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Presentació

En el llibre Control Numèric (I) de l'autor ja s'ha fet una introducció
del que és el control numèric (CN) i del seu camp d'aplicació. També
s'han tractat temes referents a les característiques i els elements bàsics
de les màquines amb CN, a fi d'entendre el seu funcionament i les
seves possibilitats, i s'han introduït els conceptes previs que cal tenir
en compte a l'hora de programar un CN.

Els programes de CN estan constituïts per una sèrie d'instruccions
codificades, mitjançant les quals es controla el funcionament de les
màquines. Cada programa estableix un determinat procés que la
màquina ha de realitzar, 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 funciona-
ment 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.

L'objectiu d'aquest llibre, Control Numèric (II), és introduir el lector
en tots els aspectes més importants referents a la programació dels CN,
més amb l'ànim que el lector arribi a entendre, de manera general, les
possibilitats de la programació i el que es pot arribar a fer amb ella que
no pas amb la intenció de tractar de manera exhaustiva totes i cada una
de les funcions de programació que pot tenir un CN, per a la qual cosa
és millor llegir el manual de programació corresponent.

Els temes que es tracten són:

. La programació bàsica amb CN, fent servir la codificació ISO de
CN.

. Els cicles fixos.

. Les possibilitats de la programació quant a salts de programa,
bucles, subprogrames i subrutines.

. La programació avançada amb CN pel que fa a funcions condicio-
nals, funcions matemàtiques, programació paramètrica i funcions
de càlcul de coordenades.

. Els sistemes de programació referents a la programació de
contorns, la programació assistida interactiva i la programació
amb sistemes CAM (Computer Aided Manufacturing).

. Exemples de programació corresponents a la mecanització de
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peces en un torn i a la mecanització de peces en un centre de
mecanització.

Si bé actualment la majoria de CN fan servir la codificació ISO de CN,
cada un té les seves particularitats. En tots els temes generals de
programació presentats es fan comentaris i aplicacions referents a dos
CN concrets, el Control Numèric SIEMENS SINUMERIK 850T /
880T en el cas del torn i el Control Numèric OKUMA OSP 5000 M-G
en el cas de la fresadora.

Per a les aplicacions i il·lustracions dels temes s'han escollit els dos
CN esmentats atès que l'autor disposa d'ells en el Centre CIM (UPC-
ICT) i són els que utilitza per impartir els cursos de CN. El Control
Numèric SIEMENS està instal·lat en un centre de tornejat de 5 eixos,
amb eines motoritzades, i el Control Numèric OKUMA està instal·lat
en un centre de mecanització horitzontal de 4 eixos.
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