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3  Conceptes previs a la programació amb control numèric

En aquest capítol s'introdueixen tots el conceptes previs que cal tenir clars a l'hora de programar un
CNC.

3.1  Origen màquina (el zero màquina o punt origen màquina)

A fi de poder posicionar els elements mòbils que s'han de controlar respecte a la màquina, cal adoptar
un sistema de referència definit per un origen i uns eixos.

L'origen és l'anomenat origen màquina o zero màquina, O, que el fabricant defineix sobre la màquina.
Pot definir-lo on vulgui. Per exemple, en el cas del torn de la Fig. 3.1.1, el O està definit darrere el
plat de grapes del capçal. Podria estar definit en un dels extrems de la carrera o recorregut longitudinal
Z de la torreta portaeines o en el punt mitjà de la carrera, sempre sobre l'eix de gir de la peça. Pot ser
un punt físicament accessible o no.

En el cas d'una fresadora, el fabricant també definirà el corresponent origen màquina que, per exemple,
podria estar en el punt d'intersecció dels eixos, en el punt mitjà de les seves carreres o recorreguts.

3.2  Eixos

La nomenclatura dels eixos i els moviments de les màquines eina està normalitzada per tal de facilitar
l'intercanvi dels programes entre les màquines eina del mateix tipus.

Els sistemes d'eixos estan normalitzats segons la Norma UNE 71.018, derivada de la ISO-841.

El sistema d'eixos està basat en un tríedre ortogonal de sentit directe associat als possibles moviments
de l'eina respecte a la peça a la màquina (Fig. 3.2.1). Els tres eixos cartesians, X, Y, Z, estan associats
a moviments rectilinis de l'eina i els moviments A, B i C s'associen a possibles girs del suport de l'eina
al voltant d'aquests eixos. S'adopta un triedre amb els eixos paral·lels a les guies principals de la
màquina i lligat a la peça de forma que el programador pugui descriure els moviments sense distingir
si és l'eina que s'aproxima a la peça o és la peça a l'eina.

Normalment el sistema d'eixos està orientat de la forma següent:

L'eix Z correspon a la direcció de l'eix de l'accionament principal de la màquina, que és el que
proporciona el moviment o potència de tall (capçal). Per exemple, en el torn correspondrà a l'eix de
gir de la peça i en una fresadora a l'eix de gir de l'eina, la fresa (Fig. 3.1.1 i 3.2.2).
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Si la màquina no té aquell accionament principal, s'adopta com a eix Z la direcció normal al pla o
superfície de subjecció de la peça. Per exemple, màquines d'oxitall, traçadores, etc.

En el cas que existeixin diversos accionaments principals, se n'escull un com a principal, preferentment
aquell que compleixi alguna de les condicions següents: o que l'eix de l'accionament principal estigui
permanentment paral·lel a un dels tres eixos del sistema ortogonal, o bé que l'eix de l'accionament
principal estigui situat perpendicularment a la superfície de subjecció de la peça. Si hi ha diversos
accionaments principals que ho compleixin, s'adoptarà el que tingui més potència de tall.

Si l'eix de l'accionament principal pot girar al voltant d'un eix perpendicular a ell i l'amplitud d'aquest
moviment no li permet ocupar més d'una posició paral·lela a un dels eixos del sistema de coordenades,
és aquesta direcció l'adoptada com a eix Z. Normalment, l'eix Z serà perpendicular al pla de subjecció
de la peça.

El sentit positiu per al moviment segons Z és aquell que incrementa la distància entre la peça i l'eina.
Per exemple, en el torn el sentit positiu segons Z és el que va des del plat amb grapes vers el
contrapunt (Fig. 3.1.1).

L'eix X s'escull, sempre que sigui possible, horitzontal i perpendicular a Z i, per tant, paral·lel a la
superfície de subjecció de la peça.

A les màquines on les peces tenen moviment de rotació, tipus torn, l'eix X és radial, perpendicular a
Z i paral·lel a les guies del carro transversal, amb sentit positiu de manera que l'eina s'allunya de la
peça (Fig. 3.1.1).

A les màquines en què l'eina té rotació, tipus fresadores, cal distingir segons que l'eix Z sigui
horitzontal o vertical. Si l'eix Z és horitzontal, l'eix X és horitzontal i el seu sentit és positiu vers la
dreta quan des de l'eina o accionament principal es mira cap a la peça. Per tant, el pla X-Z és
horitzontal (Fig. 3.2.2). Si l'eix Z és vertical, l'eix X és horitzontal i el seu sentit és positiu vers la
dreta d'un observador que des de l'eina o accionament principal mira cap a la columna en les màquines
d'una sola columna, o mira cap a la columna esquerra en les màquines de tipus pòrtic.

A les màquines on ni la peça ni l'eina tenen moviment de rotació, l'eix X és paral·lel a la direcció
principal de tall i el seu sentit positiu correspon al sentit de tall de l'eina.

L'eix Y s'escull de manera que amb els eixos X i Z formi un tríedre ortogonal amb sentit directe. L'eix
Y és perpendicular al pla X-Z i el seu sentit positiu és el de l'avanç d'un cargol a dretes que gira des
de la direcció positiva de l'eix Z a la direcció positiva de l'eix X pel camí més curt (Fig. 3.2.1).

Els moviments A, B i C (Fig. 3.2.1) defineixen desplaçaments angulars fets, respectivament, al voltant
d'eixos paral·lels a X, Y i Z. El sentit positiu s'adopta de forma que un cargol a dretes girant en sentit
positiu avanci respectivament segons +X, +Y i +Z.

Si a més dels moviments de translació X, Y i Z i de rotació A, B i C existeixen altres moviments de
translació i/o de rotació paral·lels a aquests, es designen per U, V i W els primers i per D i E els
segons. Les lletres P, Q i R es reserven per a direccions de moviments lineals terciaris paral·leles o
no als eixos X, Y i Z.
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Els sentits positius definits anteriorment corresponen al desplaçament de l'eina respecte a la peça. Per
als moviments de la peça respecte a l'eina s'inverteixen els convenis dels signes i els eixos es designen
amb primes (Fig. 3.2.3). A l'hora de programar sempre convé pensar que és l'eina que es mou respecte
a la peça i es programa pensant en els sentits dels eixos X, Y, Z, A, B i C. No obstant això, si per
exemple, segons X, en realitat, físicament, és la peça que es mou respecte a l'eina, un desplaçament
programat de l'eina segons +X físicament és un desplaçament de la peça segons +X' que té el sentit
oposat al +X, però el moviment relatiu de l'eina respecte a la peça és segons +X, que és el programat.

A la Fig. 3.2.2 es mostren els eixos en una fresadora horitzontal. Els eixos +X, +Y i +Z,
corresponen als desplaçaments de l'eina respecte a la peça i l'eix +B correspon al gir del suport de
l'eina respecte a la peça al voltant de l'eix +Y. No obstant això, físicament pot ser que realment sigui
la taula que suporta la peça la que es mogui segons +X', +Y', +Z' i +B' quan es programa,
respectivament, +X, +Y, +Z i +B, pensant que és l'eina la que es mou respecte a la peça.

Per exemple, en el cas del centre de mecanització OKUMA MC-40H, que és horitzontal, físicament
el capçal que suporta l'eina es mou segons +Y i +Z, i la taula que suporta la peça es mou segons +X'
i gira segons +B', quan es programa, respectivament, +X, +Y, +Z i +B, pensant que és l'eina la
que es mou respecte a la peça.

A la Fig. 3.2.4 es presenten els eixos d'un centre de tornejat amb eines motoritzades. En aquest cas,
amb un fresolí s'està mecanitzant una ranura helicoïdal sobre la perifèria d'un cilindre, interpolant el
desplaçament Z del fresolí amb el gir C' de la peça. Els eixos +X i +Z dibuixats corresponen al
desplaçament de l'eina respecte a la peça, i l'eix +C' correspon al gir de la peça respecte al suport de
l'eina, al voltant de l'eix +Z', ja que realment és la peça qui gira. A l'hora de programar, si es vol
considerar el gir del suport de l'eina respecte a la peça, caldrà fer servir l'eix +C, que té el sentit
contrari al de l'eix +C'.

3.3  Càlcul de la trajectòria que es vol programar. Correcció o compensació del radi de
      l'eina.

Una de les fases més importants de la programació és el càlcul de les coordenades dels punts que
defineixen la trajectòria del punt programat per obtenir el perfil desitjat a la peça. En principi el punt
programat serà un punt de l'eina.

El primer que cal és fer els càlculs necessaris per definir el contorn de la peça mitjançant les
coordenades dels punts adequats per a la programació.

Moltes vegades el plànol de la peça que arriba de l'oficina tècnica no està acotat pensant a realitzar la
mecanització en una màquina eina amb CNC, i en aquest cas és necessari determinar les coordenades
de tots aquells punts que presentin discontinuïtat en el contorn. Cal conèixer:

- Diàmetres
- Cares a refrontar
- Punts de tall entre línies, entre línies i circumferències o arcs, i entre circumferències o arcs que

componguin el contorn
- Punts de tangència entre línies, entre línies i circumferències o arcs, i entre circumferències o arcs

que componguin el contorn
- Centres i radis de les circumferències o arcs que componguin el contorn.
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Per exemple, a les Fig. 3.3.1 i 3.3.2 es presenten dos casos en què a partir de les dades especificades
en el plànol cal calcular les coordenades dels punts necessaris per a la programació del perfil o contorn
de la peça. A les taules adjuntes a les figures es presenten els resultats dels càlculs. En molts casos els
càlculs són llargs, cal aplicar les fórmules de la trigonometria, teorema del cosinus, etc. Evidentment,
si el dibuix s'ha fet amb un sistema CAD, aquest fàcilment proporcionarà les coordenades dels punts
esmentats.

Decalatge de la punta de l'eina

La mecanització del contorn de la peça s'aconsegueix mitjançant moviments apropiats de la peça i de
l'eina. Si, per exemple, en el cas del torn, l'eina tingués un radi de punta nul, el punt programat seria
la intersecció de les arestes de tall de l'eina, per la qual cosa el recorregut d'aquest punt coincidiria amb
el perfil de la peça per mecanitzar. Per tal d'allargar la vida de les eines, millorar l'acabament
superficial i reforçar la punta, aquestes tenen la punta arrodonida amb un cert radi de punta. Aquest
fet porta a programar la trajectòria d'un punt de l'eina que té un decalatge respecte al perfil per
mecanitzar que és funció tant del radi de la punta de l'eina com del punt escollit de l'eina per a la
programació.

Per aconseguir mecanitzar un contorn determinat, s'haurà de programar el moviment d'un punt de
l'eina, de trajectòria no sempre coincident amb el contorn de la peça que es vol obtenir.

Per exemple, en el torn, el punt de l'eina programat, considerat com el seu extrem, serà el centre del
radi de la punta, punt S, o bé el punt P d'intersecció de dues rectes paral·leles als eixos de la màquina
i tangents a les arestes de tall de l'eina (Fig. 3.3.3). El punt P és anomenat punta teòrica de l'eina. En
la fresa, el punt programat està a l'extrem de l'eina, en el seu eix de revolució.

Quan en el torn l'eina fa un moviment paral·lel a un dels eixos de la màquina, X o Z, el decalatge entre
la trajectòria del punt programat de l'eina i el perfil de la peça és constant. Per exemple, en el cas d'un
cilindratge o d'un refrontament (Fig. 3.3.4). En ambdós casos, el decalatge entre el punt programat
de l'eina P o S i el punt T de contacte o tangència entre l'eina i el perfil de la peça per mecanitzar és
constant.

En canvi, en altres casos, com el presentat a la Fig. 3.3.5, el decalatge entre el punt P o S i el punt T
no es manté constant.

En passar d'un tram a un altre de perfil de peça amb inclinacions diferents cal tenir en compte fins a
on cal que vagi l'eina abans de canviar la inclinació el seu moviment, i com varia el decalatge d'un
tram a un altre (Fig. 3.3.6).

Si fos necessari programar directament la trajectòria del punt P o S de l'eina a fi d'aconseguir que la
punta de l'eina mecanitzi el perfil de la peça, caldria a partir d'aquest perfil i del radi R de la punta de
l'eina calcular i programar la trajectòria del punt P o S. En aquest cas, si pel motiu que sigui es canvia
d'eina i aquesta té un altre radi R' de la punta, els decalatges seran diferents i caldrà tornar a calcular
i programar la nova trajectòria del punt P' o S', tenint en compte que aquests càlculs no sempre són
senzills i poden ser molt complexos.

Per tant, queda de manifest que el programa no depèn només de la peça que s'ha de mecanitzar sinó
que depèn també de l'eina que s'utilitza, i si canvia el radi de la punta d'aquesta cal canviar el
programa.
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Per tal d'evitar haver de calcular els decalatges i la trajectòria del punt P o S de l'eina, i per tal d'evitar
que el programa depengui de l'eina, els CNC permeten compensar de manera automàtica el radi de
l'eina i també el tipus d'eina i la seva llargada.

Compensació o correcció del radi de l'eina en el programa

En els CNC actuals es disposa de la funció correcció o compensació del radi de l'eina, amb la qual no
és necessari calcular el decalatge del punt de l'eina programat, ja que es programa directament el
contorn de la peça que es vol mecanitzar i és el propi CNC el qui calcula els decalatges i la trajectòria
del punt P o S de l'eina a partir del contorn de la peça programat, del tipus d'eina i del seu radi.

Per tant, aquesta funció permet programar el contorn de la peça de manera independent del radi  i del
tipus d'eina.

En el cas d'una fresadora, el punt programat de l'eina és el centre de l'extrem de l'eina (Fig. 3.3.7).
Quan es programa, per exemple, fer una ranura amb un fresolí o una fresa frontal de dos llavis, d'una
amplada igual al diàmetre de l'eina, si per definir la ranura es programa la seva trajectòria central no
cal corregir el radi de l'eina, ja que el centre del fresolí o de la fresa ha de seguir aquesta trajectòria
central. En aquest cas, l'amplada de la ranura és igual al diàmetre de l'eina. En canvi, si l'operació que
es vol realitzar és un contornejat d'un cert contorn (Fig. 3.3.7), es programa el perfil del contorn i cal
corregir o compensar el radi de l'eina a fi que el CNC calculi la trajectòria que ha de fer el centre de
la fresa perquè la seva perifèria mecanitzi el contorn programat.

En el cas d'una broca, el punt programat de l'eina és també el centre del seu extrem. Quan es vol fer
un forat, es programa el centre del forat i no cal corregir el radi de l'eina, ja que el centre de la broca
ha d'anar al centre del forat.

Quan es treballa amb correcció del radi de l'eina, es programa el contorn real de la peça i no la
trajectòria que descriu l'eix de l'eina o el punt representatiu de la seva punta P o S. Serà el CNC qui
aplicant la correcció o compensació del radi de l'eina, calcularà la trajectòria que ha de descriure l'eix
de l'eina o el punt representatiu de la seva punta P o S, paral·lela al contorn de la peça.

Hi ha dos tipus de contorns, interiors i exteriors. El criteri per distingir si el contorn és interior o
exterior és l'angle " mostrat a la Fig. 3.3.8. Si " és menor de 180E es considera el contorn exterior
i, en cas contrari, interior.

En el cas de contorns exteriors, hi ha tres formes de compensacions o correccions en les transicions
entre diferents trams del contorn (Fig. 3.3.8), la paraxial o d'intersecció A, la de transició circular C
i la de transició amb trajectòries rectes B. Segons el cas i la magnitud de l'angle ", el CNC aplica un
tipus o un altre de compensació. La menys utilitzada és la paraxial, ja que si l'angle és petit, el camí
que l'eina ha de recórrer és molt llarg. La compensació circular minimitza el camí recorregut, però té
l'inconvenient de temps de transició grans i errors en el perfil, en comparació amb les transicions amb
trajectòries rectes, que minimitzen l'error del perfil i el temps de transició.

En les transicions entre diferents trams dels contorns interiors, la compensació o correcció del radi de
l'eina es basarà a calcular la intersecció de les trajectòries paral·leles als contorns programats de les
peces (Fig. 3.3.11).

Cada CNC especifica en els seus manuals quina trajectòria fa l'eina a la fase transitòria a partir que
llegeix l'ordre (G41 o G42) de compensar o corregir el radi R de l'eina fins que ha compensat del tot
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aquest radi (Fig. 3.3.9), en funció de l'angle " i del radi R de l'eina, i també s'especifica la trajectòria
a la fase transitòria de descompensació o anul·lació de la correcció del radi de l'eina (G40) (Fig.
3.3.10).

De la mateixa manera, en els manuals s'especifica quina trajectòria segueix l'eina en les diferents
transicions del contorn programat de la peça quan està activada la compensació o correcció del radi de
l'eina, també en funció de l'angle " i del radi R de l'eina (Fig. 3.3.11 i 3.3.12). També s'especifiquen
altres casos concrets, com quan hi ha canvis del sentit de la correcció, vers un costat o l'altre de la
direcció del moviment de l'eina, o bé quan hi ha canvis del nombre dels valors de correcció, etc.

El CNC executa el programa de CN en temps real, i quan executa cada línia de programa, sempre ja
ha llegit les 4 línies següents, o més línies, tenint en compte la corresponent informació mentre està
executant la línia on està. Gràcies a això, tant quan s'introdueix o s'anul·la la compensació del radi de
l'eina, com quan es compensa el radi a les transicions d'un tram a un altre del contorn, el CNC, en
calcular la trajectòria de l'eina, successivament, a cada nou punt del contorn té en compte el contorn
del tram immediat que segueix.

Comentaris

Si en el bloc o línia de programa on s'introdueix la compensació del radi de l'eina, G41 o G42, el
desplaçament programat és molt petit comparat amb el radi de l'eina, el CNC donarà error, ja que cal
un mínim de desplaçament perquè el control tingui temps de desplaçar tot el radi de l'eina cap a un
costat del punt programat al final del desplaçament. Per tant, si surt error, cal programar un
desplaçament més llarg en el bloc on s'introdueix la compensació del radi de l'eina.

Així mateix, quan s'està treballant amb compensació del radi de l'eina, si es programa un canvi de
trajectòria molt petit comparat amb el radi de l'eina o, per exemple, una interpolació circular amb radi
més petit que el radi de l'eina, també segurament sortirà error, o bé l'eina es pot clavar en el material
de la peça.

3.4  Dades de les eines. Correctors.

Dades de les eines: Tipus d'eines. Correctors d'eina. Prereglatge de l'eina.

A les màquines amb CNC es poden fer servir diferents eines i cal que per a cada una el CNC tingui
la informació geomètrica necessària per conèixer on està situat l'extrem programat de l'eina, P o S,
respecte a la màquina, a fi de poder controlar les seves posicions i velocitats per tal que segueixi la
trajectòria adequada per mecanitzar el contorn programat de la peça.

Aquesta informació geomètrica necessària de cada eina està continguda en el que s'anomena els
correctors de l'eina.

A fi de relacionar el punt de referència de la màquina, el zero màquina, amb el punt de l'extrem de
l'eina programat, és necessari conèixer, abans de la programació, les dimensions de l'eina. L'operació
mitjançant la qual es determina de manera precisa les dimensions de l'eina s'anomena prereglatge o
presetting.

Aquest prereglatge pot fer-se a la pròpia màquina, de forma manual o per programa, o bé fora de la
màquina, utilitzant instruments de mesura adequats o bé utilitzant una màquina específica de prereglatge
d'eines destinada exclusivament a aquesta funció.
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Per exemple, en el cas del torn (Fig. 3.4.1), el CNC coneix en tot moment la posició del punt de
referència E de la torreta portaeines respecte al zero màquina O, coordenades XOE, ZOE. Per a cada
eina, cal donar al CNC les coordenades XEP i ZEP que situen l'extrem P programat de l'eina respecte
al punt de referència E de la torreta portaeines. Si es volgués programar com a extrem de l'eina el punt
S, caldria donar al CNC les coordenades XES i ZES.

Amb el prereglatge de l'eina, es determinen les coordenades XEP i ZEP (o bé XES i ZES) i també el
radi R de la punta de l'eina. Aquests constitueixen els correctors de l'eina.

Quan el prereglatge es fa a la mateixa màquina, manualment o per programa, es porta la punta de l'eina
a tocar el palpador de presetting que ha de tenir la màquina, i el CNC capta la posició de P respecte
a la màquina. El palpador és quadrat amb cares paral·leles als eixos X-Z. Quan la punta de l'eina toca
la cara del palpador paral·lela a l'eix X, el CNC capta la coordenada ZEP, i quan toca la cara paral·lela
a l'eix Z, el CNC capta la coordenada XEP. El CNC carrega de manera automàtica aquests valors a
la pantalla de correctors de l'eina corresponent. Aquest sistema també permet que cada cert temps, de
manera manual o per programa, les eines vagin a tocar les cares del palpador i es detecti el desgast de
cada eina, i es corregeixin de manera automàtica els correctors corresponents de manera directa o a
través de correctors específics de desgast.

Hi ha també màquines específiques de presetting, més o menys automatitzades, a les quals en un suport
especial es munta l'eina amb el portaeines corresponent, i a través d'enrasar una creu tangent a la punta
de l'eina, amb el seu perfil amplificat i projectat en una pantalla, es determinen els correctors
corresponents, coordenades XEP i ZEP, i també el radi de la punta de l'eina comparant aquesta punta
amb una sèrie de corbes de diferent radi que hi ha a la pantalla.

Si la màquina de presetting està controlada amb un ordinador, des d'aquest poden enviar-se els correctors
al corresponent CNC directament o a través de l'ordinador de control de planta i del de control de
cèl·lula si es treballa dins un sistema flexible. El portaeines amb l'eina pot portar un sistema
d'identificació d'eines, magnètic o d'altre tipus, i la mateixa màquina de presetting, a l'hora de
determinar els correctors, identifica l'eina, i així l'operari no ha d'escriure res a l'ordinador i s'evita la
introducció de possibles errors. També es pot editar una etiqueta per impressora amb els correctors i
fixar-la al portaeines, i quan es faci servir aquella eina que l'operari entri manualment les dades al CNC.

Pel que fa a les eines per a fresadores o per a centres de mecanització, els correctors de les eines fan
referència a la llargada de l'eina i al seu radi. La llargada de l'eina s'especifica respecte al punt de
referència del capçal portaeines E, situat normalment a l'extrem del capçal, just a la cara frontal plana
del suport del con portaeines (Fig. 3.4.2). La màquina pot portar un palpador per fer el presetting quant
a la llargada de l'eina, o per detectar el desgast de la llargada de l'eina cada cert temps. 

El presetting també es pot fer a la màquina específica de presetting, esmentada anteriorment, posant
el suport del corresponent portaeines. 

Correctors d'eines en el CNC SIEMENS SINUMERIK 850T/880T per a torn

El CNC SIEMENS SINUMERIK 850T/880T per a torn disposa d'unes pantalles de correctors d'eines
D, de D1 a D102 per a cada torreta, a cada una de les quals es guarden els correctors corresponents
a una eina. A cada pantalla D (Fig. 3.4.3), hi ha informació sobre (0) el número de l'eina, (1) el tipus
d'eina i la geometria de l'eina quant a les dimensions bàsiques ((2) L1 geometria = XEP, (3) L2
geometria = ZEP, i (4) diàmetre/radi =R) i als desgasts corresponents ((5) L1 desgast, (6) L2 desgast
i (7) diàmetre/radi). En el cas de fer servir torretes amb diverses eines, el número d'eina correspon al
número del lloc de la torreta que ocupa l'eina corresponent. Els paràmetres d'eina (8) L1 base i (9) L2
base estan previstos per a aplicacions especials i possibiliten una correcció longitudinal addicional de
l'eina. Cada pantalla D de correctors d'eines queda guardada en un sector de la memòria del CNC.
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Depenent del tipus d'eines que s'utilitzen, cal donar la informació necessària corresponent al CNC per
situar l'extrem de l'eina respecte al punt de referència E de la torreta. A la Fig. 3.4.4 es mostren
diferents tipus d'eina que es poden utilitzar. Entre parèntesi figura la codificació emprada en el CNC
SIEMENS per identificar els diferents tipus d'eina. Les eines de torn poden ser de tipus 1 a 9 tal com
s'exposarà més endavant, les broques són de tipus 10, les freses cilíndriques són de tipus 20 i les freses
amb cap angular són de tipus 30.

La clau dels tipus d'eina emprada per al paràmetre P1 del CNC SIEMENS (Fig. 3.4.4) és:

Tipus 0 Eina indefinida
Tipus 1 … 9 Eina de tornejar, depenent de la posició de l'aresta de tall de l'eina
Tipus 10 Eina, només amb correcció longitudinal efectiva (p. ex., una broca)
Tipus 20 Eina amb correcció efectiva de radi i una correcció longitudinal (p. ex., una fresa)
Tipus 30 Eina amb correcció efectiva de radi i dos correccions longitudinals (p. ex., una

fresa amb cap angular)
Tipus 40 Fresa per a correcció longitudinal d'eina de 5 eixos (opció).

Cal comentar que a l'eina de ranurar (Fig. 3.4.4), el punt programat sol ser un dels extrems de l'aresta
de tall, el que es vulgui, sempre que en el presetting es determinin els corresponents correctors L1 i
L2 respecte a aquell punt. En aquest cas, es treballa sense fer servir la funció correcció o compensació
del radi de l'eina i cal tenir en compte quina és la zona que mecanitza tota l'aresta de tall quan el punt
programat de l'eina recorre la trajectòria programada, i quins són els radis en els cantons laterals
frontals de l'eina.

Pel que fa als signes dels correctors L1 i L2 i als valors i signes dels desgasts de L1 i L2, cal fer
atenció.

En principi, el CNC controla la posició del punt de referència E de la torreta portaeines (Fig. 3.4.5).
Si es dóna l'ordre al CNC d'anar a la posició X, Z, si els correctors de longitud de l'eina són nuls, L1
= 0 i L2 = 0, el punt E va a la posició X, Z. Si els correctors de longitud de l'eina són … 0, llavors
el punt E va a la posició X ± L1 i Z ± L2, de manera que el punt P va a la posició X, Z desitjada.

Tenint en compte aquesta manera d'actuar del CNC, fàcilment en cada cas es dedueixen els signes que
han de tenir L1 i L2. Cal veure els signes de les components del vector PE a la base X, Z. A la Fig.
3.4.5, per al cas de l'eina de cilindrar A, els signes dels correctors L1 i L2 són positius ja que els seus
sentits, anant de P a E, són segons els sentits positius dels eixos de referència X, Z. En el cas de l'eina
de mandrinar B, el corrector L1 és negatiu, ja que anant de P a E, el seu sentit és contrari al sentit
positiu de l'eix X, i el corrector L2 és positiu ja que el seu sentit és segons el sentit positiu de l'eix Z.
En el cas A, perquè P vagi a X, Z, E ha d'anar a X+L1, Z+L2, i en el cas B, E ha d'anar a X-L1,
Z+L2.

Quant als correctors de desgast segons L1 i L2, cal tenir en compte que segons L1 fan referència als
diàmetres segons X. Si l'eina és exterior, per exemple, l'eina de cilindrar A de la Fig. 3.4.5, quan
l'eina es desgasta, el diàmetre de la peça Ø queda més gran que el desitjat Ø . Cal que l'extrem ded

l'eina P s'acosti més a la peça, en sentit negatiu segons X i, per tant, el corrector de desgast segons L1
serà  - #Ø - Ø #, negatiu amb valor igual al mòdul de la diferència dels diàmetres.d

En el cas que l'eina sigui interior, per exemple, l'eina de mandrinar B de la Fig. 3.4.5, si l'eina es
desgasta, el diàmetre interior mandrinat Ø queda més petit que el desitjat Ø , cal que P s'acosti mésd

a la peça desplaçant-se segons el sentit positiu de X i, per tant, el corrector de desgast segons L1 serà
+ #Ø  - Ø#. d
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Pel que fa al corrector de desgast segons L2, els raonaments serien semblants, però el valor del
corrector és el desgast en llargada segons Z, i no en diàmetre com en el corrector de desgast de L1.

El motiu que el valor del corrector de desgast de L1 segons X sigui en diàmetre és que normalment
en els torns les X es donen en diàmetre, ja que en els plànols de les peces de revolució generalment
s'acoten els diàmetres més que els radis, atès que en verificar la peça el que es mesura directament és
el diàmetre amb un peu de rei o amb un micròmetre o amb un altre tipus d'instrument de mesura. Per
tant, és convenient que el valor del corrector de desgast de L1 segons X es doni en diàmetre ja que el
que es mesurarà directament serà el diàmetre de la peça i, per tant, es detectarà l'error en diàmetre a
causa del desgast de l'eina, i aquest serà el valor que s'introduirà en el corrector de desgast
corresponent, amb el signe adequat.

En canvi, el valor del corrector de desgast de L2 segons Z es dóna en longitud ja que, segons Z, el que
es verifica són directament les distàncies amb un peu de rei o un micròmetre o un altre tipus
d'instrument de mesura.

Quant a la correcció del desgast, també es poden modificar directament els correctors de longitud L1
i L2, en lloc de fer servir els correctors de desgast. Tant en el cas A com en el B de la Fig. 3.4.5, si
es gasta la punta de l'eina cal disminuir el valor de L1, que és la distància entre P i E segons X, amb
un valor igual a #Ø - Ø #/ 2, mòdul de la diferència entre el diàmetre Ø mesurat i el diàmetre Ød d

desitjat, dividit per 2 perquè el corrector de longitud L1 és la distància entre P i E segons X. Pel que
fa al desgast segons Z, caldria disminuir el corrector de longitud L2 en un valor igual al desgast segons
Z.

En el cas d'utilitzar eines de tipus modular, en què en canviar una plaqueta gastada o un capçalet per
un altre del mateix tipus pràcticament els correctors inicials no varien, pot interessar no modificar els
correctors de longitud L1 i L2 inicials amb plaqueta nova, i a mesura que aquesta es desgasta, es
modifiquen els correctors de desgast corresponents. Quan es canvia la plaqueta per una de nova no cal
fer el presetting, es posen a zero els correctors de desgast i es mantenen els correctors de longitud
inicials L1 i L2. En mecanitzar una primera peça es verifiquen les seves mides i si hi ha errors es
modifiquen els correctors de desgast per corregir-los, i es mantenen els correctors de longitud inicials,
o bé, en aquest cas que la plaqueta és nova, es modifiquen els correctors de longitud inicials. 

No obstant això, si per detectar el desgast de les eines es fa servir el sistema de palpador de presetting
de la pròpia màquina, en aquest cas el CNC modifica de manera automàtica els correctors de longitud
L1 i L2, i no pas els correctors de desgast, ja que aquest palpador el que detecta són les longituds L1
i L2, entre P i E.

Els correctors de desgast també es poden fer servir per altres finalitats com, per exemple, si es desitja
fer una passada de desbast i deixar un sobregruix de material per fer una segona passada d'acabament,
es pot utilitzar el mateix programa on està programat el perfil de la peça acabada, i per fer el desbast
es fan servir els correctors de desgast introduint els valors adequats perquè l'eina se separi de la peça
el necessari per deixar el sobregruix que es desitgi per a l'acabament. Per fer la segona passada, la
d'acabament, només cal anul·lar els valors corresponents introduïts en els correctors de desgast i tornar
a executar el mateix programa. Això també es podria fer modificant directament els correctors de
llargada. Per a l'acabament es pot utilitzar la mateixa eina o bé una altra, i en aquest darrer cas cal
tenir-ho en compte en el programa.

Per altra banda, en el cas del torn, per al càlcul de la compensació o correcció del radi de tall, el CNC
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necessita el radi R de tall i una informació sobre la forma en què l'eina de contornejat es troba fixada
al portaeines. Per tal motiu, generalment a través del valor d'un paràmetre o codi d'orientació, s'indica
la posició relativa del punt P respecte al centre S del radi de tall, en els eixos de referència del torn.

En el cas del CNC SIEMENS SINUMERIK 850T/880T, el codi d'orientació de l'eina es dóna a través
del valor del paràmetre P1 que pot variar de P1 = 1 a P1 = 9 (Fig. 3.4.6), i aquest valor es posa en
la corresponent pantalla D de correctors de l'eina, a la línia que posa (1) Tipus eina (Fig. 3.4.3).

Si com a punt de referència per al càlcul de la correcció de longitud de l'eina no s'adopta el punt P sinó
el centre S del radi de tall, llavors s'introdueix  P1 = 9 (S = P). No s'admet el distintiu P1 = 0 en
el CNC SINUMERIK.

A la Fig. 3.4.6, es representen les posicions possibles de l'aresta de tall, posició de P respecte a S, amb
els valors corresponents del paràmetre P1. En un gràfic s'indiquen els valors del paràmetre P1 quan
es mecanitza darrera de l'eix de gir de la peça i a l'altre gràfic s'indiquen els valors quan es mecanitza
davant de l'eix de gir. Normalment, en els torns amb CNC que tenen una sola torreta portaeines amb
diferents eines que canvien automàticament, aquesta torreta està situada darrera de l'eix de gir per tal
de facilitar el canvi de peça, el contrari del que succeeix en els torns sense CNC, on l'operari ha d'anar
canviant les eines manualment i té la torreta portaeines davant de l'eix de gir de la peça, per tal de
facilitar la seva accessibilitat. En els torns amb CNC amb dues torretes, una està davant de l'eix de gir
de la peça i l'altra darrere.

En la programació del CNC SINUMERIK, quan es programa una eina de les diferents que té la
torreta, cal posar en quina pantalla D estan els seus correctors. Per exemple, T4 D70. En llegir aquesta
línia de programa, el CNC fa girar la torreta fins que l'eina que ocupa el lloc 4 de la torreta arribi a
la posició de treball. El gir s'efectua en el sentit en què el recorregut que calgui sigui més curt. A més,
el CNC va al sector de memòria de correctors d'eina D70 i llegeix el tipus d'eina i tots els seus
correctors, L1, L2, radi, i correctors de desgast segons L1, L2 i radi, i L1 base i L2 base. Des d'aquest
moment el CNC coneix on està l'extrem de l'eina, correcció de llargada, i quin és el radi de la punta
de l'eina i com està orientada, posició del punt P respecte al S, en els eixos de referència de la màquina
i, per tant, podrà calcular la compensació del radi de l'eina quan en alguna línia de programa llegeixi
G41 o G42.

Pel que fa al tipus d'eina, és a dir, al codi d'orientació del punt P respecte al centre S del radi de tall,
en els eixos de referència del torn, cal comentar que si l'eina té una forma tal que al llarg de la
mecanització la seva aresta de tall actua per diferents costats tals que corresponen a diferents codis
d'orientació del punt P respecte al S, en aquest cas no es podrà treballar amb compensació del radi de
l'eina G41 o G42, i caldrà programar directament la trajectòria del punt P o S a fi que l'aresta de tall
mecanitzi el contorn o perfil que es desitja.

Això només succeeix en eines especials i molts cops els fabricants corresponents ja subministren un
software que permet calcular la trajectòria del punt P o S a partir del contorn o perfil que s'ha de
mecanitzar. No obstant això, si es vol treballar amb la compensació del radi de l'eina G41 o G42, hi
ha la possibilitat de separar la mecanització corresponent a un codi d'orientació de la corresponent a
un altre, utilitzant en cada cas la mateixa eina T però amb diferent pantalla D de correctors, en la qual
en cada cas figuri el codi d'orientació corresponent, a més dels correctors. Entre una mecanització i
l'altra caldrà tornar a seleccionar o cridar la mateixa eina T assignat-li la pantalla D de correctors
d'eina corresponent.
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Correctors d'eines en el CNC OKUMA OSP 5000 M-G per a centre de mecanització

En el CNC OKUMA OSP 5000 M-G per a centre de mecanització o fresadora, la informació que té
el CNC de cada eina, quant a correctors, és la llargada de l'eina i el seu radi. A la Fig. 3.4.7 es mostra
la pantalla de correctors de les eines. Les llargades d'eines es guarden en els registres de H1 a H50
i els radis d'eines es guarden en els registres de D1 a D50. Aquesta pantalla de correctors d'eines queda
guardada en un sector de la memòria del CNC.

En aquest cas, en un centre de mecanització OKUMA MC-40H, que té un magatzem de 30 eines amb
canvi automàtic d'eina entre el magatzem i el capçal, la manera de procedir en la programació, pel que
fa a la selecció i al canvi d'eina, i als correctors, és la següent:

Cal distingir entre la selecció de l'eina i l'execució del canvi d'eina. Quan el CNC llegeix, per
exemple, T16, el CNC selecciona l'eina 16 del magatzem i la situa a la posició de canvi d'eina, però
no s'executa el canvi fins que el CNC llegeixi M06, que vol dir execució del canvi d'eina.

Així, en un magatzem d'eines de tipus aleatori com és el cas, on cada eina pot variar de posició dins
del magatzem, un cop executat el canvi d'una eina, a la línia següent de programa ja es posa la
codificació corresponent a la selecció de l'eina següent que es vol utilitzar, i així, mentre treballa l'eina
que ha entrat al capçal, s'està executant simultàniament la selecció de l'eina següent i el magatzem gira
fins a situar l'eina següent seleccionada a la posició de canvi, sempre escollint el sentit de gir
corresponent al camí més curt. Ara, quan s'hagi executat tota la mecanització programada amb l'eina
del capçal, a la línia següent de programa es posa la M06, amb la qual s'executarà el canvi d'eina,
entrant en el capçal l'eina seleccionada i sortint l'anterior eina.

En aquest cas, quan se selecciona l'eina o s'executa el canvi no es dóna cap informació dels correctors.
Quan es programa el primer moviment d'aproximació a la peça segons l'eix Z, eix longitudinal de
l'eina en aquest cas, cal introduir o haver introduït la correcció de llargada de l'eina amb el codi G56
i amb el registre H on està la llargada de l'eina, per exemple H20, perquè el CNC la tingui en compte
a l'hora d'apropar-se a la peça, que en aquest cas està en el pla XY, G56 H20. Si en algun moment es
vol anul·lar la correcció de llargada, es posa el codi G53.

Quan en el pla XY es vulgui fer algun contornejat o alguna mecanitzaciót on calgui compensar o
corregir el radi de l'eina, caldrà informar al CNC en quin registre D està el radi de l'eina. A la línia on
es programa la introducció de la correcció de radi de l'eina amb el G41 o G42 caldrà posar el D, per
exemple, D10, on es troba el radi de l'eina, G41 o G42 D10. No cal que el número del registre D
coincideixi amb el d'H ni amb el de T. Quan es vulgui anul·lar la correcció de radi, es posa el codi G40.

La correcció de llargada sempre es fa a l'eix perpendicular al pla de treball i la correcció de radi en el
pla de treball seleccionat, que en aquest cas era X-Y, però en altres casos pot ser Z-X o Y-Z.

El CNC OKUMA té unes variables específiques, que formen part de les anomenades variables del
sistema, les quals permeten modificar els valors dels correctors d'eina des del programa peça.

Per modificar el valor del corrector de llargada d'eina H es fa servir la variable VTOFH[expressió],
Variable Tool Offset H. Per exemple, amb:

VTOFH[10] = 20

el valor del registre H10, de correctors de llargada d'eina, passa a ser 20.
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Per modificar el valor del corrector de radi d'eina D es fa servir la variable VTOFD[expressió],
Variable Tool Offset D. Per exemple, amb:

VTOFD[9] = 15

el valor del registre D9, de correctors de radi d'eina, passa a ser 15.

Per tant, en el torn, amb T se selecciona una eina de la torreta i se situa a la posició de treball i cal
afegir-hi en quina pantalla D estan els correctors corresponents, i el CNC d'entrada ja té en compte els
correctors de longitud d'eina per situar l'extrem de l'eina. Quan a més es vulgui compensar el radi
d'eina, n'hi haurà prou a fer servir els codis G41 o G42, i el CNC ja coneix la pantalla D on està el
tipus d'eina i el seu radi, no cal dir-li-ho.

En canvi, en el centre de mecanització, amb T se selecciona l'eina, però el canvi no es produeix fins
que el CNC llegeix M06. Un cop executat el canvi d'eina, quan es faci la primera aproximació a la
peça, segons l'eix Z en aquest cas, caldrà introduir o haver introduït la correcció de llargada G56 amb
el registre H on està la llargada de l'eina. Quan es vulgui introduir la correcció de radi, caldrà el G41
o G42 amb el registre D on està el radi de l'eina.

Pel que fa al concepte de magatzem d'eines aleatori en un centre de mecanització, cal aclarir que si el
magatzem d'eines no és de tipus aleatori, les eines han d'ocupar sempre el mateix lloc al magatzem.
En el cas del centre de mecanització OKUMA MC-40H, en què el magatzem d'eines és aleatori, les
eines varien de posició dins el magatzem al llarg de l'execució dels programes. En tot moment el CNC
té unes pantalles on hi ha les eines que ocupen les diferents posicions del magatzem. En una pantalla
hi ha "número de posició de magatzem - número d'eina" que l'ocupa (Fig. 3.4.8), i en una altra
pantalla hi ha "número d'eina - número de posició de magatzem" que ocupa (Fig. 3.4.9). Aquestes
pantalles queden guardades en un sector de la memòria del CNC. Com a número d'eina admet de 1 a
50 malgrat que els números de posicions del magatzem van de 1 a 30.

Comentaris

Tal com s'ha comentat anteriorment, en el CNC OKUMA des del programa es poden modificar els
correctors de l'eina. Un possible exemple d'aplicació podria ser en el cas que es vulgui fer una ranura,
per exemple, d'amplada 20 mm amb una fresa frontal de dos llavis de diàmetre 16 mm. Si les cotes
que es donen en el plànol corresponen a un dels dos contorns de la ranura, el que es pot fer és
programar aquest contorn, i mecanitzar el contorn amb compensació del radi de l'eina, G41 o G42
depenent de cap a on calgui desplaçar el centre de l'eina respecte al contorn (Apartat 1.9 del TEM
Control Numèric (II)). Es farà servir un corrector de radi de l'eina de valor D=8 mm, igual al radi de
l'eina, amb la qual cosa el CNC desplaçarà el centre de l'eina 8 mm respecte al contorn programat, a
fi que la fresa contornegi aquest contorn. Amb això, quedarà una ranura d'amplada 16 mm. A
continuació, es pot utilitzar el mateix programa amb el mateix contorn programat, i només variant el
valor del corrector de radi d'eina amb la variable VTOFD, amb D=8+4 = 12mm, el CNC en
compensar el radi de l'eina desplaçarà el seu centre 12 mm respecte al contorn programat, amb la qual
cosa el fresolí de diàmetre 16 mm ampliarà l'amplada de la ranura en 4 mm més, que d'aquesta manera
passarà a tenir una amplada total de 20 mm.

En el cas que la pròpia màquina tingui una sonda de mesura i pugui verificar de manera automàtica
l'amplada de la ranura, si aquesta no és correcta, perquè per exemple l'eina ha perdut radi degut al seu
desgast, només caldrà des del programa modificar de manera automàtica els valors dels correctors de
radi d'eina utilitzats en ambdues passades.
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Quant a la llargada de les eines, si la pròpia màquina té un palpador per mesurar-la, presetting, o per
verificar-la, el CNC de manera automàtica pot introduir o modificar el valor corresponent del corrector
de llargada H amb la variable VTOFH, a partir de les mesures fetes.

3.5  Origen peça. Decalatges d'origen.

A l'hora de programar el perfil o contorn final de la peça que es vol mecanitzar (Fig. 3.5.1), a fi que
l'extrem de l'eina mecanitzi aquest perfil, caldria donar les coordenades dels punts successius que el
defineixen respecte al punt origen màquina O en els eixos X,Y,Z de referència de la màquina (Fig.
3.5.2).

No obstant això, en el plànol que defineix la forma i les mides o cotes de la peça final que es vol
obtenir, les cotes estaran referides respecte a algun punt o extrem de la peça, normalment, i en uns
eixos relacionats amb ella. A l'exemple de la Fig. 3.5.1, els punts que defineixen el perfil són A-B-C,
amb les seves coordenades a partir de la seva situació respecte a l'extrem de la peça, i són els diàmetres
corresponents a les seccions A, B i C.

Seria poc àgil que a l'hora de programar el perfil de la peça fos necessari calcular les coordenades dels
punts del perfil respecte a l'origen màquina O. Això no és necessari gràcies que els CNC permeten
introduir el decalatge d'origen per definir un origen per a la programació diferent de l'origen màquina
O.

Així, a la Fig. 3.5.2 es defineix el punt origen peça W, mitjançant el decalatge d'origen ZOW que el
situa respecte al O, i al llarg del programa es fan servir les coordenades dels punts que defineixen el
perfil respecte a W, en els eixos X, Z, que coincideixen respectivament amb l'eix radial i l'eix
longitudinal de la peça. D'aquesta manera, es poden fer servir directament les coordenades del plànol
per fer la programació. A més, si aquesta peça es vol mecanitzar en un altre torn on l'origen màquina
O' està situat en un altre lloc, només introduint en el CNC el nou decalatge d'origen ZO'W ja es pot
executar el mateix programa.

A la Fig. 3.5.2 hi ha una recopilació de tots els punts de referència, en el cas del torn.

Els punts R de referència de la màquina segons cada eix, un punt R per a cada eix, fan referència al
cas en què la màquina fa servir captadors de posició incrementals, no absoluts. En aquest cas, ja es va
comentar que cada cop que es connecta i es posa en marxa la màquina, cal que el carro de cada eix vagi
al corresponent punt de referència R a fi que el CNC identifiqui la seva posició respecte a la màquina.
Quan el carro, segons un eix, arriba al corresponent punt R, aquell acciona un microruptor o un altre
tipus de captador de posicionament o proximitat, aturant-se el carro i ajustant-se de manera precisa la
seva posició a R. El CNC coneix en aquesta posició R, la coordenada corresponent del punt de
referència E del carro respecte al punt O i, a partir d'aquesta coordenada, la va incrementant o
decrementant, depenent del moviment a partir de R captat pel corresponent captador de posició
incremental.

Aquest pas pel punt de referència cal fer-lo per a cada eix, prement la tecla corresponent del panell del
CNC. Un cop premuda la tecla, el procés es fa de manera automàtica, i un cop el carro arriba al punt
de referència R i s'atura, s'observa a la pantalla del CNC que la posició segons aquell eix s'actualitza,
d'acord amb la posició correcta de E respecte a O.
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En el cas que la màquina utilitzi captadors absoluts, no calen els punts de referència R i no cal que cada
cop que és connecti la màquina s'hagi de passar per al corresponent punt R segons cada eix. Quan es
connecta la màquina, el CNC coneix la posició de E respecte a O, estigui on estigui E.

Determinació del decalatge d'origen en el cas del torn

A la Fig. 3.5.3 es mostra com es pot determinar el decalatge d'origen ZOW en un torn.

Normalment, en les peces de torn, l'origen de la peça W, el zero peça, sol estar sobre l'eix de gir de
la peça, eix Z, amb la qual cosa el decalatge d'origen segons X és zero i només cal determinar el
decalatge d'origen segons Z, la coordenada ZOW.

Cal moure la torreta fins que la punta de l'eina P coincideixi amb el punt W de la peça, on es vol
definir l'origen peça. En aquesta posició, el CNC coneix les coordenades XOE, ZOE ja que ell controla
sempre la posició de E, punt de referència de la torreta portaeines, i a la seva pantalla surten aquestes
coordenades. Només cal restar de ZOE la coordenada ZEP, que és el corrector de longitud L2 de l'eina
que s'està utilitzant, el qual figura en la corresponent pantalla D (en el cas del CNC SINUMERIK) de
correctors d'eina. Per tant, ZOW = ZOE - ZEP = ZOE - L2. Cal tenir presents els signes dels
diferents termes.

Aquesta resta, en alguns CNC cal que la faci l'operari i introdueixi en el CNC el ZOW en la pantalla
corresponent de decalatges d'origen, o bé hi ha CNC que quan la punta de l'eina P toca a W es dóna
l'ordre que es calculi el decalatge d'origen segons la coordenada Z, i el CNC ho calcula, ja que ell
coneix l'eina que utilitza i la pantalla D corresponent on es troben els correctors corresponents.

En el cas del torn, segons l'eix X, en la pantalla corresponent de decalatges d'origen es posa 0 si el W
està sobre l'eix Z, com és usual.

Si el CNC no té en compte el decalatge d'origen ni els correctors de l'eina, a la pantalla surten les
coordenades XOE i ZOE; en canvi, quan té en compte el decalatge corresponent d'origen i els
correctors de l'eina, a la pantalla surten les coordenades XWP i ZWP.

Determinació del decalatge d'origen en el cas de la fresadora

A la Fig. 3.5.4 es mostren els punts de referència en el cas de la fresadora.

El punt R de referència de la màquina segons cada eix correspon al concepte exposat anteriorment en
el torn, per al cas en què els captadors de posició emprats a la màquina siguin incrementals, i en aquest
cas cada cop que es connecta la màquina caldrà que segons cada eix es passi pel corresponent punt de
referència R on hi ha el corresponent captador de proximitat o microruptor.

A la Fig. 3.5.5-A es presenta com es poden determinar els decalatges d'origen XOW i ZOW a la
fresadora, essent W el punt de la peça respecte al qual resulta còmode expressar les coordenades dels
punts necessaris per descriure el perfil o contorn de la peça o per realitzar les operacions de
mecanització que calgui. W és el zero peça i O és el zero màquina.

Es porta l'extrem de l'eina P al punt W de la peça. En aquesta posició el CNC coneix les coordenades
de l'extrem E del capçal portaeines, XOE i ZOE, que és el que ell controla.
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En aquesta posició, el decalatge d'origen és XOW = XOE, i el ZOW = ZOE - ZEP, on ZEP és el
corrector de llargada de l'eina que estarà al corresponent registre H (en el cas del CNC OKUMA) de
correctors de llargada d'eina. Per determinar YOW el procés és semblant al seguit per determinar XOW.

Hi ha CNC en què quan P està a W es dóna l'ordre que es calculin els decalatges d'origen, i ells
mateixos determinen XOW, YOW i ZOW; i en canvi en altres cal que l'operari faci algunes restes o
sumes. Aquests decalatges s'introdueixen i es guarden en els registres corresponents de decalatges
d'origen que té el CNC.

En la realitat, si l'eina que es fa servir per determinar i introduir el decalatge d'origen és, per exemple,
una fresa frontal de llargada L i radi R, el contacte en el punt W amb la peça es fa segons cada eix per
separat. En el cas de la Fig. 3.5.5-B, per determinar XOW es desplaça la fresa frontal fins que és
tangent a la peça lateralment, fent contacte a la cara paral·lela a ZY que conté a W, i en aquesta posició
XOW = XOE + R, essent XOE la coordenada que surt a la pantalla del CNC i R el radi de la fresa
frontal. Un procés semblant es faria segons Y per determinar YOW.

Per determinar ZOW (Fig. 3.5.5-C), es posiciona l'extrem P de l'eina fent contacte a la peça sobre la
cara paral·lela a XY que conté W, i en aquesta posició ZOW = ZOE - L, en què ZOE és la coordenada
que es veu en pantalla i L la llargada de l'eina.

Les operacions les pot fer l'operari i introduir els resultats en el registre corresponent del CNC, o bé
hi ha CNC que les operacions les fan ells; en aquest cas, per a XOW se li diu al CNC que calculi que
està a - R de W segons X, i per a ZOW se li diu que està a +L de W segons Z, i el CNC fa els càlculs
corresponents i determina XOW i ZOW. Un procés semblant al seguit per determinar XOW es faria
per determinar YOW.

Per determinar el decalatge d'origen, en comptes d'utilitzar una eina també es pot utilitzar una sonda
de mesura, que se situa en el capçal com si fos una eina. Cal tenir en compte el radi de la punta de la
sonda. El procés seria semblant al descrit.

Decalatges d'origen en el CNC SIEMENS SINUMERIK 850T/880T per a torn

Aquest CNC té tres tipus de decalatges d'origen:

- Decalatges d'origen ajustables (G54, G55, G56 i G57).
- Decalatges d'origen programables (G58, G59).
- Decalatges d'origen externs (del PLC).

Els decalatges d'origen ajustables són els decalatges d'origen inicials que es poden guardar en qualsevol
de les pantalles corresponents a les funcions G54 a G57 (Fig. 3.5.6). En cada una d'elles es guarda el
decalatge corresponent segons X (XOW), que normalment és zero en un torn, i el decalatge
corresponent segons Z (ZOW). Per tant, es disposa de 4 pantalles per guardar 4 decalatges d'origen
diferents. Cada pantalla queda guardada en un sector de la memòria del CNC.

Cada un dels decalatges d'origen ajustables es divideix en dos decalatges d'origen, un de gros i un de
fi (Fig. 3.5.6), que es calculen additivament.

La pantalla de G54, de decalatges d'origen ajustables, mostrada a la Fig. 3.5.6 correspon a un centre
de tornejat amb dues torretes portaeines. Les coordenades X1, Z1 corresponen a la torreta 1 i les 
coordenades X2, Z2 corresponen a la torreta 2.
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Els valors per als decalatges d'origen ajustables de cada eix es poden introduir al control mitjançant
el panell de servei a través de les pantalles corresponents, o a través de la interfície universal,
generalment via sèrie RS-232, a partir d'un ordinador o un altre tipus de perifèric exterior.

La introducció mitjançant la interfície universal es fa:

%ZOA  LF
G154 X=250  Z=450  LF
G155 X=220  Z=430  LF
G156 X=230  Z=420  LF
G157 X=310  Z=440  LF
G254 X=0.1  Z=0.3  LF
G255 X=0.2  Z=0.1  LF
G256 X=0.3  Z=0.5  LF
G257 X=0.4  Z=0.2  LF
M02 LF

amb les quatre primeres línies, de G154 a G157, corresponents als decalatges d'origen ajustables
"gros", i amb les quatre següents, de G254 a G257, corresponents als decalatges d'origen ajustables
"fi".

Després d'aquesta introducció, els valors dels decalatges d'origen guardats, per exemple, a la pantalla
G54 seran:

X = 250 + 0,1 = 250,1 mm
Z = 450 + 0,3 = 450,3 mm

Quan s'elabora el programa de CN, al principi cal posar en quina pantalla es troba el decalatge d'origen
ajustable inicial, per exemple G55, i així a partir d'aquesta línia de programa totes les coordenades X,
Z que hi figurin el CNC les interpretarà respecte al corresponent zero peça W, i no respecte el zero
màquina O. Aquestes funcions G54 a G57 són modals, és a dir, es mantenen actives fins que no hi hagi
una funció que les anul·li. Al llarg del programa es pot anar canviant de decalatge d'origen.

Els decalatges d'origen programables, G58 i G59, serveixen per programar decalatges d'origen
addicionals per als eixos existents, sota la direcció de cada eix. Els valors programats s'addicionen en
realitzar el càlcul de la trajectòria als valors del decalatge d'origen ajustable i del decalatge d'origen
extern que estiguin actius en aquell moment.

A la Fig. 3.5.7 es presenta un esquema de com actuen els decalatges d'origen programables. Per
exemple, a la pantalla G54 està guardat el decalatge d'origen ajustable XOW  = 0 i ZOW  = 400, i1 1

aquest G54 figura al principi del programa. Si al llarg del programa s'introdueix G59 X600 Z500, a
partir d'aquesta línia el nou zero peça és el W  situat respecte a O a XOW  = 0 + 600 = 600  i2 2

ZOW  = 400 + 500 = 900. Si ara, més endavant, en una altra línia de programa es posa G59 o G582

X200 Z300, el nou zero peça W  passa a ser XOW  = 0 + 200 = 200  i  ZOW  = 400 + 300 = 700.3 3 3

I així al llarg del programa es pot anar variant el zero peça.

Una possible aplicació dels decalatges d'origen programables podria ser per disposar d'un sobregruix
de material per fer una passada d'acabament després d'una passada prèvia de desbast, fent servir per
al desbast el mateix contorn programat per a la peça acabada però tot ell desplaçat. Tot el contorn es
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pot desplaçar, per exemple, segons X introduint un decalatge d'origen programable segons la
coordenada X (Fig. 3.5.8). A la primera passada, la de desbast, es programa G59 X=0.5, si es vol un
sobregruix de 0,5 mm, amb la qual cosa el contorn que mecanitzarà l'eina queda desplaçat 0,5 mm
segons l'eix X positiu respecte al contorn programat de la peça acabada. Després, s'anul·la el decalatge
d'origen programable introduït programant G59 X=0 i es fa la passada d'acabament. En ambdues
passades es fa servir el mateix contorn programat, el de la peça acabada. Segons l'eix Z es podria fer
el mateix. A l'exemple 2 de programació presentat a l'apartat 6.1 del TEM Control Numèric (II), es
fa servir aquest recurs.

Una altra possible aplicació dels decalatges d'origen programables podria ser en el cas en què en tota
una sèrie de diferents peces, sempre es fixa la peça contra el fons del plat de grapes del torn. En aquest
cas, es pot posar com a decalatge d'origen ajustable el corresponent al fons del plat, que serà comú per
a totes les peces que es fixin mantenint contacte amb el fons del plat. Aleshores, si el zero peça es vol
situar a l'altre extrem frontal de la peça, per a cada una d'elles només caldrà utilitzar un decalatge
d'origen programable en el programa corresponent, traslladant l'origen peça una distància igual a la
llargada corresponent de la peça.

El fet de situar el zero peça a l'extrem frontal del davant de la peça té l'avantatge que totes les
coordenades absolutes Z>0 estan fora de la peça, i la peça queda en les coordenades absolutes Z<0.
Així, si en un moviment en coordenades absolutes per error el programador es descuida de posar el
signe "-" davant del valor de Z, no passa res, l'eina s'allunya de la peça. Es tracta de que si es descuida
de posar el signe "-" no passi res, és a dir, l'eina no col·lideix contra la peça ni avança amb velocitat
incorrecta per mecanitzar perquè s'ha programat un avanç en ràpid creient que no hi ha contacte de
l'eina amb la peça. El programador pren consciència que quan posa el signe "-" davant del valor de la
Z, en coordenades absolutes, està en la zona de la peça. 

No obstant això, hi han operaris que prefereixen més utilitzar com a zero peça el fons del plat de grapes
i així per a totes les peces que es fixen contra el fons del plat fan servir el mateix zero peça i el mateix
decalatge d'origen. En aquest cas, les peces estan en coordenades absolutes Z>0.

Els decalatges d'origen externs (del PLC) són decalatges que es poden activar a partir de senyals
externs al CNC, que poden entrar a través del PLC.

Els tres tipus de decalatges d'origen són additius: decalatge d'origen ajustable (G54 a G57) +
decalatges d'origen externs (del PLC) + decalatges d'origen programables (G58, G59).

Amb la funció G53 s'anul·len tots els decalatges d'origen només a la línia o seqüència on figura el G53,
i queda actiu el zero màquina O. A la línia o seqüència següent torna a estar actiu l'anterior decalatge
d'origen.

Aquesta funció G53 es fa servir, per exemple, quan en el torn és la torreta portaeines qui va a buscar
el carro del contrapunt per portar-lo a una certa posició pròxima a la peça. Normalment, el contrapunt,
després de ser utilitzat, es deixa sempre en una mateixa posició determinada i coneguda respecte al zero
màquina O, on sempre es va a buscar quan es vol tornar a utilitzar. Es vol que les coordenades
d'aquesta posició no depenguin del zero peça actiu en aquell moment. A la línia de programa on se
situa aquella posició del contrapunt hi figura el G53 i la posició en coordenades absolutes respecte al
zero màquina O, ja que aquest sempre és el mateix.
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Comentaris

El CNC SIEMENS, des del programa, a més de permetre variar la posició del zero peça W, tal com
s'ha comentat anteriorment mitjançant els decalatges d'origen programables, també permet girar el
sistema d'eixos de coordenades a on estan referides les coordenades programades, adaptant-se els eixos
a la geometria de la peça.

El CNC SIEMENS en el seu panell disposa de tecles per fer moure el capçal i cada un dels eixos
manualment, prement la tecla corresponent, i també disposa d'uns selectors per variar les velocitats tant
del capçal com dels eixos. Amb les tecles manuals permet moure els eixos de manera contínua i també
de manera incremental amb els increments de desplaçament que se seleccionin, per exemple, de
centèsima en centèsima de mil·límetre o de mil·lèsima en mil·lèsima.

També, de forma opcional, es pot disposar d'un volant electrònic, el qual està graduat en divisions, i
l'operari, girant el volant, pot desplaçar els eixos, de manera incremental, el nombre de divisions que
desitgi, igual com ho faria en una màquina convencional, girant els volants o manetes corresponents,
graduats amb divisions, que mouen els eixos. Normalment, es poden seleccionar diverses escales per
al valor de les divisions del volant electrònic, de manera que cada divisió sigui una centèsima o una
mil·lèsima de mil·límetre, o una altra quantitat.

Tots aquests recursos esmentats són d'utilitat, per exemple, per aproximar, de manera precisa, l'eina
a la peça quan cal determinar els decalatges d'origen corresponents al zero peça W.

Decalatges d'origen en el CNC OKUMA OSP 5000 M-G per a centre de mecanització

Aquest CNC té 20 registres anomenats H on es poden guardar 20 decalatges d'origen diferents, en
aquest cas cadascun amb les 3 components XOW, YOW i ZOW, i la B, corresponent a l'eix de gir de
la taula al voltant de l'eix Y. Si la màquina tingués més eixos, també hi figurarien les coordenades
corresponents de decalatge d'origen en els registres H. A la Fig. 3.5.9 es mostra la pantalla dels
registres H de decalatges d'origen, la qual queda guardada en un sector de la memòria del CNC.

Al principi de cada programa cal activar el corresponent decalatge d'origen amb la funció G15 i posar
a continuació el registre H on estan les coordenades del corresponent decalatge d'origen, per exemple
H9; per tant, serà G15 H9. Aquest decalatge es manté actiu fins que se n'activi un altre, per exemple,
fins que arribi a la línia de programa on hi ha G15 H6, a partir de la qual estarà actiu el decalatge
d'origen guardat en el registre H6. Si es fa servir la funció G16 H6, llavors el decalatge d'origen H6
només està actiu a la línia on està programat, i a la següent línia torna a quedar actiu l'anterior
decalatge d'origen. Amb G15 H0 queda actiu el zero màquina.

Així, al llarg del programa es pot anar canviant de zero peça, fins i tot si es vol es pot anar canviant
d'eixos, passant d'uns eixos als altres a través de rotacions, imatges especulars, simetries, etc.,
definides per funcions que té disponibles el CNC.

Per exemple, en el cas d'un centre de mecanització, on es pugui girar la peça, es poden mecanitzar
successivament les diferents cares de la peça, i per a cada cara interessarà un zero peça W diferent i,
fins i tot, poden convenir eixos diferents.

Un altre cas podria ser aquell en què sobre una mateixa cara de l'utillatge es fixen diverses peces
diferents, o bé es fixa una peça o diverses peces diferents a cada cara de l'utillatge. Per a cada peça
interessarà utilitzar el zero peça i els eixos més adequats.
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En aquest CNC cal fer atenció al fet que hi ha dos tipus de registres H, els que corresponen als
correctors de llargada de les eines i els que corresponen als decalatges d'origen. Depèn de la codificació
de la funció G prèvia que el registre H sigui l'un o l'altre; G56 H3 correspon al corrector de llargada
d'eina guardat en el registre H3 de correctors de llargada d'eina i G15 H3 correspon al decalatge
d'origen guardat en el registre H3 de decalatges d'origen.

En el CNC OKUMA es poden fer servir tres funcions diferents per determinar i/o introduir els
decalatges d'origen en els corresponents registres H. Hi ha les funcions: "Defineix", "Afegeix" i
"Calcula".

Inicialment se selecciona el registre H on es volen emmagatzemar les coordenades XOW, YOW, ZOW
i B, del decalatge d'origen, per exemple, el registre H12. A continuació es porta el cursor, per
exemple, al camp X de H12, el qual s'il·lumina, i ara es pot escollir una de les tres funcions
esmentades per introduir el corresponent valor de decalatge d'origen segons X:

- Si es prem la tecla "Defineix" del panell, a continuació es tecleja i s'introdueix directament el valor
de XOW, tenint en compte el sentit positiu de l'eix X. 

Un procés semblant es faria seleccionant els camps YOW, ZOW i B de H12.

- Si es prem la tecla "Afegeix" i es tecleja un valor, per exemple 10, al valor XOW que hi hagi en el
camp X seleccionat de H12 s'hi afegeix 10, és a dir, queda XOW' = XOW + 10.

El mateix es pot fer seleccionant els camps Y, Z i B de H12.

Per tant, amb la funció "Afegeix" el que es fa es traslladar el zero peça W, afeginti a les seves
coordenades actuals els valors corresponents introduïts per teclat.

- Si es vol utilitzar la funció "Calcula", prèviament cal portar l'eina, per exemple, a la posició
mostrada a la Fig. 3.5.5-B; es prem la tecla "Calcula" i s'introdueix per teclat el valor - R. És a dir,
s'està dient al CNC: calcula XOW sabent que el punt E ara està situat a - R respecte al punt zero
peça W, segons l'eix X, tenint en compte el sentit positiu d'aquest eix. El CNC calcula XOW i
l'introdueix en el camp que està seleccionat en aquest moment, el X de H12.

Quant als raonaments fets anteriorment i els signes emprats en la funció "Calcula", són vàlids en els
eixos X, Y, Z i B, pensant sempre que és l'eina la que es mou respecte a la peça, malgrat que en
la realitat físicament no sigui així en alguns dels eixos. Els raonaments i signes haurien de ser uns
altres si s'utilitzen els eixos X', Y', Z' i B', corresponents al moviment de la peça respecte a l'eina.

Cal tenir present que el que controla el CNC és la posició de E, extrem del capçal portaeines, i ell,
quan s'executa un programa, internament calcula la posició de E per tal que l'extrem de l'eina vagi
a la posició programada. Per tant, amb la funció "Calcula" emprada anteriorment, cal donar la
informació d'on està E respecte a W, XWE, en aquella posició de E en aquell moment. El CNC
coneix on està E, XOE, se li dóna XWE i amb això calcula XOW = XOE + XEW, tenint en
compte els signes corresponents. 

Pel que fa a la coordenada ZOW, seleccionant el corresponent camp Z de H12 i portant l'eina a la
posició mostrada a la Fig. 3.5.5-C, es prem a la tecla "Calcula" i s'introdueix el valor + L. És a
dir, calculat ZOW, sabent que ara E està a + L respecte a W, segons l'eix Z, tenint en compte el
sentit positiu d'aquest eix.
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Un procés semblant al realitzat per determinar i introduir XOW es faria per determinar i introduir
YOW.

Els valors dels decalatges d'origen s'introdueixen directament al CNC a través de la pantalla
corresponent, tal com s'ha explicat, o bé poden enviar-se des d'un ordinador exterior si el
corresponent DNC del CNC ho permet.

Comentaris

El CNC OKUMA té unes variables específiques, que formen part de les anomenades variables del
sistema, les quals permeten modificar els valors dels decalatges d'origen des del programa peça. 

Per modificar els valors dels decalatges d'origen segons els eixos X, Y, Z i B d'un cert registre H de
decalatges d'origen es fan servir, respectivament, les variables (Variable Zero Offset)
VZOFX[Expressió], VZOFY [Expressió], VZOFZ[Expressió] i VZOFB[Expressió]. Per exemple,
amb:

VZOFX[8] = 30

el valor del camp X del registre H8, de decalatges d'origen, passa a ser 30.

Aquest CNC, des del programa, també permet girar el sistema d'eixos coordenats on estan referides
les coordenades programades, i així s'adapta a la geometria de la peça.

El CNC OKUMA en el seu panell disposa de tecles per fer moure el capçal i cada un dels eixos
manualment, prement la tecla corresponent, i també disposa d'uns selectors per variar les velocitats tant
del capçal com dels eixos. Amb les tecles manuals permet moure els eixos de manera contínua, però
no de manera incremental.

També, de forma opcional, es pot disposar d'un volant electrònic, el qual està graduat en divisions, i
l'operari pot desplaçar els eixos de manera incremental, girant el volant el nombre de divisions que
desitgi, igual com ho faria en una màquina convencional. Normalment es disposa de diverses escales
per a les divisions, per exemple, escala de 0,001 mm per a divisió, escala de 0,010 mm per a divisió
i escala de 0,050 mm per a divisió.

Tots aquests recursos esmentats són d'utilitat, per exemple, per aproximar, de manera precisa, l'eina
a la peça quan cal determinar els decalatges d'origen corresponents al zero peça W.

Mètode de l'eina patró pel que fa als correctors de les eines i als decalatges d'origen

En el cas en què no es disposi de cap sistema de presetting d'eines, es pot adoptar una de les eines com
a eina patró i determinar les diferències de llargades de les altres eines respecte a la patró. Per
determinar aquestes diferències segons cada eix només cal anar amb l'eina patró fins a tocar un cert
punt de la peça, i s'anota la coordenada corresponent que es veu a la pantalla del CNC, la qual
correspon a la posició OE corresponent, i després es fa el mateix amb les altres eines, fent contacte
sempre en el mateix punt de la peça. Per a cada eina, la resta entre la coordenada OE' anotada amb ella
i la coordenada OE anotada amb l'eina patró és la diferència de llargada entre ambdues. S'utilitza la
pròpia màquina eina per determinar aquestes diferències. Això es pot fer fora de la màquina si es tenen
els instruments adequats, i així no s'ocupa temps màquina.
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Ara, per a l'eina patró es consideren els correctors de llargada d'eina zero, i per a les altres eines com
a correctors es posen les diferències de llargades respecte a la patró. 

En aquest cas, per determinar el decalatge d'origen cal fer-ho sempre amb l'eina patró, aplicant el
procés presentat anteriorment i considerant nuls els correctors de llargada de l'eina patró.

Si es pot fer el presetting d'eines normal, és millor, ja que permet determinar els decalatges d'origen
amb qualsevol de les eines i això és vàlid per a totes les eines, i no s'ha d'estar pendent de fer-ho
sempre amb l'eina patró i de relacionar totes les altres eines amb aquesta.

3.6  Coordenades absolutes i coordenades relatives o incrementals

Els CNC permeten programar els desplaçaments en coordenades absolutes o en coordenades relatives
o incrementals, i fins i tot al llarg d'un programa permeten anar canviant d'absolutes a relatives o de
relatives a absolutes mitjançant les funcions G91 i G90, respectivament.

Així, per exemple, a la Fig. 3.6.1 es representa el desplaçament des de la posició A a la posició B,
seguint una trajectòria recta. Ja es veurà més endavant que per recórrer una trajectòria recta fins a una
certa posició cal fer servir la funció G01. Doncs bé, per programar el moviment de A a B, amb
coordenades absolutes s'escriurà G01 X10 Y8 i, en canvi, amb coordenades incrementals serà G01 X8
Y5. 

Amb coordenades absolutes les coordenades de cada punt són respecte al zero peça W i, en canvi, amb
coordenades incrementals les coordenades de cada punt són respecte al punt anterior programat, en el
cas presentat era respecte a A.

Molts cops la forma amb què està acotada la peça en el plànol suggereix quin tipus de coordenades
convé fer servir. Així, per exemple, a la Fig. 3.6.2 es presenten dues acotacions possibles d'una
mateixa peça, la 1 i la 2.

Amb l'acotació 1 convé fer servir coordenades absolutes ja que són immediates les coordenades
respecte a W dels diferents punts que defineixen el contorn de la peça. En canvi, amb l'acotació 2
convé fer servir coordenades incrementals ja que resulta immediat determinar les coordenades de cada
punt del contorn respecte al punt anterior.

També cal tenir en compte, des d'un punt de vista de precisió, que fent servir coordenades incrementals
es poden anar acumulant errors en els posicionaments successius de cada punt respecte a l'anterior i,
en canvi, en coordenades absolutes cada punt sempre es posiciona respecte al zero peça W. No obstant
això, també cal considerar si on cal més precisió és en les posicions dels punts, o cares, respecte al zero
peça W (cotes: A, B, C, D, E, F, Fig. 3.6.2-1) o bé en les posicions relatives entre punts o cares
(cotes: a, b, c, d, e, f, Fig. 3.6.2-2), cas en què serien més convenients les coordenades incrementals
o relatives.
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