aquest cas el regle o el disc tenen diverses pistes, de manera que les franges que existeixen a cada
pista són iguals a la unitat d'ordre superior a la unitat de les franges de la pista anterior.

Així, si es fa servir un sistema numèric binari (de base 2), a la primera pista les franges seran de
grandària unitària (per exemple, 0,01 mm), a la segona les franges seran de grandària doble, a la
tercera de grandària quatre cops més gran i a la quarta de grandària vuit cops més gran que les franges
de la primera, i així successivament.

D'aquesta manera, a cada posició de l'element mòbil per controlar li correspondrà un valor absolut
diferenciat, donat pel conjunt de senyals provinents del conjunt de parells emissor-receptor
corresponents al conjunt de pistes. Per exemple, a la Fig. 2.2.5, regle òptic codificat o encoder lineal
absolut, s'observa que si el receptor de la pista 5 emet senyal és que l'element mòbil està a la meitat
dreta del regle, entre A i B; si el de la pista 4 emet senyal és que dins d'aquella meitat està entre C i
D; si el de la pista 3 no dóna senyal és que està entre E i F; si el de la pista 2 no dóna senyal és que
està entre I i J, i si el de la pista 1 emet senyal és que està entre K i L. Així, quan es connecta la
màquina, mirant els senyals emesos pels 5 fotoreceptors es coneix la posició absoluta de l'element
mòbil a partir d'un sistema digital codificat. 

Com més pistes hi hagi, més bits hi haurà i major resolució s'obtindrà. Així, amb 5 bits es poden
definir 2  posicions. Els bits de sortida, en un sistema digital absolut, poden ser codificats de diverses5

formes. Els codis més emprats són el codi binari natural, el codi Gray i el codi binari natural codificat
en decimal BCD.

Pel que fa al disc digital codificat presentat a la Fig. 2.2.6, encoder absolut, funciona de la mateixa
manera, i dins d'una volta el captador és absolut, però si cal comptar el nombre de voltes, llavors deixa
de ser absolut. És a dir, per posicionar el braç d'un robot en què el seu camp de posicionament és
menor a 360E, el captador és absolut. Però si aquest captador està fixat al cargol de boles que acciona
l'element mòbil d'una màquina eina en què el seu recorregut lineal correspon a més d'una volta del
cargol, llavors cal a més comptar el nombre de voltes i en aquest cas deixa de ser absolut.

Comentaris

Quant al fenomen físic en què es basen els captadors per generar els senyals que permeten determinar
el recorregut o la posició de l'element mòbil per controlar, en les màquines eina bàsicament es fan
servir dos tipus de captadors: els òptics i els inductius.

Els captadors òptics, tal com s'ha vist, es basen en el principi de la recepció d'un raig de llum que es
produeix segons el ritme del moviment del captador de posició. L'emissió de llum és contínua i és un
regle o disc, amb successives ratlles o franges opaques-transparents, el qual talla el pas del raig de llum
a mesura que es fa el moviment. Els captadors més coneguts són captadors binaris, de reixa i de franges
de Moire. Les franges de Moire permeten ampliar la informació donada pel pas de les franges del regle.

Els captadors inductius es basen en el mateix principi que els transformadors: un corrent altern en una
bobina indueix en una altra un corrent del mateix tipus. Les bobines es troben separades i tenen
moviments relatius lineals o circulars entre elles. La tensió del senyal induït en el secundari varia amb
la posició d'aquest en el camp magnètic creat pel primari. Els captadors inductius més comuns són:
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els síncrons, els resolvers, els potenciòmetres inductius, els dispositius de reluctància variable, els
transformadors diferencials i els inductius pròpiament dits. De tots aquests els més emprats són els de
tipus resolver i els de tipus inductosyn.

Resolvers

El resolver és un captador de posició inductiu rotatiu analògic, absolut per a una volta. A la Fig. 2.2.7
se'n mostra un esquema. Els elements bàsics són l'estator, format per dos bobinatges idèntics fixos A
i B disposats a 90E, i el rotor, format per un bobinatge giratori C, que gira solidari a l'element la
posició angular del qual es vol controlar, per exemple l'eix d'un motor o el cargol de boles que fa
moure un carro o taula. El resolver és una petita màquina elèctrica.

El resolver es pot utilitzar de dues maneres diferents, amb detecció de fase o amb detecció de tensió.
En el primer cas, si s'alimenta cada bobinatge de l'estator amb una tensió alterna, es creen uns camps
elèctrics i apareix en els extrems del bobinatge del rotor una tensió alterna amb la mateixa freqüència
però amb un desfasament respecte a la tensió d'alimentació, funció de la posició Ø del rotor respecte
a l'estator.

En el segon cas, si s'alimenta el rotor amb una certa tensió, s'indueixen en els dos bobinatges de
l'estator dues tensions, desfasades en 90E, els valors de les quals depenen de la posició del rotor
respecte a l'estator.

El resolver està connectat, a través de cables, a una part electrònica anomenada convertidor
resolver/digital, gràcies a la qual a partir del senyal elèctric emès pel resolver es poden obtenir tres
senyals:

A: Senyal proporcional a la posició absoluta dins d'una volta, amb un cert nombre de bits de
resolució. Dóna informació digital, discreta.

B: Senyal tren d'impulsos iguals als que vindrien d'un encoder incremental. Dóna informació digital,
discreta.

C: Senyal proporcional a la velocitat de gir, com el que vindria d'una dinamo tacomètrica. Dóna
informació analògica, contínua.

(No tots els resolvers donen els tres senyals; depèn de l'aplicació.)

Per tant, el resolver pot servir tant per realimentar en posició com en velocitat, i també pot donar
impulsos com els d'un encoder angular incremental corresponents a increments fixos de desplaçament
entre impulsos consecutius.

Comparant un encoder angular amb un resolver, aquest té l'avantatge que en ser una petita màquina
elèctrica, no es veu afectat per la temperatura, ja que la part electrònica de tractament del seu senyal
es pot instal·lar lluny d'on està situat el resolver, el qual de si, per al seu propi funcionament, no
necessita aquesta part electrònica. En canvi, l'encoder físicament porta incorporada una part electrònica
per al seu propi funcionament la qual es veu afectada per la temperatura si aquesta és alta. Per aquest
motiu, si pel lloc on va instal·lat el captador de posició angular aquest es pot escalfar per sobre d'uns
100EC, caldrà fer servir un resolver, el qual pot arribar a uns 140 ÷ 150E C.

Pel que fa al cost d'un resolver o un encoder angular absolut, depèn del nombre de bits de cadascun.
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Si tant un com l'altre són de 8 bits, pot ser més car el resolver, però si ja són de 16 bits, potser sigui
més car l'encoder angular absolut en el qual el nombre de pistes és proporcional al nombre de bits. Per
tant, el cost comparatiu depèn del nombre de bits de resolució.

Un encoder angular incremental és més barat que un resolver o un encoder angular absolut. No obstant
això, el resolver en si, sense la part electrònica, és més barat que un encoder angular incremental, i
amb la part electrònica ja és més car, ja que aquesta és cara.

El resolver i l'encoder angular absolut són absoluts dins d'una volta. Si cal controlar més d'una volta,
llavors cal a més comptar el nombre de voltes i en aquest cas deixen de ser absoluts.

Inductosyn lineal

L'inductosyn lineal és un captador de posició inductiu lineal analògic. A la Fig. 2.2.8 se'n mostra un
esquema. El funcionament és comparable al del resolver. El bobinatge del rotor és substituït pel
bobinatge C del regle fix a la bancada de la màquina, i els dos bobinatges de l'estator són substituïts
pels dos bobinatges A i B del cursor mòbil, decalats 90E elèctrics entre ells. El cursor es mou amb
l'element la posició del qual es vol controlar i llisca damunt el regle a una certa distància fixa. El
desplaçament d'un pas P del cursor correspon a una volta del resolver. Es fa la mesura analògica dins
un pas, i cal comptar el nombre de passos.

Captadors de posició rotatius absoluts per a més d'una volta

Hi ha alguna casa comercial que té captadors de posició rotatius absoluts per a més d'una volta, és a
dir, que a més de captar la posició angular en una volta també capten el nombre de voltes fetes, de
manera que si quan està desconnectada la màquina es fa moure l'eix controlat, quan es torna a
connectar el captador dóna la nova posició absoluta d'aquest, encara que el captador hagi donat més
d'una volta amb la màquina desconnectada.

Generalment aquests tipus de captadors internament estan formats per una sèrie de captadors angulars
absoluts, dins d'una volta, tals com encoders angulars absoluts o resolvers, els quals capten les
posicions angulars absolutes, dins d'una volta, d'una sèrie de reduccions successives, muntades una
al darrere de l'altra a partir del gir de l'element per controlar.

A partir del gir de l'element per controlar, per exemple un cargol de boles, hi ha una sèrie de
reduccions successives, amb rodes dentades que engranen entre elles, de manera que l'última roda
dentada n no arriba a donar més d'una volta quan el cargol de boles dóna el nombre màxim de voltes,
corresponent a tota la carrera de la taula o el carro accionats per aquest.

A partir de la posició angular, dins d'una volta, de l'última roda dentada n es coneix el nombre de
voltes fetes per l'anterior reducció n-1; a partir d'aquesta informació i de la posició angular, dins d'una
volta, d'aquesta reducció n-1 es coneix el nombre de voltes fetes per l'anterior reducció n-2; i així fins
arribar a la roda dentada que gira solidària amb el cargol de boles.

En la roda solidària amb el cargol i a cada reducció hi ha un captador de posició rotatiu absolut, dins
d'una volta, que capta la posició angular corresponent. En qualsevol instant, a partir dels senyals
emesos per tots els captadors, es coneix el nombre de voltes fetes pel cargol de boles i, per tant, es pot
determinar la posició absoluta de la taula o el carro accionats per aquest.

Si es desconnecta la màquina i es fa girar el cargol, gira la roda dentada solidària amb aquest i giren
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les rodes dentades de les reduccions successives, a pesar d'estar desconnectats els captadors. Quan es
torni a connectar la màquina i, per tant, els captadors, els senyals emesos per aquests correspondran
a la nova posició absoluta de la taula o el carro accionats pel cargol, malgrat que aquest hagi donat més
d'una volta amb la màquina desconnectada.

Comentaris

A l'hora de decidir el tipus de captador més adient cal tenir en compte el cost i les característiques
quant a camp de mesura, resolució, precisió, precisió de repetició, reversibilitat, sensibilitat, soroll
elèctric a causa dels paràsits, sensibilitat en la direcció del desplaçament, velocitat màxima de detecció
i estabilitat, com també la fiabilitat del sistema.

L'elecció dels captadors de posició a les màquines eina amb CN es fa conjuntament entre el fabricant
de la màquina i el fabricant del control, essent els aspectes més importants que cal tenir en compte la
precisió de la mesura del desplaçament, el tractament del senyal, el muntatge i el cost. Generalment
els captadors de tipus òptic són més precisos però també més cars.

Els motors brushless internament necessiten realimentació en posició per al seu propi funcionament,
i generalment porten incorporat un resolver del qual agafen senyal de posició per a la pròpia
realimentació. No obstant això, quan s'utilitza aquest motor per controlar un eix d'una màquina amb
CN, normalment del propi resolver s'agafa senyal de velocitat per realimentar en velocitat i es posa
a més un altre encoder o resolver en l'element la posició del qual es vol controlar, per exemple el gir
del cargol de boles que acciona un carro o taula, per realimentar en posició el control global de l'eix.

En els motors de corrent altern d'inducció amb control vectorial, el control necessita treballar amb
realimentació de velocitat, i normalment s'utilitza un encoder angular incremental per realimentar en
velocitat malgrat que aquest tipus de captador dóna un senyal referent a la posició. El microprocessador
del propi control vectorial del motor a partir del senyal o tren d'impulsos de l'encoder angular
determina la velocitat tenint en compte el nombre d'impulsos per unitat de temps. Si es vol, la
informació de posició també es pot enviar al CNC per realimentar en posició, pel que fa al control de
la posició de l'eix.

A més dels captadors de posició i de desplaçament, hi ha els captadors pròpiament de posició o de
proximitat la finalitat dels quals és indicar determinades posicions fixes al llarg de la carrera de
l'element mòbil. Aquestes posicions fixes defineixen els finals de carrera de cada eix i les posicions
de referència dels eixos. 

Els captadors dels finals de carrera dels eixos es posicionen en els dos extrems de la carrera amb la
finalitat de protegir el moviment de l'element mòbil en el cas d'error de programació o avaria en el
control (Fig. 2.2.9). Se solen muntar dos captadors a cada extrem. Quan la lleva E de la taula o carro
acciona el captador B, automàticament el control atura els motors i frena, sense que es desconnecti la
màquina, i la taula o carro s'atura abans d'arribar a accionar el captador A. Si hi hagués alguna avaria
que no permetés aturar el motor i frenar i fallés aquest primer dispositiu desencadenat a partir de B,
quan la lleva de la taula o carro accionés el segon captador A de seguretat automàticament es
desconnectaria el control i tota la màquina, i tot s'aturaria. Es disposa del mateix sistema a l'altre
extrem de carrera, amb els captadors C i D accionats per la lleva F de la taula o carro. 

El captador O (Fig. 2.2.9), correspon a la posició de referència de l'eix representat o a l'origen
màquina. Aquest captador de posició de referència és necessari quan els captadors de desplaçament
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són incrementats o relatius. La seva posició correspon al punt de referència de l'eix corresponent, i el
captador serà accionat, per exemple, per una de les lleves fixes a la taula o carro. En el cas d'emprar
captadors absoluts no és necessari malgrat que hi ha casos en què es posen com a elements de
comprovació. El captador de posició de referència es pot fer coincidir amb algun dels de final de
carrera.

En general aquests captadors de posició o proximitat són electromecànics (microruptors), òptics o
magnètics.

Els CNC per software també permeten posar límits a la carrera de cada eix, en ambdós extrems.

Captadors de velocitat

Qualsevol dels captadors de desplaçament vistos anteriorment pot servir per determinar la velocitat
tenint en compte l'increment de posició en un temps determinat.

No obstant això, hi ha captadors específics per captar la velocitat. Els més usuals en el camp de les
màquines eina amb CN són els captadors de velocitat angular tals com els de dinamo tacomètrica.

La dinamo tacomètrica

És el captador de velocitat angular tradicionalment més emprat. No és més que un generador de corrent
continu, de petit volum, de petita potència i generalment d'excitació per imants, amb la qual cosa no
necessita alimentació externa. La tensió que es genera és proporcional a la velocitat angular del rotor.
Dóna informació analògica, contínua.

2.3  Control dels eixos en les màquines amb control numèric

Servomecanisme d'un eix 

L'objectiu del servomecanisme és controlar en tot moment la velocitat d'avanç i la posició de l'eina
respecte a la peça o de la peça respecte a l'eina, i adequar-les amb el moviment programat.

A la Fig. 2.3.1 es mostra un esquema del diagrama en blocs corresponent al servomecanisme en llaç
tancat emprat en màquines amb CN.

A través del programa de CN, el CNC rep la informació de la trajectòria que cal que faci l'eina
respecte a la peça i de la velocitat d'avanç relativa. El CNC ha d'interpretar aquesta informació, ha de
fer els càlculs que calguin i procedir a l'execució física del moviment, tot això a mesura que va llegint
blocs del programa.

S'entén per generació de trajectòria el procés mitjançant el qual el CNC a partir de la trajectòria
programada és capaç de generar la trajectòria teòrica que cal seguir, fent servir diferents algorismes
matemàtics de càlcul anomenats interpoladors.
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Cal introduir el concepte de període de mostreig, que és l'interval de temps constitutiu d'un cicle bàsic
d'operació del CNC, dins el qual l'equip ha de ser capaç de realitzar totes les tasques associades al
moviment del sistema. El cicle bàsic de treball comporta:

- Determinació del següent punt de la trajectòria teòrica (P )t
- Captura de la posició real (P )r
- Càlcul de l'error de posició o de seguiment (,)
- Emissió de la consigna de nou posicionament (G·,)
- Processament de possibles alarmes relacionades amb el moviment dels eixos.
- Base de temps per a altres cicles superiors.

La determinació dels punts P  de la trajectòria teòrica, el CNC la fa emprant els algorismes interns,t

corresponents al tipus d'interpolació que es faci servir: lineal, circular, parabòlica, helicoïdal, spline,
etc.

L'execució del cicle bàsic no pot ser pertorbada per cap altra activitat. Aquest cicle de treball
constitueix la "base de temps" del sistema i serveix com a punt de referència per a altres cicles de
treball que poden considerar-se d'una durada "múltiple" de la del cicle bàsic i, per tant, solen ser
executats amb una freqüència inferior:

- Visualització en pantalla de la posició. Simulació.
- Captura d'un nou moviment que cal realitzar.
- Gestió de senyals d'entrada-sortida.
- Gestió del panell de comandament del CNC, teclat, botoneres, etc.
- Donar, en pantalla, informació sobre les condicions de tall actives, l'estat de la màquina, la línia

de programa que s'està executant, les línies següents que s'han d'executar, etc.
- .............

La durada o magnitud del cicle bàsic de treball té una incidència decisiva en el moviment dels eixos,
atès que esdevé una imatge de la freqüència amb què el sistema és capaç de tractar la informació i, per
tant, de corregir la trajectòria. Com més curt sigui el període de mostreig d'un equip, més precís serà
el control dels moviments dels eixos.

La durada d'aquest període de mostreig o cicle bàsic de treball depèn de diversos factors:

- El tipus de microprocessador del CNC. Com més potent sigui, més quantitat d'operacions podrà
realitzar en un espai més curt de temps i permetrà l'operació de mostreig a una freqüència més
elevada. Actualment es fa servir més d'un microprocessador per augmentar la potència de càlcul
i processament d'informació.

- El llenguatge utilitzat en la seva programació interna. Com més rapidesa permeti aquest en
l'execució del programa, millor.

- La pròpia construcció de la placa esdevé una limitació per a la freqüència màxima del rellotge
intern del sistema.

Els valors típics en la durada d'un període de mostreig van des de 20 mil·lisegons per a equips de
gamma baixa, 5 mil·lisegons per a equips de gamma mitjana o, fins i tot, 250 microsegons per a equips
de gamma alta, i actualment s'estan aconseguint períodes cada vegada més curts.
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Quant al servomecanisme emprat a cada eix (Fig. 2.3.1), es poden distingir el servo de posició i el
servo de velocitat.

Servo de posició

El llaç de realimentació està format pels elements següents:

- Un captador de posició, lligat a la mecànica del sistema. Emet un senyal P  corresponent a lar

posició real.
- Una unitat de control, el propi CNC, que rep el senyal P  del captador de posició i emet el senyalr

d'excitació G·, d'acord amb l'error , calculat a partir de la posició teòrica per assolir P  i de lat

posició real P  assolida.r

- Un element amplificador del senyal d'excitació G·, emès per la unitat de control. Regulador de
potència.

- El motor.

El valor del guany G és un paràmetre important pel que fa a l'estabilitat del sistema de control.

Servo de velocitat

El llaç de realimentació està format pels elements següents:

- Un detector de velocitat de gir, directament o indirectament acoblat al motor (generalment una
dinamo tacomètrica per als servomotors de corrent continu, o un resolver o encoder per als
servomotors de corrent altern).

- Una unitat de control, el regulador de potència, que disposa d'un valor de consigna de referència
externa G·,, i emet l'excitació V vers el motor per tal d'obtenir la velocitat desitjada. Al mateix
temps, el regulador rep el senyal procedent del detector de velocitat i realitza una correcció de la
consigna d'acord amb el valor analitzat. Recull una mostra de la velocitat real del motor, i compensa
internament i contínuament l'excitació que li envia per tal de mantenir estable el valor desitjat.

- El motor.

Quan es fa servir un captador tipus resolver, a partir del senyal que proporciona, molts cops s'extreu
informació tant de posició com de velocitat per realimentar tant en posició com en velocitat a partir del
mateix captador.

A cada període o cicle de mostreig, el CNC determina la nova posició teòrica per assolir P , capturat

el senyal del captador de posició corresponent a la posició real P , compara ambdós valors i determinar

l'error de posició ,, anomenat error de seguiment, i aplicant-li una funció de guany G, s'obté el senyal
G·,, que és la consigna de velocitat que el CNC dóna al regulador de potència. Aquest, a partir
d'aquest senyal de referència i del senyal que rep del captador de velocitat corresponent a la velocitat
real, emet el senyal d'excitació V del motor, mantenint estable la velocitat desitjada.

La velocitat teòrica programada per fer una trajectòria, el CNC la té en compte a l'hora de determinar
la següent posició teòrica P  a cada interval de temps corresponent al període de mostreig. t

Com que el període de mostreig es manté constant, l'increment de posició que ha de recórrer a cada
període és proporcional a la velocitat. Per aquest motiu, la consigna de velocitat G·, és proporcional
a l'increment de posició , que ha de recórrer durant un període o cicle de mostreig.
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Interpolació de diversos eixos

Quan la trajectòria que es vol realitzar és sobre un pla o a l'espai, cal sincronitzar el moviment de
diversos eixos. Per exemple, si es tracta d'una trajectòria sobre el pla X-Y, caldrà sincronitzar
adequadament el moviment segons X i segons Y a través dels corresponents motors i cadenes de
control, a fi que l'element mòbil descrigui la trajectòria desitjada amb la velocitat programada.

A l'hora d'interpolar o sincronitzar el moviment dels eixos cal tenir en compte tres tipus d'errors
intrínsecs al sistema, provinents de la mínima excitació que emet el control, del període de mostreig
del control i dels errors del servocontrol.

A) Errors per la limitació de la mínima excitació que emet el control

La mínima excitació que emet el CNC és la mínima excitació que és capaç de donar a través de la seva
electrònica de sortida mitjançant el conversor digital-analògic corresponent. Això donarà lloc al mínim
increment de velocitat o de desplaçament que és capaç de donar el control. Aquests desplaçaments
mínims que és capaç de donar segons cada eix, en aquest cas X i Y, s'anomenen desplaçaments
elementals, els quals són rectes. Aquesta discretització del moviment és deguda al fet de treballar amb
elements digitals com és el CNC. En aquest cas, la característica que condiciona més el nivell
d'excitació mínima és la resolució del conversor digital-analògic, depenent del nombre de bits que
tingui. Com més bits tingui, tindrà millor resolució i el nivell d'excitació mínima serà més petit, i
donarà lloc a desplaçaments elementals més petits. 

Pel que fa a la resolució de càlcul interna del CNC, aquesta és sempre millor que la resolució del
conversor, i en els CNC actuals la seva influència és negligible.

La utilització del conversor digital-analògic és necessària ja que en els motors cal entrar senyals
analògics, i el CNC internament treballa amb senyals digitals.

Quan es desitgi seguir una trajectòria qualsevol, a partir de la trajectòria programada, el CNC la
descompondrà en segments elementals anomenats increments, tenint en compte els desplaçaments
elementals mínims que pot fer segons cada eix, a causa de l'excitació mínima corresponent. Segons
cada eix, fins que la variació de posició calculada no iguali o superi el desplaçament elemental
corresponent, no s'incrementa la seva posició, ja que el seu desplaçament mínim és l'elemental. Això
fa que els segments elementals no s'ajustin exactament a la trajectòria programada encara que aquesta
sigui recta (Fig. 2.3.2). Els algorismes interns de càlcul ja tenen en compte els errors que es van
acumulant i els van compensant, de manera que els segments es mantinguin al voltant de la trajectòria
programada, dins un cert interval de tolerància. A la pràctica, en els CNC actuals aquest interval és
molt petit i no té incidència sensible o visible en la precisió de la mecanització, ja que aquest interval
de tolerància és molt més petit que l'interval de tolerància de la mecanització.

Aquesta descomposició de la corba en segments s'anomena interpolació. Cal sincronitzar les velocitats
seguint les direccions X i Y a fi de definir correctament els increments de posició.

Hi ha interpoladors lineals, els quals descomponen en segments elementals rectes els segments de recta
definits al programa per les coordenades del punt origen i del punt final. Hi ha interpoladors circulars,
els quals descomponen en segments elementals rectes els arcs de circumferència que poden estar
definits al programa pel punt inicial, el punt final i el centre o bé el radi de l'arc. Hi ha també
interpoladors parabòlics que actuen de manera semblant per a una paràbola, i n'hi ha d'altres tipus. Els
més normals són els interpoladors lineals i els circulars.
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B) Errors segons el període de mostreig

Tal com s'ha exposat anteriorment en tractar el servocontrol d'un eix, a cada període de mostreig i el
CNC ha de calcular la posició teòrica següent, C , definida per les coordenades X  i Y , segonsti+1 ti+1 ti+1

la velocitat d'avanç programada en aquell instant i. Per a cada eix, a partir d'aquesta informació teòrica
i de la captació de la posició real X  i Y  on està cada eix en aquell instant i, determina les consignesri ri

de velocitat corresponents, G ·,  i G ·, , que donaran lloc a les velocitats v  i v  donades pels motors.x x y y x y

Si bé a cada cicle de mostreig es repeteix el procés i aquestes velocitats s'actualitzen, entre cicle i cicle
es mantenen constants, amb la qual cosa la trajectòria entre cicle i cicle és recta. Això fa que la
trajectòria generada quedi aproximada per una poligonal (Fig. 2.3.3), una successió de trams rectes.

La trajectòria generada s'ajusta més a la trajectòria teòrica com més curt sigui el període de mostreig
i com més petita sigui la velocitat d'avanç. Per a una certa velocitat d'avanç, si el període de mostreig
és més curt els trams rectes de la poligonal són més curts. El mateix succeeix si per a un cert període
de mostreig la velocitat d'avanç és més petita. En ambdós casos, les successives posicions P  són mésti

properes i la trajectòria generada s'ajusta més a la teòrica.

Aquesta poligonalització de la trajectòria sí que pot afectar sensiblement la precisió de la mecanització,
en el cas de CNC de gamma baixa que tinguin períodes de mostreig relativament grans. En aquest cas,
per exemple, si es genera una trajectòria circular, si la velocitat d'avanç és petita, la mecanització queda
prou bé, però si s'augmenta molt aquesta velocitat, passa a ser visible i considerable la poligonalització
del cercle, i la mecanització pot quedar fora de tolerància. En el cas que les trajectòries que s'han de
generar siguin rectes, aquesta poligonalització no afecta la mecanització.

Cal comentar que el CNC ha d'executar el programa de CN en temps real, i a cada cicle de mostreig
calcula la nova posició P  a partir de la velocitat d'avanç vigent en aquell instant i. Mentre s'estàti+1

executant el programa de CN, l'operari pot, en qualsevol moment, variar la velocitat d'avanç girant
un selector que té en el panell del CNC. A partir d'aquest instant, el CNC té en compte la nova
velocitat a l'hora de calcular les posicions següents, P , a cada cicle de mostreig, i en conseqüènciati+1

la poligonalització de la trajectòria varia. Per tant, el CNC no pot calcular la poligonalització teòrica
de la trajectòria prèviament a l'execució del programa, ja que durant aquesta el CNC pot rebre inputs,
amb valors no programats, que modifiquin l'execució de la trajectòria.

C) Errors provinents del servocontrol

Malgrat que el CNC doni l'ordre d'anar a la posició P , l'element mòbil controlat no arribati+1

exactament en aquella posició ja que el servocontrol introdueix uns errors de posicionament, funció de
diversos factors.

Entre els factors que tenen influència en el funcionament correcte i l'estabilitat del servocontrol cal
esmentar:

1) L'algorisme o funció que es fa servir per determinar la consigna de velocitat. La solució més
senzilla emprada és adoptar una consigna G·,, proporcional a l'error de seguiment ,. Però hi ha
la possibilitat de fer servir altres tipus de funcions, com poden ser, per exemple, afegir al terme
G·, un altre terme que sigui proporcional a la variació de l'error de seguiment ),. No obstant
això, sempre cal vigilar que el sistema sigui estable. El guany G és regulable mitjançant un
paràmetre intern que té el CNC, i és un dels factors més importants a l'hora de determinar
l'estabilitat del sistema.
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2) Quant a les fases transitòries d'acceleració fins arribar a la velocitat programada o de desacceleració
per aturar el moviment, hi ha uns paràmetres interns que defineixen les rampes d'acceleració i
desacceleració, les quals poden ser lineals, com les mostrades a la Fig. 2.3.4, però poden ser no
lineals, o poligonals o seguint un altre tipus de funció. Aquestes rampes cal ajustar-les en funció
de les característiques dels motors, del comportament dinàmic dels conjunts motors amb els
elements mòbils i del sistema de control.

En aquestes fases transitòries d'acceleració i desacceleració, el CNC té en compte aquestes rampes
a l'hora de determinar les successives posicions teòriques P  a cada període de mostreig.ti

3) Mitjançant un altre paràmetre intern també es regula el valor màxim admissible de l'error de
seguiment ,. Si , supera aquest valor màxim admissible, surt una alarma i s'atura el moviment.
Això vol dir que hi ha algun problema en el sistema de control.

4) També es regula, amb paràmetres interns, l'error de posició admissible en els trams finals
d'interpolació, és a dir, l'error de posició que s'admet a l'hora de considerar que s'ha arribat a la
posició final del tram de trajectòria interpolat, sigui recte, circular, parabòlic o el que sigui. Si
aquest error es regula massa petit, es corre el risc que el sistema mai no arribi a la posició final
del tram i/o es faci inestable.

El servocontrol introdueix uns errors de posicionament funció de la regulació dels paràmetres interns
esmentats i d'altres, i també funció d'altres factors com poden ser: histèresis, no linealitats, dinàmica
de la màquina, inèrcies, acoblaments entre els diferents elements, esmorteïments, resolució dels
captadors, tipus de captadors siguin analògics o digitals, resolució dels conversors analògics-digitals
i digitals-analògics, etc.

Amb tot el que s'ha esmentat, tenint en compte bàsicament la poligonalització deguda al període de
mostreig i els errors introduïts pel servocontrol, la trajectòria real quedarà al voltant de la trajectòria
desitjada programada (Fig. 2.3.5), dins un cert interval de tolerància, que cal que sigui més petit que
l'interval de tolerància exigit a la peça mecanitzada.

Cal dir que actualment els CNC són cada vegada més potents, ja n'hi ha que fan servir microprocessa-
dors de 32 bits i de 64 bits, i fins i tot que fan servir diversos microprocessadors, i els períodes de
mostreig són cada vegada més petits i donen lloc a errors de poligonalització molt petits que estan per
sota dels intervals de tolerància de mecanització.

Quant als errors de posicionament introduïts pels servocontrols, actualment també són molt petits, amb
la qual cosa l'interval de tolerància de la trajectòria real resultant està molt per sota dels intervals de
tolerància exigibles en el camp de les mecanitzacions.

Control amb llaç obert

En el cas de l'aplicació de motors pas a pas, es fa servir el control amb llaç obert, sense realimentació.

En aquest cas, al motor pas a pas se li envien impulsos de tensió o corrent. A cada impuls el motor gira
un pas, el qual dóna lloc a un cert increment de la posició angular del seu eix i si aquest acciona un
cargol que fa desplaçar un carro o taula femella, aquell increment dóna lloc a un cert increment de
desplaçament lineal a través del pas del cargol. Per exemple, si el motor és de 200 passos per volta,
aplicat a un cargol de pas 5 mm, proporciona una resolució de 5/200 = 0,025 mm, que és l'increment
de desplaçament lineal de la taula o carro per a cada pas del motor.
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Si entre l'eix del motor i el cargol s'empra una reducció, es pot millorar la resolució. Per exemple,
amb una reducció de 10 a 1, en què per a cada 10 voltes de l'eix del motor el cargol fa una volta, la
resolució seria de 5/(10·200) = 0,0025 mm. No obstant això, a l'hora d'augmentar la reducció cal tenir
en compte que augmenta també el parell resistent i que el parell que dóna el motor disminueix molt en
augmentar la velocitat de gir per sobre del seu valor nominal.

Controlant el nombre d'impulsos que s'envien al motor es controla el desplaçament de l'eix, i
controlant la freqüència dels impulsos es controla la velocitat de l'eix.

A la Fig. 2.3.6 es presenta un esquema del sistema de control amb llaç obert. Hi ha el CNC; l'etapa
de potència per convertir els senyals que arriben del CNC en senyals adequats per al motor; el motor;
i l'eix controlat. 

El CNC, a partir del desplaçament que es vol efectuar, calcula el nombre d'impulsos que cal enviar,
i a partir de la velocitat programada calcula la freqüència dels impulsos, tenint en compte les rampes
d'acceleració i desacceleració en les fases transitòries per passar d'una velocitat a una altra, o de repòs
a moviment o de moviment a repòs.

Del CNC s'envien a l'etapa de potència dos senyals, el senyal d'impulsos A i el senyal de signe B.
Ambdós són senyals digitals corresponents a 0 i 1 del CNC. Per exemple, en el senyal A, 0 correspon
a no impuls, i 1 a impuls. En el senyal B, per exemple, 0 correspon a sentit negatiu de moviment i 1
a sentit positiu de moviment segons l'eix. Quant al senyal A, el CNC controla el nombre d'impulsos
i la seva freqüència. El motor pas a pas és un motor controlat digitalment.

Hi ha controls que en comptes d'utilitzar un tren d'impulsos i un senyal de signe, utilitzen dos trens
d'impulsos i a partir del desfasament entre ells donen el signe o sentit del moviment.

Si es controlen diversos eixos simultàniament, caldrà que el CNC interpoli els diferents eixos, fent
servir els corresponents algorismes interns de càlcul.

En aquest cas amb llaç obert, sense realimentació, a cada eix el CNC coneix les posicions de l'eix
perquè les calcula a partir dels impulsos que envia al corresponent motor, però no té confirmació
d'aquestes posicions, no té realimentació. Si en alguns dels impulsos de tensió o corrent que envia al
motor aquest llisca i no gira els passos corresponents, les posicions reals de l'eix controlat no
corresponen a les posicions calculades pel CNC, i es produeixen errors de posicionament que no es
corregeixen. Quant a la velocitat, succeeix el mateix, el CNC coneix la velocitat a partir de la
freqüència dels impulsos que envia, però no té confirmació de la velocitat real del motor o eix. El
lliscament del motor pas a pas pot venir provocat per:

- Una càrrega mecànica excessiva a l'eix.
- Acceleracions i desacceleracions inadequades.
- Un punt dur a l'eix de desplaçament.
- Un moviment de l'eix fet manualment o no controlat pel circuit.

Per tant, que sigui aplicable o no un sistema de control amb llaç obert amb motor pas a pas depèn de
la seguretat que calgui i de les condicions de funcionament de l'eix que s'ha de controlar. Seguretat en
el sentit que no resulti perillós si el motor pas a pas perd passos.

Quant a precisió, amb motor pas a pas se'n pot aconseguir molta fent servir reduccions, si els parells
no es veuen compromesos i no hi ha perill de lliscament amb pèrdua de passos. En màquines
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puntejadores de molta precisió es fan servir motors pas a pas per posicionar el capçal. En rectificadores
també es fan servir per posicionar la mola.

Amb un sistema de llaç tancat s'aconsegueix més seguretat i millor repetibilitat de posicionament, si
bé el CNC és més complex i més car, i els accionaments també són més cars.

2.4  Característiques dels controls numèrics

Tipus de controls numèrics

Els CN es poden classificar atenent a diferents criteris:

A) Segons el tipus de desplaçament seguit per l'element mòbil o la manera de controlar la seva
trajectòria

A-1)  Control numèric punt a punt

És aquell que permet controlar la posició final de l'eina, però no la trajectòria seguida. Les eines no
realitzen cap treball en els desplaçaments entre punts, sinó només en els punts programats. En ocasions
cal programar punts intermedis per garantir que se salven determinats obstacles. Els desplaçaments
poden ser paral·lels als eixos o simultanis segons diversos eixos, però no hi ha coordinació entre ells.
Els moviments dels motors poden començar simultàniament o no, i l'ordre de parada es genera
separadament quan s'arriba a la coordenada corresponent del punt final.

A la Fig. 2.4.1 es mostra un esquema de la manera d'operar. L'eina, una broca en aquest cas, està
posicionada al punt O, i es vol fer un forat a la posició 1 i a la 2. Per anar d'un punt a un altre, per
exemple, de O a 1, el control ho pot fer amb moviments successius paral·lels als eixos, a + a', o bé
amb moviments simultanis en què els motors dels eixos Y i X actuen simultàniament i, si són iguals
les potències i les inèrcies, la trajectòria inicial serà a 45E, b, i en aquest cas, quan s'arriba a la
coordenada X del punt 1 el motor corresponent de X para i només continua actuant el motor de Y fins
arribar a la coordenada Y del punt 1, trajectòria b'. Per passar al punt 2 cal evitar un obstacle, la zona
quadrada, per la qual cosa es programa el punt 1' intermedi per anar a 2 amb la trajectòria c + d.

Aquest tipus de control té aplicació principalment en màquines de foradar, punxonadores,
mandrinadores, puntejadores i màquines de soldar per punts, en les quals l'eina només treballa en els
punts posicionats programats i no durant l'execució de la trajectòria entre punts.

A-2)  Control numèric paraxial

Aquest control permet efectuar moviments de posicionament ràpid d'un punt a un altre, com si fos un
control numèric punt a punt, però a més permet realitzar operacions de mecanització en direccions
paral·leles als eixos, controlant la velocitat de desplaçament.

A la Fig. 2.4.2 es mostra la manera d'operar. Seguint trajectòries paral·leles als eixos, la fresa
mecanitza el contorn quadrat passant pels punts 1-2-3-4-1. A cada trajectòria paral·lela a un eix es pot
programar la velocitat d'avanç que es desitgi i només actua el motor de l'eix corresponent. En
trajectòries no paral·leles als eixos no es pot controlar la velocitat d'avanç resultant ja que el control
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no és capaç d'interpolar els moviments de diversos eixos per aconseguir una certa trajectòria no
paral·lela a un eix, amb una certa velocitat d'avanç resultant programada, tangent a la trajectòria.

Aquest tipus de control és aplicable en mandrinadores, màquines de foradar-fresadores i torns.

A-3)  Control numèric continu o de contornejat

En aquest cas, els desplaçaments de l'element mòbil són controlats contínuament, per tal que es
segueixi la trajectòria desitjada, amb la velocitat d'avanç programada, segons qualsevol direcció
interpolable a partir dels eixos. Aquesta trajectòria s'aconsegueix relacionant convenientment els
moviments dels diferents eixos a cada instant, mitjançant relacions lineals, circulars i en alguns casos
helicoïdals o altres, depenent dels interpoladors que tingui el control. Permet realitzar les operacions
de mecanització segons qualsevol direcció interpolable a partir dels eixos, amb la velocitat d'avanç que
es desitgi.

A la Fig. 2.4.3 es presenta la manera d'actuar d'un control continu o de contornejat. A cada instant el
moviment dels eixos ha de ser tal que l'element mòbil, en aquest cas un fresolí o fresa frontal de dos
llavis que mecanitza una ranura, recorri la trajectòria desitjada amb la velocitat d'avanç programada
tangent a la trajectòria, resultant de la composició dels moviments de tots els eixos. En aquest cas, el
CNC controla simultàniament tots els eixos, i en temps real va interpolant els seus moviments a fi de
seguir la trajectòria desitjada amb la velocitat programada.

Aquest tipus de control s'aplica normalment a torns, fresadores, centres de mecanització, màquines
d'oxitall i de soldadura contínua, màquines d'electroerosió per fil i, en general, en tots aquells casos
en què cal controlar el moviment segons qualsevol direcció, dins el camp d'acció dels eixos.

Quan es parla dels eixos que té una màquina es fa referència als eixos la posició o orientació dels quals
es controla numèricament. Així, per exemple, en un torn de dos eixos, es controla el desplaçament de
l'eina respecte a la peça, segons l'eix X perpendicular a l'eix de gir de la peça i segons l'eix Z paral·lel
a l'eix esmentat. Quant al moviment de rotació de la peça, no es considera un eix controlat
numèricament ja que no es controla la seva orientació malgrat que sí que es controla la seva velocitat.

En canvi, en els torns amb eines motoritzades, de tipus fresolí, broca, etc., sí que es controla
l'orientació de la peça al voltant del seu eix de gir i llavors aquest eix és l'anomenat eix C i el torn té
3 eixos controlats numèricament. En aquest cas és possible aturar el gir de la peça en l'orientació que
es desitgi i fer, per exemple, un forat lateral o bé, per exemple, amb un fresolí es pot fer una ranura
helicoïdal lateral al llarg del cilindre, interpolant el desplaçament Z amb el gir C.

En el cas d'una fresadora, si es vol mecanitzar en qualsevol direcció a l'espai de manera contínua, cal
disposar de 3 eixos, X, Y, Z, interpolables simultàniament.

També hi ha, per exemple, fresadores de dos eixos i mig, en què es pot contornejar de manera contínua
en un pla, per exemple, el pla X-Y, i el tercer eix Z, segons l'eina, si bé està controlat numèricament,
no es pot sincronitzar, interpolar, amb els altres dos. En aquest cas, es poden mecanitzar peces a
l'espai, però de manera contínua en el pla X-Y i discreta segons Z, és a dir, es mecanitza el contorn
en el pla X-Y mantenint Z constant, a continuació s'incrementa Z, i a la nova altura es mecanitza el
contorn en el pla X-Y, es torna a incrementar Z, es torna a mecanitzar el contorn en el pla X-Y, etc.
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També es parla de màquines amb dos eixos commutables, les quals tenen tres eixos X, Y, Z, però no
es poden sincronitzar més que dos eixos simultàniament, X-Y o X-Z o Y-Z per commutació.

També hi ha, per exemple, fresadores amb 4 eixos, en què a part de les traslacions X, Y, Z, també es
controla el gir de la taula que suporta la peça; o bé fresadores de 5 i 6 eixos, en què a més es pot
orientar l'eix de l'eina de manera que es pot aconseguir que aquest eix es mantingui sempre
perpendicular a la superfície que es mecanitza, aconseguint un acabament de la superfície millor i més
uniforme.

B)  Classificació dels CN segons el sistema de control dels desplaçaments

Tal com s'ha comentat es poden utilitzar dos sistemes:

B-1)  Sistema de control amb llaç tancat

Es basa a comparar a cada instant la posició real amb la posició que es desitja. Generalment es tenen
dos llaços de control, un per a la posició i un altre per a la velocitat.

B-2)  Sistema de control amb llaç obert

S'utilitzen motors pas a pas, els quals cada cop que reben un impuls elèctric originen un desplaçament
petit, fix i determinat, de forma que el desplaçament total s'aconsegueix per integració dels impulsos
rebuts.

Actualment gairebé tots els CN són amb llaç tancat gràcies als avantatges següents:

- S'aconsegueix més seguretat i repetibilitat de posicionament.
- Aquestes característiques es conserven en el temps.
- No es té límit de potència, cosa que fins ara sí que passa en els motors pas a pas, malgrat que

actualment això està canviant, ja que estan apareixent motors pas a pas amb potències més
elevades.

Com a desavantatges es té que:

- El CN és més complex i, per tant, més car.
- Els accionaments són més cars.

Els CN amb control amb llaç obert se solen aplicar en:

- Màquines eina de petita potència, orientades a operacions d'acabament.
- Màquines eina amb precisió poc elevada.
- Màquines eina barates, derivades de màquines convencionals.

C)  Classificació dels CN segons la capacitat de resolució

Aquí s'entén com a resolució la capacitat per resoldre, calcular o controlar major nombre d'operacions
i funcions, simultàniament o no, i de major complexitat.

C-1)  Control numèric (CN) (NC: Numerical Control)

Cada funció de control es resol per un circuit específic que té interconnexió entre les diverses parts de
forma cablejada.
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Correspon als primers CN, els quals no tenien memòria per guardar programes ni sistema editor per
editar-los. Els programes es guardaven en una cinta perforada, i s'executaven línia a línia a mesura que
es llegia la cinta. Si es volia modificar alguna funció del CN calia canviar algun circuit o fins i tot el
cablatge.

C-2)  Control numèric computeritzat (CNC) (CNC: Computer Numerical Control)

S'aplica tota la tecnologia de l'ordinador al CN. Existeixen o bé un o bé diversos microprocessadors.
A diferència de l'anterior, els elements que componen l'equip no són específics per a cada funció, i les
operacions de càlcul i control es resolen per programa en comptes de per circuits específics, amb la
qual cosa resulta fàcil modificar les funcions.

En aquest cas, en el CNC es tenen totes les possibilitats que ofereix un ordinador, es poden editar els
programes, modificar, guardar a la memòria, es poden fer càlculs i simulacions, es pot visualitzar la
trajectòria programada, permet visualitzar les dades d'entrada i tenir diagnosi d'errades, es poden
emmagatzemar i visualitzar dades de tall, permet la correcció de jocs i disposar de programes de
diagnosi automàtica referents al bon funcionament de l'equip de control i de la màquina, tant en la
posada en marxa com durant el funcionament, etc.

Hi ha la possibilitat d'utilitzar els perifèrics típics de l'ordinador, plotters, impressores i pantalles, i
es pot simplificar la programació en disposar de cicles de mecanització, macros i d'altres ajuts a la
programació.

C-3)  Control numèric distribuït (DNC) (DNC: Distributed Numerical Control)

Malgrat que inicialment, i abans d'aparèixer el CNC, les sigles DNC feien referència al control
numèric directe (DNC: Direct Numerical Control), en què s'introduïen els programes de CN des d'un
ordinador al CN de manera directa, com ho feia la cinta perforada; ara, actualment, les sigles DNC
corresponen a la idea del control numèric distribuït.

El DNC fa referència a la possibilitat de comunicar un ordinador amb els diferents CNC de les
màquines, distribuint-se funcions entre l'ordinador i els CNC. L'ordinador pot actuar des de només
com a simple magatzem de programes de CN, des del qual es distribueixen a les diferents màquines
quan els necessiten, fins a governar i controlar totes les màquines, amb funcions de coordinació, gestió,
supervisió i integració.

Històricament hi ha hagut dues tendències quant al control numèric distribuït:

- Al principi es tenia la idea d'un sol ordinador d'elevades prestacions que governés totes les
funcions de control corresponents a diverses màquines, quasi prescindint dels seus CNC.

- En l'actualitat es tendeix a un sistema on cada màquina té el seu CNC que governa el control
específic de la màquina, i els diferents CNC estan supervisats i controlats per un ordinador central
que, a més de realitzar totes les funcions específiques del DNC, gestiona la producció. Aquest
ordinador emmagatzema tots els programes i els envia als CNC locals quan aquests els necessiten,
d'aquesta manera s'aconsegueix dirigir el flux de material i assignar les tasques de manera més
eficient.

Quant a l'edició de programes i a la interfície amb l'usuari, existeixen CNC que no tenen ni pantalla
ni teclat i tant l'edició com la interfície es fan des d'un PC exterior, amb el qual tenen un nivell de
comunicació que ho permet i ho facilita.
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C-4)  Control numèric adaptatiu (CNA)

És un sistema de control que ajusta la resposta de la màquina en funció de les condicions detectades
durant el treball. Per exemple, en funció de la potència consumida en els motors, modifica l'avanç de
l'eina a fi de mantenir aquella potència dins uns certs marges preestablerts.

El sistema mesura contínuament un o més dels paràmetres que afecten l'execució del treball, i ajusta
contínuament els paràmetres a partir dels resultats d'aquestes mesures. D'aquesta manera s'assegura
el funcionament satisfactori del sistema, es millora i s'optimitza. En els sistemes anteriors, és l'operari
qui fixa les condicions de mecanització, en funció del material que cal treballar, la geometria i el
material de les eines, la potència i l'estat de la màquina eina, però no es tenen en compte les possibles
desviacions que puguin sorgir durant la mecanització. El control adaptatiu té per finalitat fixar de forma
òptima les condicions de mecanització en cada instant, en funció de les propietats reals que es presenten
en el comportament de la màquina, eina i peça.

Característiques d'un control numèric

A continuació s'esmenten diverses de les característiques que cal tenir en compte a l'hora de seleccionar
un CNC:

- Tipus de control: punt a punt, paraxial o de contornejat.
- Nombre d'eixos que pot controlar (2, 2'5, 3, etc.).
- Nombre d'eixos principals i auxiliars.
- Nombre d'eixos interpolables simultàniament.
- Precisió i repetibilitat a cada eix.
- Camp de desplaçament i interpolació en cada eix.
- Velocitat mínima i màxima a cada eix i resolució. (Aquesta velocitat màxima està en relació inversa

amb la resolució).
- Quants microprocessadors té, amb quants bits i què controlen? (16 bits, 32 bits, 64 bits, etc.).
- Porta incorporat un PC compatible? Tipus de llenguatge (Pascal, C, etc.).
- Temps de mostreig.
- Temps d'execució d'una instrucció.
- Capacitat de la memòria. Memòria interna i memòria disponible per a l'usuari.
- Pot portar disc dur? Quina capacitat té?
- Bateria i temps de manteniment de les dades a la memòria.
- Els autòmates programables (PLC) i el CNC estan integrats o no?
- Quants PLC té? Com poden programar-se? Des del control? Amb maleta especial? Amb un

ordinador?
- Mòdul de comunicacions. Té DNC? A quin nivell? Què permet?
- Sortida física de comunicació: RS-232, RS-422, RS-485, RS- 488, Token-Ring, Ethernet, etc.
- Tipus i nombre d'entrades i sortides que permet. Precisió.
- Possibilitat de correcció d'errors: errors de pas del cargol accionador del desplaçament, errors

d'inversió, errors de jocs aparents (efectes dinàmics), errors relacionats amb els captadors de
mesura, errors transversals, correccions volumètriques, etc.

- Correcció segons la geometria, el desgast i el radi de l'eina.
- Modes d'operació: automàtic, bloc a bloc, repeticions (play-back), ensenyament (teach-in), en buit,

manual.
- Variació de la velocitat d'avanç des del panell entre 0% i 200%, o entre 0% i 120%, etc.
- Variació de la velocitat de gir del capçal des del panell entre 50% i 200%, o entre 50% i 120%, etc.
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- Moviment manual continu o incremental.
- Volant electrònic.
- Programació:

. En codi ISO, EIA, SCII, etc.

. Programació simultània a l'execució d'un altre programa.

. Programació assistida.

. Descripció abreujada de contorns.

. Cicles fixos de mecanització i de mesurament.

. Funcions de càlcul de coordenades.

. Planificació del procés.

. Programació de dades tècniques d'eines. Nombre.

. Subprogrames. Nombre de programes i subprogrames.

. Macros.

. Programació paramètrica. Nombre de paràmetres.

. Salts de programa condicionals i incondicionals.

. Funcions condicionals.

. Operacions i funcions matemàtiques i lògiques.

. Funcions de càlcul de coordenades.

. Programació personalitzada.

. Paràmetres: locals (dins un programa), referents a trajectòries, referents a correctors d'eines,
valors de decalatges, etc. Nombre de paràmetres.

. Gestió i vigilància d'eines.

. Cerca automàtica de seqüències.

. Numeració i renumeració automàtica de blocs.

. Visualització de l'estat i comportament de la màquina: valors de les condicions de tall actuals
i error de seguiment, valors dels paràmetres, visualització de seqüències del programa, indica-
dors d'alarmes, etc.

. Simulació gràfica del programa en pantalla: 2D, 3D, etc., amb eina i visualització de la
mecanització, en filferro o amb sòlids, etc.

. Coordenades cartesianes, polars, cilíndriques, etc.

. Distàncies màximes programables.

. Coordenades absolutes i/o incrementals.

. Programació de l'origen de la peça.

. Nombre de decalatges d'origen.

. Nombre de correctors d'eina.

. Nombre d'eines programables.

. Escales.

. Rotacions.

. Simetries.

. Imatge especular.

. Interpolació entre eixos: lineal, circular, helicoïdal, cilíndrica, parabòlica, spline, etc.

. Treballa amb eixos virtuals?

. Programació poligonal (centre de tornejat amb eix C).

. Permet la digitalització de peces?

. Memòria de programes, paràmetres màquina i fitxers d'eines.

. ................
- Captadors absoluts o incrementals.
- Sistemes d'unitats: mètric, anglès.
- Sistemes d'identificació d'eines.
- Sistema de medició d'eines.
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- Sistema de monitorització d'eines.
- Control i gestió de la vida de les eines.
- Sistema de medició de peces.
- Diagnosi d'errors. Autodiagnosi.
- Control adaptatiu.
- .............

Comunicació entre CNC i ordinador. Nivells de DNC.

A l'hora de seleccionar un CNC i les seves opcions, cal tenir present si se'l vol comunicar o no amb
un ordinador exterior i quines opcions i funcions es volen tenir a través d'aquesta comunicació.

Si bé actualment tots els CNC tenen alguna sortida, generalment, RS-232, via sèrie, que els permet
comunicar-se amb un ordinador exterior, hi ha diferents nivells de comunicació DNC que permeten
diferents funcions i opcions. 

El nivell més baix de comunicació només permet enviar programes de CN i només quan prèviament
l'operari posa a punt el CNC i l'ordinador. Cada cop que es vol enviar un programa, cal prèviament
posar a punt ambdós elements.

Un segon nivell, que correspondria pròpiament a un primer nivell de DNC, permet transmetre
programes entre l'ordinador i el CNC quan es vulgui i sense necessitat que l'operari posi prèviament
a punt ambdós elements. Ja existeix un protocol de comunicacions que ofereix més possibilitats.

A més d'enviar programes, alguns CNC permeten també transmetre informació corresponent a l'estat
de la màquina o altre tipus d'informació.

Un tercer nivell, a més de permetre tot el del segon nivell, permet transmetre una informació àmplia
de l'estat de la màquina, alarmes, condicions de tall, correctors d'eines, etc., i a més permet des de
l'ordinador controlar la màquina: posar-la en marxa, aturar-la, etc. Aquest nivell de comunicació és
el que cal per integrar diferents màquines dins una cèl·lula flexible automàtica o dins un entorn CIM.

Existeix un quart nivell que a més de les opcions i funcions del tercer nivell, permet treballar amb
diversos canals de comunicació simultanis, a través de la línia sèrie. Permet, per exemple,
simultàniament enviar programes de CN a la màquina, rebre informació del seu estat i controlar-la.

També hi ha DNC que permeten enviar programes de tipus "infinit", és a dir, programes molt llargs
que no caben sencers a la memòria del CNC, la qual no sol ser gran. Cal que l'ordinador vagi enviant
blocs de programa al CNC a mesura que aquest els va executant. En aquest cas, si es vol controlar la
màquina des de l'ordinador, cal el quart nivell de DNC esmentat, ja que simultàniament cal anar
enviant el programa i anar controlant la màquina, rebent informació d'ella.

La majoria de programes de CN, generats amb l'ajut d'un sistema CAM, per mecanitzar les figures
dels motlles per injecció de plàstic, són de tipus "infinit".

També cal comentar que no tots els DNC permeten que l'operari des del CNC pugui accedir al directori
de programes de l'ordinador i cridar programes de CN. Han aparegut en el mercat tota una sèrie de
terminals que es munten a peu de màquina entre el CNC i l'ordinador a fi de permetre aquesta funció
i que a més incorporen altres opcions que poden tenir interès.
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Funció de gestió de la vida de les eines (CNC OKUMA OSP 5000 M-G)

El CNC OKUMA OSP 5000 M-G té l'opció de la funció Tool life management que permet gestionar
la vida de les eines.

Quant a la variable utilitzada per definir la vida de l'eina, té tres opcions:

1) A partir del temps de funcionament en què ha estat treballant l'eina. Per a cada una de les eines,
el control va acumulant els temps de mecanització corresponents a partir dels temps en què les
eines treballen amb G01, G02 o G03. No té en compte els temps de funcionament sota G00 en què
l'eina es desplaça en buit sense mecanitzar.

2) A partir del nombre de peces mecanitzades per cada eina.

3) A partir del desgast de cada eina detectat pel control adaptatiu (Mop-tool) mitjançant el consum dels
motors.

Un cop una eina ha arribat al límit de la seva vida, el control la substitueix per una altra eina igual
nova.

Control adaptatiu (CNC OKUMA OSP 5000 M-G)

El CNC OKUMA OSP 5000 M-G té l'opció del Mop-tool que, a partir de la detecció del consum dels
motors, permet tres tipus diferents d'aplicacions:

A) Detecció del valor límit del desgast màxim de l'eina i del valor límit de sobrecàrrega (Overload
monitoring)

B) Control adaptatiu de l'avanç (Adaptative control)

C) Control del desplaçament de l'eina en ràpid fins a trobar material (Air-cut time reduction).

Per utilitzar les aplicacions esmentades, per a cada una de les eines cal prèviament que el control
registri els consums dels motors dels eixos X, Y, Z i del capçal (gir de l'eina), quan l'eina corresponent
és nova i està mecanitzant amb les condicions de treball normals, pel que fa a les velocitats de tall i
d'avanç, la profunditat de passada, el material de la peça i el refrigerant.

Amb la funció Auto-set, el control, a partir d'aquells registres, carrega uns valors que determinen els
consums límits de desgast màxim d'eina, els consums límits de sobrecàrrega i els consums límits
màxims i mínims que defineixen els marges dels valors de la càrrega òptima dins els quals es vol
mantenir els consums dels motors quan s'aplica l'opció B del control adaptatiu.

Tots aquests valors límits, si bé el control ja els dóna, l'usuari els pot definir ell o modificar.

A continuació es comenten breument les tres aplicacions:

A) Detecció del valor límit del desgast de l'eina i del valor límit de sobrecàrrega (Overload moni-
toring).
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A partir dels valors límit de consums dels motors corresponents al desgast màxim d'eina i al límit
de sobrecàrrega, quan està activada aquesta funció, el control avisarà la funció de gestió de la vida
de les eines quan l'eina arribi al límit de màxim desgast i pararà quan arribi al límit de
sobrecàrrega.

Amb aquesta opció i la funció de gestió de la vida de les eines, es pot programar que quan el
control detecti que una eina ha arribat al límit de desgast, automàticament se substitueixi per una
altra eina idèntica que estigui en el magatzem d'eines. 

B) Control adaptatiu de l'avanç (Adaptative control).

A partir dels límits de consums que defineixen els màxims i els mínims dels marges dins els quals
es volen mantenir els consums dels motors, quan s'activa aquesta funció, el control determina en
tot moment l'avanç F de treball de l'eina, en funció del material que trobi l'eina en anar
mecanitzant, a fi que els consums dels motors es mantinguin dins els marges definits. L'avanç
tindrà un valor en percentatge del valor F programat.

Si el control detecta que els consums dels motors estan per sota dels límits de referència mínims,
augmentarà automàticament l'avanç fins que estiguin per sobre dels esmentats límits, d'igual
manera que si detecta que estan per sobre dels límits màxims, disminuirà l'avanç fins que els
consums estiguin per sota d'aquests límits.

C) Control de desplaçament de l'eina en ràpid fins a trobar material (Air-cut time reduction).

Aquesta opció serveix per optimitzar el desplaçament d'avanç de l'eina quan aquesta no està
mecanitzant.

En el moment en què es té activada la funció, l'eina anirà un 200% més ràpid sobre l'avanç F
programat, fins que trobi material. Amb això s'aconsegueix guanyar temps en els desplaçaments
d'aproximació.

Aquesta funció afecta tots aquells desplaçaments o interpolacions programats amb velocitat d'avanç
F, quan l'eina no trobi material. No afecta les trajectòries programades amb G00, en les quals la
velocitat dels eixos ja és sempre la màxima.

Així doncs, en qualsevol trajectòria programada (G01, G02, G03) amb una certa velocitat d'avanç
F, quan l'eina no trobi material el control augmentarà automàticament el valor de l'avanç per sobre
de la F programada fins que l'eina trobi material.

Tots aquests sistemes tenen aplicació sobretot en el cas de fer sèries llargues de peces.
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