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1  Programació bàsica amb control numèric

1.1  Introducció

Les màquines amb control numèric són màquines totalment o parcialment automàtiques, a les quals cal
comunicar les ordres a través de programes elaborats en un llenguatge alfanumèric (lletres, números
i signes) que sigui accessible a l'home i interpretable per la màquina. Aquest llenguatge té la seva
pròpia sintaxi codificada i s'anomena llenguatge de programació.

El llenguatge de programació més utilitzat és el corresponent a la codificació ISO de control numèric.
Si bé la majoria de CNC utilitzen aquest llenguatge de programació, no tots els codis emprats són
exactament els mateixos o volen dir el mateix, sobretot els que fan referència als cicles fixos o a
funcions especials. Si bé hi ha un mínim de funcions amb la mateixa codificació en tots els CNC que
fan servir codificació ISO, hi ha altres funcions per a les quals cada CNC fa servir la seva codificació,
ja que la Norma ISO deixa uns certs marges de llibertat al respecte. Per tant, cal sempre consultar el
manual del CNC corresponent per conèixer bé el seu llenguatge de programació.

En aquest treball, si bé es presentaran els codis ISO més generals, també es parlarà en paral·lel de
particularitats de la codificació ISO emprada en el CNC SIEMENS SINUMERIK 850T/880T i en el
CNC OKUMA OSP 5000 M-G.

Pel que fa a l'emmagatzemament dels programes, aquests es poden guardar a la memòria del propi
CNC, la qual sol ser escassa, o a la memòria d'un ordinador exterior, o en un disquet, o en cinta
magnètica, o bé en cinta perforada, sobretot en el cas de les màquines antigues.

A més de la programació manual, que tracta aquest capítol, també hi ha la programació assistida
interactiva i la programació amb un sistema CAM. D'aquestes altres maneres de programar ja se'n
parlarà al capítol 5.

Fases de la programació

Abans d'escriure el programa, cal conèixer:

- La peça en brut i el plànol de la peça acabada. 

Geometria i dimensions de la peça. Cotes, toleràncies i acabats superficials. Operacions de
mecanització elementals que calen: cilindratges, refrontaments, mandrinatges, planejaments,
ranuratges, contornejats, foradaments, roscatges, etc.

Punts i superfícies de referència de la peça.

Punts que calen, a l'hora de programar, per descriure el perfil o contorn de la peça i per descriure
les trajectòries de les diferents eines.
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La grandària i la geometria de la peça, els tipus d'operacions que calen, les precisions exigides i
els acabats superficials especificats condicionaran el tipus de màquina, les eines i els utillatges que
cal utilitzar.

- El nombre total de peces. La grandària de la sèrie.

El nombre total de peces i la grandària de la sèrie influeixen a l'hora d'escollir els tipus de
màquines, utillatges i eines més adients.

- La capacitat i les característiques de la màquina. 

Potència, parell màxim, forces màximes admissibles, velocitats màximes, carreres màximes, màxim
volum de peça que permet, màxim pes de peça, precisions, eines disponibles si té magatzem propi
amb canvi automàtic, eixos, punts de referència de la màquina, etc.

- Les característiques del CNC.

Tipus de control, nombre d'eixos, format dels blocs, llista de funcions codificades, possibilitats de
programació, etc.

- Els utillatges i les eines.

Tipus d'eina per a cada operació elemental, tenint en compte les seves dimensions, sistema de
subjecció i material. Eines modulars o no, d'acer ràpid o de metall dur o de ceràmica, etc. Com
fixar la peça. Tipus d'utillatges, modulars o no, dimensions, etc.

Un cop coneguda aquesta informació, per fer el programa manualment cal seguir el procés següent:

a) Determinar el procés de treball.

Es fixa l'ordre en què es faran les diferents operacions elementals de mecanització, com es fixarà
la peça, els tipus d'eina i utillatges que cal emprar en cadascuna de les operacions, les referències
que cal utilitzar en cada fase, el nombre de passades, els canvis d'eina, etc.

b) Extreure la informació geomètrica del plànol de la peça.

A partir del plànol de la peça cal fer els càlculs necessaris per definir, de manera adequada per a
la programació, el perfil o contorn de la peça i les trajectòries de les eines que s'han d'utilitzar en
les diferents operacions elementals de mecanització, tenint el compte el zero peça, els eixos del
plànol i els eixos de referència de la màquina.

c) Buscar la informació tecnològica sobre les condicions de mecanització.

Per a cada operació elemental cal decidir el tipus, la geometria i el material de l'eina, la velocitat
de tall o rotació, la velocitat d'avanç, la profunditat de passada, els cicles de trencament i evacuació
de ferritja en el cas de forats, el tipus de refrigerant, etc.

d) Un cop ordenada la informació, s'escriu el programa de CN fent servir la codificació corresponent
del llenguatge de programació emprat, i el format corresponent.
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Abans d'escriure el programa convé tenir un full resum amb les coordenades de tots els punts
necessaris per descriure el perfil o contorn de la peça i per descriure les trajectòries de les eines
necessàries per realitzar totes les operacions elementals de mecanització.

També convé fer un full resum de les eines que cal utilitzar. Per a cada operació elemental, eina
que cal utilitzar amb la seva referència corresponent al catàleg del fabricant, amb les condicions de
tall, la velocitat de tall i la velocitat d'avanç, amb el número d'eina que la identifica en el CNC,
T.. i amb el número de la pantalla o del registre del CNC on es guarden els corresponents
correctors d'eina, D.. en el cas del CNC SIEMENS o H.. i D.. en el cas del CNC OKUMA.

e) Edició del programa.

Un cop fet el programa, es pot editar en el propi CNC, introduint-lo a través del seu teclat, o bé
es pot editar en un ordinador, amb qualsevol editor de textos, introduint-lo a través del seu teclat,
i després s'envia al CNC o bé s'emmagatzema a la memòria de l'ordinador fins que es necessiti.

f) Posada a punt del programa.

Abans d'executar el programa, cal determinar els correctors de les eines que cal utilitzar i introduir-
los en els corresponents registres o pantalles del CNC; cal muntar les eines en els llocs
corresponents de la torreta portaeines del centre de tornejat o del magatzem d'eines del centre de
mecanització; cal posar o fixar la peça a la màquina i determinar els decalatges d'origen del zero
peça o dels zeros peça que es fan servir al llarg del programa, i s'han d'introduir els valors
d'aquests decalatges en els corresponents registres o pantalles del CNC.

És molt convenient que abans d'executar el programa, amb la peça a la màquina i utilitzant les
velocitats programades, se'n faci abans una posada a punt per detectar possibles errors.

Si el CNC té simulació, es pot simular el programa abans d'executar, i així es veu a la pantalla si
les trajectòries programades són correctes. No obstant això, normalment no queda de manifest si
les eines poden col·lidir amb algun element de la màquina o de l'utillatge de fixació de la peça. 

Convé, doncs, executar el programa a la màquina amb peça o sense, però sí amb els corresponents
utillatges de fixació i amb les velocitats reduïdes, amb la mà de l'operari prop del botó "Stop" de
parada d'emergència, per si de cas. En el panell hi ha uns selectors que permeten reduir la velocitat
de gir de la peça i les velocitats dels eixos, un percentatge respecte a les velocitats programades.

Amb això s'assegura que no hi ha cap error.

A part, quan es faci servir el programa, l'operari pot anar introduint modificacions per anar
perfeccionant-lo. Pot variar, per exemple, les velocitats programades en vista de com treballen les
eines, etc.

Un cop mecanitzada la primera peça, cal verificar-ne les mides o cotes i els acabats superficials si
cal, i si algunes mides o cotes no són correctes, cal retocar els corresponents correctors de llargada
o desgast de les eines, i si és algun acabat superficial que no és correcte, caldrà modificar la
velocitat d'avanç corresponent o utilitzar una eina amb un radi de punta més gran.

Amb tot aquest procés, queda feta la posada a punt del programa i aquest ja és correcte per ser
utilitzat.
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Per tant, la informació necessària per a la realització del programa de control numèric es pot resumir
en:

- Informació geomètrica:

Dimensions de la peça, toleràncies, acabats superficials, dimensions de les eines, longitud de les
carreres, etc.

- Informació tecnològica:

Velocitats d'avanç, velocitats de tall o rotació, material de la peça i de les eines, tipus de
refrigerant, tipus de funcionament de la màquina, etc.

- Informació sobre la codificació i possibilitats del llenguatge de programació:

Codificacions, principi de programa, fi de programa, anotacions, subprogrames, bucles, funcions
preparatòries, funcions auxiliars, cicles fixos, funcions matemàtiques, programació paramètrica,
etc.

Un bon programador, a més de conèixer el llenguatge de programació corresponent, necessita tenir
coneixements profunds de la tecnologia de la mecanització: tipus d'eina, modulars o no, tipus
d'utillatges, modulars o no, com fixar l'eina, com fixar la peça, condicions de tall en funció del
material de la peça i de l'eina i del tipus de peça i d'eina, velocitats de tall, velocitats d'avanç,
profunditat de les passades, com influeixen la geometria de l'eina i les condicions de tall en els acabats
superficials, etc.

Si bé en molts d'aquests temes es poden tenir ajuts amb catàlegs d'eines, d'utillatges i de materials, que
fins i tot poden estar informatitzats, i amb bases de dades específiques, convé que el programador
tingui uns mínims de coneixements tecnològics i una certa experiència pròpia.

Avui dia és molt usual que el programador elabori els programes en una oficina, amb l'ajut d'un sistema
editor qualsevol, o bé amb programació assistida o amb un sistema CAM. A l'hora de fer el programa
a l'oficina, cal que tingui molt present en quina màquina s'executarà el programa i on i com es fixarà
la peça, a fi que no programi cap trajectòria d'eina en què aquesta pugui col·lidir contra algun element
de la màquina o de l'utillatge de fixació emprat. Un cop elaborat el programa és molt convenient que
el programador faci la simulació si en té, i vagi després a la màquina i juntament amb l'operari
corresponent faci la posada a punt i l'ajust del programa, executant-lo amb o sense peça, però amb les
velocitats reduïdes i amb la mà a prop de l'"Stop" del panell, assegurant-se que no hi ha cap error.

Cal comentar que depenent del tipus de peça i dels elements utilitzats, pot ser que amb la simulació n'hi
hagi prou per acceptar com a correcte un programa. Aquest pot ser el cas, per exemple, de la
mecanització de la figura, part central amb superfície complexa, dels motlles per obtenir peces per
injecció de plàstic. El programa de CN per mecanitzar la figura es pot generar amb l'ajut d'un sistema
CAM, es pot simular i si és correcte es pot donar com a bo si el sistema CAM és fiable. El programa
s'emmagatzema a la memòria d'un ordinador ja que sol ser un programa molt llarg, del tipus anomenat
"infinit", i no hi cap a la memòria del CNC. 

En aquest cas la peça és única, només cal fer una única peça, i quan es vol mecanitzar la peça des de
l'ordinador es van enviant parts de programa al CNC, el qual els va executant. Cal assegurar bé que
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l'eina no col·lideixi ni amb el bloc que es mecanitza ni amb l'utillatge de fixació ni amb cap element
de la màquina. La mateixa màquina pot estar equipada amb una sonda de mesura que pot permetre
verificar inicialment la posició del bloc respecte a la màquina i/o bé pot permetre verificar les mides
de la peça mecanitzada i si no són correctes es modificaran de manera automàtica les posicions de les
eines. A part, abans d'entrar l'eina a mecanitzar, provinent del propi magatzem d'eines, un palpador
pot verificar la seva llargada, de manera automàtica, i es pot corregir automàticament el corrector
corresponent, o bé es pot detectar si l'eina està trencada. A més, la màquina també pot tenir sistemes
per detectar col·lisions i aturar el procés.

Hi ha sistemes CAM que en la simulació, a més de la peça i de les trajectòries de les eines, permeten
representar els elements de fixació de la peça i altres elements de la màquina. En aquest cas es poden
detectar bé les possibles col·lisions de les eines. No obstant això, normalment els sistemes CAM
simulen les trajectòries de les eines només amb representació de la peça i de l'eina més o menys precisa.

Per tant, si bé el procés de posada a punt del programa esmentat anteriorment és molt convenient, hi
ha altres maneres de fer com la comentada en el cas dels motlles, depenent del tipus de peça i del
nombre de peces a fer, depenent dels sistemes de programació emprats de tipus assistit o CAM més
o menys fiables i dels elements de verificació i emergència de què disposi la màquina, etc., i en cada
cas cal triar la manera de fer més adequada, en funció dels elements de què es disposi i de la seva
fiabilitat.

1.2  Estructura del programa

L'estructura del programa està determinada per la norma DIN 66025. De forma general un programa
de mecanització està constituït per una sèrie de seqüències completes, que descriuen el transcurs d'un
procés de mecanització en una màquina controlada numèricament.

Un programa de mecanització de CN es compon de les parts següents:

a) Nom o número del programa
b) Text previ
c) Programa de mecanització
d) Anotacions
e) Fi de programa

Al principi, a la primera seqüència del programa, hi figura el nom o el número del programa, el qual
en el cas d'un programa principal està format, per exemple, per:

" % + (un número de l'1 al 9.999)"  en el CNC SIEMENS.
Per exemple: %1234

" O + (una expressió alfanumèrica fins a un màxim de 4 caràcters)"  en el CNC OKUMA. 
Per exemple: O1234

En el CNC OKUMA, després de O pot anar un número, per exemple O3456, o bé lletres, per exemple
OPROG, o bé lletres i número barrejats, però en aquest cas cal que després de la O el primer caràcter
sigui una lletra qualsevol, per exemple OP32A; no pot ser un número.
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En el CNC OKUMA, els programes principals cal guardar-los en algun dels fitxers de programes
principals que s'hagin creat, o se'n pot crear un. Els noms d'aquests fitxers poden ser qualssevol,
poden tenir fins a un màxim de 16 caràcters alfanumèrics i han de portar l'extensió ".MIN", per
exemple PROGRAMES.MIN. Si al nom del fitxer no es posa cap extensió, el CNC per defecte hi posa
l'extensió ".MIN".

Si es tracta d'un subprograma:

"L + (un número de l'1 al 999)"  en el CNC SIEMENS.
Per exemple: L532

En el CNC SIEMENS, normalment SIEMENS es reserva els subprogrames L800 a L999, sempre que
el fabricant de la màquina eina hi estigui d'acord. En el cas del CNC SIEMENS de què es disposa, com
a números de subprogrames es poden utilitzar tots els número de l'1 al 999, menys els números que
corresponen als cicles fixos que té definits el control. A l'apartat 6.1 hi figuren aquests cicles fixos.

" O + (una expressió alfanumèrica fins a un màxim de 4 caràcters)"  en el CNC OKUMA.
Per exemple: O532

En el CNC OKUMA, després de O pot anar un número, per exemple O3456, o bé lletres, per exemple
OPROG, o bé lletres i número barrejats, però en aquest cas cal que després de la O el primer caràcter
sigui una lletra qualsevol, per exemple OP32A; no pot ser un número.

En el CNC OKUMA, els subprogrames cal guardar-los en algun dels fitxers de subprogrames que
s'hagin creat o se'n pot crear un. Els noms d'aquests fitxers poden ser qualssevol, poden tenir fins a
un màxim de 16 caràcters alfanumèrics i han de portar l'extensió ".SUB" o ".SSB", per exemple 
SUBPROGRAMES.SUB o SUBPROGRAMES.SSB.

La diferència entre els subprogrames .SUB o els .SSB és que els primers van molt lligats al
corresponent programa principal i quan es crida aquest programa del fitxer .MIN on està guardat, cal
també cridar el subprograma del fitxer .SUB on està guardat. En canvi, en el cas dels subprogrames
.SSB, quan es crida el programa principal del fitxer .MIN on està guardat, no cal cridar el
subprograma, i quan, des de dins el programa principal, en una línia de programa es cridi amb
"CALL" el subprograma, el CNC l'anirà a buscar dins els directoris de tots els fitxers que hi hagi amb
extensió .SSB.

En el text previ es poden posar les indicacions tècniques de la fabricació, com poden ser la descripció
i el número de la peça, anotacions per a l'operari, etc.

Totes aquestes anotacions es col·loquen entre parèntesi (…) i són ignorades pel CNC, només serveixen
com a informació per a una millor selecció i seguiment del programa i per a la identificació d'aquest.

Seguidament es col·loquen les instruccions del programa de mecanització, en les quals hi haurà les
instruccions tant del transcurs del programa com de les indicacions geomètriques i tecnològiques per
al control del procés de mecanització que interessi. En els primers blocs, generalment, es programa
la codificació corresponent al decalatge d'origen i la corresponent a la selecció i al canvi d'eina, a
continuació les instruccions referents a la manera de treballar, la velocitat de rotació, la refrigeració,
i finalment els blocs que defineixen les trajectòries que l'eina ha de seguir amb les velocitats d'avanç
corresponents.
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Dins del programa de mecanització, es poden escriure indicacions o anotacions que serveixin a
l'operari per situar-se dins el programa i saber en quina fase s'està, o per tal de localitzar de forma
ràpida una part del programa, indicant l'operació que s'està realitzant, o bé per descriure l'eina que ha
de treballar, o per a altres informacions d'interès. Aquestes anotacions es posen entre parèntesi (…) a
fi que el CNC no les tingui en compte en llegir i executar el programa.

La fi d'un programa es caracteritza pels codis següents, depenent de si és un programa principal o un
subprograma.

Per indicar la fi d'un programa principal es pot utilitzar M02 o M30. Ambdues funcions, en els CNC
actuals, són equivalents, indiquen el final de programa i el cursor torna al començament del programa.

Les funcions de fi de programa han d'estar situades en una seqüència pròpia. Aleshores, en ser llegides
pel CNC, en principi, s'esborren automàticament totes les funcions automantingudes introduïdes en el
programa, tals com les G, F, S, T i M que es veuran més endavant, i així es deixa el control preparat
per a l'execució del pròxim programa i queden activades determinades funcions G i M. Cal comprovar
en cada CNC quines funcions es borren amb la funció fi de programa i quines queden activades
després, ja que no en tots els CNC es borren totes les funcions automantingudes introduïdes en el
programa, ni queden activades les mateixes funcions.

La fi d'un subprograma en el CNC SIEMENS s'indica amb M17 i en el CNC OKUMA s'indica amb
RTS, que cal teclejar i no correspon a cap codificació ISO.

1.3  Nomenclatura

El programa de mecanització, amb les instruccions referents al transcurs del programa i amb les
instruccions referents a les indicacions geomètriques i tecnològiques necessàries per realitzar el procés
de mecanització, queda fixat per les seqüències o blocs del programa.

Cronològicament el programa es divideix en blocs.

S'anomena bloc una línia de programa, que conté tota la informació necessària per realitzar una
operació elemental.

Les accions que la màquina ha de fer i que estaran definides en els blocs successius són:

. Selecció d'eines

. Desplaçament de l'eina

. Velocitat d'avanç i velocitat de tall o de rotació del capçal

. Establiment de les condicions i manera de funcionar de la màquina i del CNC.

Aquestes accions de la màquina són funcions.

Cada funció ve identificada amb una lletra que s'anomena direcció.

Cada lletra o direcció ve acompanyada d'una xifra que representa el valor numèric de la funció que
s'està considerant. Aquest valor pot ser codificat o directe.

S'anomena paraula el conjunt de caràcters que defineixen una funció.
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Per tant, un programa es compon de blocs, i un bloc es compon de funcions o paraules. Cadascuna
d'aquestes informacions, anomenades paraules o funcions, es componen a la vegada de la direcció, que
és una lletra que indica el que ha de fer-se, i de les xifres que indiquen el seu valor directe o la
codificació, i en el seu cas, el signe i el seu punt decimal corresponent.

Un exemple de seqüència o bloc de programa podria ser:

N2534 G.. X.. Y.. Z.. F.. S.. T.. M.. LF

on en els ..  hi anirien els corresponents valors numèrics directes o codificats.

De forma general cada bloc o seqüència o línia de programa es compon de:

a) Direcció del número de seqüència o bloc. (N)
b) Número de seqüència. (2534)
c) Condicions de desplaçament o funcions preparatòries. (G)
d) Informacions de desplaçament. (X.. Y.. Z..)
e) Velocitat d'avanç. (F)
f) Velocitat de tall o velocitat de gir del capçal. (S)
g) Número i correcció de l'eina. (T)
h) Funcions complementàries o auxiliars. (M)
i) Símbols de final de bloc o seqüència. (LF)

El número de bloc o seqüència N.. actualment és opcional en la majoria de CNC.

El final de bloc o seqüència, per exemple, en el cas del CNC SIEMENS s'indica prement la tecla "LF"
(Line Feed: avanç de línia), i en el CNC OKUMA s'indica prement la tecla "Write" que correspon a
la tecla "Return" d'un ordinador.

L'ordre de les informacions com també el tipus d'informació que cal fixar en cadascun dels blocs i la
no aparició en aquests de totes les informacions és una qüestió pròpia de cada CNC i, per aquest fet,
abans d'utilitzar una màquina amb CNC, cal veure les particularitats que aquest pugui presentar
consultant el llibre de programació corresponent.

Normalment, els CNC segueixen la Norma ISO 1057/1973, segons la qual les direccions de les
funcions o paraules queden identificades de la forma següent:

A Coordenada o desplaçament angular al voltant de l'eix X.
B Coordenada o desplaçament angular al voltant de l'eix Y.
C Coordenada o desplaçament angular al voltant de l'eix Z.
D Coordenada o desplaçament angular al voltant d'un eix especial, o tercera funció velocitat d'avanç

(o corrector de l'eina en radi).
E Coordenada o desplaçament angular al voltant d'un eix especial, o segona funció velocitat d'avanç.
F Funció velocitat d'avanç.
G Funció preparatòria.
H Disponible. (Corrector de l'eina en longitud.)
I Disponible per utilitzar en CN continus. (Distància en X al centre de l'arc del cercle o pas de

roscatge segons aquest eix X.)
J Disponible per utilitzar en CN continus. (Distància en Y al centre de l'arc del cercle o pas de

roscatge segons aquest eix Y.)
K Disponible per utilitzar en CN continus. (Distància en Z al centre de l'arc del cercle o pas de

roscatge segons aquest eix Z.)
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M Funció auxiliar o complementària.
N Número de bloc.
O No utilitzar.
P Moviment terciari paral·lel a l'eix X.
Q Moviment terciari paral·lel a l'eix Y.
R Moviment terciari paral·lel a l'eix Z, o desplaçament ràpid segons Z (o radi d'interpolació circular

o d'acord).
S Funció velocitat de rotació.
T Funció eina.
U Moviment secundari paral·lel a l'eix X.
V Moviment secundari paral·lel a l'eix Y.
W Moviment secundari paral·lel a l'eix Z.
X Moviment principal paral·lel a l'eix X.
Y Moviment principal paral·lel a l'eix Y.
Z Moviment principal paral·lel a l'eix Z.

Aquests codis han d'anar acompanyats d'informació numèrica complementària.

1.4  Format del programa

S'entén per format d'un programa l'ordre en el qual s'han de disposar les informacions, i pel que fa
a les paraules = direcció + un valor numèric, el signe i el nombre de dígits enters i decimals que pot
portar cada direcció.

La programació es pot realitzar en mil·límetres o polzades. Degut a això, les xifres que acompanyen
la direcció, per tal de formar la funció o paraula, no són coincidents per a la mateixa direcció i, per
aquest motiu, en la programació s'ha de tenir en compte el format del CNC que cal utilitzar en cada
cas.

Per exemple, el format pot venir expressat per:

N4, G2, X±4.3, Y±4.3, Z±4.3, I±4.3, J±4.3, K±4.3, F4, S4, T4, M2

En aquest cas, el format de la informació numèrica es podria especificar amb:

. Un signe "±" si el número pot tenir valors positius i negatius. Si només pot tenir valors positius
s'omet el signe.

. Un número que indica el nombre màxim de dígits que es poden escriure a l'esquerra del punt
decimal. Aquest número anirà acompanyat d'un zero a l'esquerra si les posicions o dígits que no es
fan servir s'han d'omplir amb zeros.

. Un punt decimal seguit d'un número que indica el nombre màxim de dígits que es poden escriure
a la dreta del punt. S'ometrà si el valor fos necessàriament sencer.

Així, per exemple, N4 indicaria que N pot anar acompanyat com a màxim de 4 xifres, sense que calgui
omplir amb zeros els espais de l'esquerra que queden lliures. No admet decimals ni signe, sempre és
positiu.



1  PROGRAMACIÓ BÀSICA AMB CN 1.4  FORMAT DEL PROGRAMA

18 J. VIVANCOS i CALVET,  Control Numèric (II)  (Tem-UPC, 1996)

X±4.3 indicaria que X pot anar acompanyat d'un número de fins a 4 xifres senceres i de fins a 3 xifres
decimals, i pot portar signe. Les posicions o dígits que no es fan servir no s'han d'omplir amb zeros.

En el cas del CNC OKUMA hi ha una taula on s'especifica per a cada direcció A ......... Z quin format
pot tenir, per al cas que es treballi en mètric i per al cas que es treballi en polzades.

També per al CNC SIEMENS dins el manual hi ha una descripció exhaustiva del format de totes les
entrades i sortides, tant si es treballa en mètric com amb polzades, i també hi ha una descripció
abreujada del format de les diferents paraules: %4, N04, G02, XL+053, ID+053, … amb la definició
següent:

Primera lletra Direcció
Segona lletra L Pot ser absoluta o incremental
Segona lletra D Només pot ser incremental
Signe + Les cotes poden tenir signe "+" o "-"
Primera xifra 0 Els zeros a l'esquerra es poden ometre: longitud variable de paraula (G01 =

G1)
Segona xifra Dígits de la successió de xifres
Segona i tercera xifres Dígits abans i després de la coma o punt decimal. (Valors de les coordenades

X, Y, Z, I, J, K, en mil·límetres.)
Símbol LF Fi de seqüència.

A l'hora de programar cal tenir en compte els formats que permet el CNC: si cal seguir o no un ordre
a l'hora d'escriure les paraules dins de cada bloc, signes i xifres senceres i decimals que pot portar cada
direcció, si cal posar o no els zeros de l'esquerra per omplir tots els dígits disponibles, etc.

Aquests formats també cal tenir-los en compte a l'hora d'enviar al CNC un programa de CN generat
en un sistema CAM. Normalment, els sistemes CAM generen el programa en un llenguatge propi, i
abans d'enviar-lo al corresponent CNC cal traduir-lo al llenguatge propi del CNC i en aquesta traducció
a més cal tenir en compte el format que ha de tenir. Aquesta traducció i adequació del programa és el
que s'anomena el postprocessament. Per a cada tipus de CNC diferent que es tingui caldrà el
postprocessador corresponent per poder traduir i adequar els programes generats en el sistema CAM.

Pel que fa als formats del CNC SIEMENS i del CNC OKUMA emprats en la programació dels
exemples, cal comentar que per separar les xifres senceres de les decimals es fa servir un punt "." i no
una coma ",". Per aquest motiu, en el text quan es fa referència a línies de programa s'empra el punt
".".

Número de bloc o de seqüència

La primera paraula d'un bloc està formada pel número de bloc, el qual es compon per la lletra N
seguida d'una xifra, amb un camp de variació que depèn del format del bloc propi del CNC. 

Aquest número de bloc té dues missions:

a) Permet al programador referir-se a qualsevol instrucció específica, indicant el número de bloc
corresponent, i també li permet la programació amb bucles i salts de programa per referir el punt
del programa al qual es vol saltar.

b) Informa al CNC de l'ordre d'execució de les ordres programades.
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És recomanable no assignar números correlatius als blocs, per tal de poder intercalar blocs nous en cas
de necessitat. Normalment s'escriuen els blocs en múltiples de 10.

Molts CNC actuals incorporen la possibilitat de numerar o de renumerar els blocs automàticament.

Hi ha CNC en els quals existeix la possibilitat de programar seqüències opcionals, anteposant a la lletra
N del bloc corresponent una barra inclinada "/". Aquestes seqüències seran executades o no seran
tingudes en compte, depenent que estigui activada aquesta funció o no. En el CNC OKUMA aquesta
opció s'activa o es desactiva prement la tecla "Block Skip" del panell i, en canvi, en el CNC SIEMENS
això es fa activant o desactivant la funció "Seqüència Opcional" a través d'una pantalla d'opcions que
s'anomena "Influenciació en Programa".

La finalitat de les seqüències opcionals és poder caracteritzar aquelles ordres de mecanització que no
s'han de fer a totes les peces de la sèrie, sinó només en alguna o algunes.

Actualment la majoria de CNC permeten no posar el número de bloc N a cada línia o seqüència. Per
exemple, en els CNC SIEMENS i OKUMA pot no posar-se el número de bloc. Si es vol programar
algun salt de programa només es posa el número de bloc en aquell bloc a on es vol enviar el programa.
Només s'utilitza número de bloc en aquelles línies de programa que calgui per algun motiu de
programació.

Codis o llenguatge de programació

Pel que fa a la introducció dels codis o llenguatge de programació, a continuació s'exposen els apartats
següents:

A) La programació de l'eina T i dels correctors corresponents.

B) La programació de les condicions de tall: la velocitat de gir del capçal o de tall S i la velocitat
d'avanç F.

C) La programació dels desplaçaments: funcions preparatòries o de condicions de moviment G i
funcions d'informació de desplaçaments X, Y, Z, … (G: manera i forma de fer les trajectòries.)

D) La programació de les condicions de funcionament de la màquina: funcions auxiliars o
complementàries M. (M: manera de funcionar la màquina i el CNC.)

(Les funcions G i M són codificades i poden aparèixer més d'un cop a cada bloc o seqüència.)

1.5 Programació del número i del corrector de l'eina

La programació de les eines implica dues qüestions:

a) La seva selecció i l'execució del canvi d'eina.

b) L'atribució a cadascuna de les eines d'un o de diversos correctors.
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Amb l'operació de selecció i canvi d'eina s'aconsegueix col·locar en posició de treball l'eina requerida
en cada moment. Aquesta operació és pròpia de les màquines que tenen magatzem d'eines amb canvi
automàtic o de les màquines que disposen d'una o de diverses torretes portaeines.

A les màquines que disposen de torretes, per exemple en torns, aquestes es numeren i també es numera
cadascuna de les seves posicions, de forma que l'eina és seleccionada en funció de la torreta i de la
posició que hi ocupa. Això obliga l'operari a conèixer el full d'instruccions de les eines per col·locar
aquestes en els seus llocs corresponents.

Per exemple, una manera de seleccionar l'eina i el corrector pot ser:

T1218

12 Número de la posició de l'eina dins la torreta portaeines
18 Número de la pantalla o dels registres on estan els corretors corresponents

En el cas del CNC SIEMENS per a torn, la selecció de l'eina i del corrector es fa:

T8  D16

8 Número de la posició de l'eina dins la torreta portaeines
D16 Pantalla on estan els correctors corresponents (sota la direcció D).

En aquest cas, quan es programa la selecció de l'eina es posa sempre en quina pantalla D estan els
correctors corresponents.

A les màquines que disposen de torretes portaeines la selecció i el canvi d'eina es realitza només amb
una sola funció, la T.

A una mateixa eina T se li poden assignar diferents pantalles D de correctors en diferents operacions
de mecanització. Els valors d'aquests correctors s'introdueixen directament al CNC a través de la
pantalla corresponent, o bé poden enviar-se des d'un ordinador exterior si el corresponent DNC del
CNC ho permet.

A les màquines que disposen de magatzem d'eines propi amb canvi automàtic d'eines, per exemple,
en un centre de mecanització, la selecció i el canvi de les eines es realitza mitjançant dues funcions:
una funció d'eina T, en què el número que l'acompanya especifica l'eina que es vol col·locar en posició
de treball i una funció auxiliar M, M06, que indica quan s'ha de realitzar l'operació de canvi. Amb T
se selecciona l'eina desitjada, que passa a la posició de canvi dins el magatzem d'eines, i amb M06
s'executa el canvi d'eina, passant l'eina seleccionada a la posició de treball.

Tal com s'ha comentat a l'apartat 3.4 del TEM Control Numèric (I), immediatament després del canvi
d'una eina se selecciona l'eina següent a fi que quan es necessiti ja estigui a la posició de canvi i amb
el M06 passi a la posició de treball perdent el mínim de temps possible.

En el cas del centre de mecanització OKUMA, en què el magatzem és de tipus aleatori, el número
d'eina és independent del número de posició que ocupa en el magatzem d'eines, ja que l'eina canvia
de posició dins el magatzem quan es van executant programes que la fan servir. Per exemple, l'eina
T42 en un cert moment pot estar ocupant la posició de magatzem núm. 14 i més tard, després de ser
utilitzada, pot passar, per exemple, a la posició de magatzem núm. 29. El CNC en tot moment coneix
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la posició que ocupa cada eina dins el magatzem, i l'operari pot consultar aquesta informació
visualitzant la pantalla corresponent del CNC, o cridant-la des d'un ordinador exterior.

En el CNC OKUMA, l'operació d'assignació de correctors es realitza de la forma següent:

a) El corrector de longitud de l'eina es programa sota la direcció H, seguida del número del registre
on s'ha emmagatzemat la longitud de l'eina.

b) El corrector de radi de l'eina es programa sota la direcció D, seguida del número del registre on
s'ha emmagatzemat el radi de l'eina. S'utilitza la direcció D, ja que la direcció R s'utilitza per als
radis en les interpolacions circulars. Cal tenir en compte que en el corresponent registre D es
guarda el radi de l'eina i mai el diàmetre d'aquesta.

El número d'una eina T, el número del registre H on està el seu corrector de llargada i el número del
registre D on està el seu corrector de radi no tenen perquè ser els mateixos, fins i tot a una mateixa eina
es poden assignar diferents correctors en diferents operacions de mecanització.

En el cas del centre de mecanització OKUMA, quan se selecciona l'eina amb la T o quan s'executa el
canvi d'eina amb la M06 no es dóna informació dels registres on estan els correctors corresponents.
Aquesta informació s'introdueix en el programa quan el CNC la necessita. 

Quan cal que el CNC tingui en compte la llargada d'eina, amb la funció preparatòria G corresponent
i amb el número del registre H corresponent, s'especifica, respectivament, segons quin eix cal tenir en
compte la llargada de l'eina i en quin registre H es troba el valor de la llargada:

G53 Anul·lació de la correcció de llargada
G54 Correcció de llargada segons l'eix X
G55 Correcció de llargada segons l'eix Y
G56 Correcció de llargada segons l'eix Z
G57 Correcció de llargada segons un quart eix
G58 Correcció de llargada segons un cinquè eix
G59 Correcció de llargada segons un sisè eix

Per exemple: G56  H20
Correcció de llargada segons l'eix Z, amb el valor que està en el registre H20 de correctors de llargada
d'eina.

G56 i H20 han d'estar a la mateixa seqüència, però no cal que estiguin un al costat de l'altre.

Quan ja no es necessiti la correcció de llargada cal anul·lar-la amb la funció preparatòria G53.

Quan cal que el CNC compensi el radi de l'eina a fi de tenir-lo en compte a l'hora de calcular la
trajectòria de l'eina per mecanitzar un cert contorn de la peça, llavors amb la funció preparatòria G
corresponent i amb el número del registre D corresponent, s'especifica, respectivament, vers on cal
compensar el radi de l'eina i en quin registre es troba el seu valor:

G40 Anul·lació de la compensació de radi
G41 Compensació de radi vers l'esquerra del contorn que s'ha de mecanitzar
G42 Compensació del radi vers la dreta del contorn que s'ha de mecanitzar
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Per exemple: G41  D15
Compensació del radi de l'eina vers l'esquerra, amb el valor que està en el registre D15 de correctors
de radi d'eina.

G41 i D15 han d'estar a la mateixa seqüència, però no cal que estiguin un al costat de l'altre.

Quan ja no es necessita la compensació del radi, cal anul·lar-la amb la funció preparatòria G40.

Les dades relatives a les correccions de les eines s'introdueixen directament en el CNC, a través de la
pantalla corresponent, en una sèrie de registres (H, D) ordenats numèricament. Aquestes dades són
cridades des del programa per la direcció de la correcció (H o D) i el número de registre que interessi.

Aquesta forma d'operar aconsegueix que l'eina sigui independent del programa peça, aspecte important
i que cal considerar a l'hora de programar.

Els valors dels correctors de les eines també es poden carregar en els registres corresponents a partir
d'un ordinador exterior si el corresponent DNC del CNC ho permet.

Comentaris

A les màquines que no tenen canviador automàtic d'eines, el programa disposa d'una aturada en el
moment en què es necessiti una altra eina, essent aquesta col·locada de forma manual per l'operari.

1.6  Programació de la velocitat de gir del capçal o velocitat de tall

La velocitat de gir del capçal o de tall es programa sota la direcció S seguida d'una xifra corresponent
al seu valor.

Aquesta velocitat es pot definir de dues maneres:

a) Velocitat de gir constant en revolucions/minut

b) Velocitat de tall constant en metres/minut

Normalment si no s'especifica res la velocitat de gir del capçal es pot programar directament en
revolucions/minut darrera de la direcció S. Per exemple: S3500. El CNC interpreta S en revoluci-
ons/minut.

La velocitat de gir S també es pot especificar en metres/minut, com a velocitat de tall, fent servir la
funció preparatòria G96. Per exemple: G96 S120.

Amb la funció preparatòria G97 s'anul·la la G96 i la velocitat de gir S cal especificar-la en
revolucions/minut.

La velocitat de gir programada pot ser variada per l'operari mitjançant el selector corresponent,
anomenat % Spindle Override, que es troba en el panell frontal del CNC, i normalment es pot variar
entre un 50% i un 120% del seu valor programat en torns i entre un 50% i un 200% en fresadores. El
100% correspon a la velocitat S programada.
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La direcció S no provoca la rotació del capçal, serveix únicament per especificar o seleccionar la
velocitat desitjada. La rotació del capçal s'aconsegueix per mitjà de la corresponent funció auxiliar M:

M03 Gir del capçal a dretes, segons el sentit de gir de les agulles del rellotge
M04 Gir del capçal a esquerres, en contra del sentit de gir de les agulles del rellotge
M05 Parar el capçal

En el cas d'un torn, generalment, si no s'especifica el contrari, el CNC interpreta la S en
revolucions/minut com a gir del capçal, sense necessitat de posar G97. En aquest cas, la velocitat de
gir del capçal, gir de la peça, es manté constant i, per tant, la velocitat de tall en metres/minut,
corresponent a la velocitat relativa entre l'aresta de tall de l'eina i la peça en el punt de tall, varia si
varia la distància entre l'eina i l'eix de gir de la peça, en mantenir-se la velocitat de gir d'aquesta
constant. Quan l'eina s'apropa a l'eix de gir, la velocitat de tall disminueix i quan s'allunya augmenta.
En aquest cas, no es pot mantenir la velocitat de tall més adequada per a l'eina.

Si es fa servir la funció preparatòria G96, en aquest cas la S s'especifica en metres/minut, i aquesta
velocitat de tall, corresponent a la velocitat relativa entre l'extrem de l'eina i la peça en el punt de tall,
el CNC la manté constant malgrat que variï la distància entre l'eina i l'eix de gir de la peça. Quan
l'eina s'apropa a l'eix de gir, el CNC augmenta la velocitat de gir de la peça a fi que es mantingui
constant la velocitat de tall. Quan l'eina s'allunya de l'eix de gir, el CNC disminueix la velocitat de
gir de la peça a fi de mantenir constant la velocitat de tall. En aquest cas, la mecanització es farà
mantenint la velocitat de tall més adequada per a l'eina.

En utilitar la funció G96, quan l'eina es va apropant a l'eix de gir de la peça, el CNC va augmentant
la velocitat de gir d'aquesta fins que el capçal gira a la màxima velocitat permesa per la màquina i un
cop assolida aquesta velocitat de gir màxima, es manté constant malgrat que l'eina s'apropi més a l'eix
de gir; en aquest cas la velocitat de tall disminueix. Si pot ser perillós que la peça giri a moltes
revolucions, per exemple, en el CNC SIEMENS, es pot limitar la velocitat màxima de gir del capçal
amb la funció preparatòria G92. Per exemple, amb G92 S3000, la velocitat de gir màxima quedarà
limitada a 3.000 revolucions/minut.

En el cas d'una fresadora, la velocitat de gir S del capçal és la velocitat de gir de l'eina, per exemple,
la fresa, i s'especifica en revolucions/minut. 

1.7  Programació de la velocitat d'avanç

La velocitat d'avanç de l'eina respecte a la peça es programa sota la direcció F, directament en
mil·límetres/minut o en mil·límetres/revolució en desplaçaments lineals, i en graus/minut en
desplaçaments angulars.

En els moviments amb interpolació entre diversos eixos, aquesta es realitza a la velocitat F
programada. El CNC determina la velocitat d'avanç en cada un dels eixos. La descomposició de la
velocitat F resultant en els components de la velocitat segons cadascun dels eixos, com també la seva
concatenació amb la longitud del desplaçament o radi del cercle, es realitza en l'interpolador.

Mitjançant un selector del panell del CNC, anomenat % Feed Rate, la velocitat F programada es pot
variar manualment, normalment entre un 0% i un 120% del seu valor programat en torns, i entre un
0% i un 200% en fresadores. La posició del 100% correspon a la velocitat d'avanç F programada.
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Les unitats de les velocitats F han d'especificar-se al principi del programa i són vàlides fins que no
es canviïn amb el codi corresponent. Les corresponents funcions preparatòries G utilitzades normalment
són:

- G94 per programar F en mil·límetres/minut. 
Per exemple: G94  F160

- G95 per programar F en mil·límetres/revolució del capçal. 
Per exemple: G95  F0.2

En el cas del torn, amb G95, la F fa referència a l'avanç de l'eina respecte a la peça en mil·límetres
per a cada volta del capçal o peça, i en el cas de la fresadora, amb G95, la F fa referència a l'avanç de
l'eix de l'eina respecte a la peça en mil·límetres per a cada volta del capçal o eina.

Normalment, si no s'especifica res, en el cas del torn, el CNC interpreta el valor de F en
mil·límetres/volta, i en el cas de la fresadora en mil·límetres/minut. No obstant això, cal comprovar-ho
en cada CNC, ja que normalment, mitjançant paràmetres de condicions incials, es poden variar les
funcions que queden activades després de Reset, M02/M30, o en connectar el control.

1.8  Programació de les informacions de desplaçaments

A les informacions de desplaçament pertanyen totes les informacions de mides o cotes que són
necessàries per a la mecanització, tals com les referents a:

- Les funcions X, Y, Z (A, B, C, D, E, U, V, W, P, Q, R), corresponents a les cotes o coordenades
dels punts necessaris per descriure el contorn de la peça mecanitzada, o les trajectòries de l'eina.
Per exemple: X100  Y42.53  Z30.6

- Els paràmetres d'interpolació circular I, J, K, corresponents als centres dels arcs de les diferents
interpolacions circulars entre punts del contorn de la peça mecanitzada, o entre punts de les
trajectòries de l'eina.
Per exemple: I30  J21.53  K12.6

Aquestes informacions estan escrites sempre a continuació de les condicions de desplaçament, i la
forma d'escriptura del número que acompanya la direcció corresponent (X, Y, Z, I, J, K,…) és una
qüestió que depèn del CNC corresponent. Així, hi haurà controls en els quals els zeros de la capçalera
de la part sencera i la cua de la part decimal poden suprimir-se i en altres no, en uns casos caldrà posar
el signe "=" entre la direcció de la coordenada i el seu valor, X=-30.52, i en altres no, X-30.52, etc.
Sempre caldrà consultar el manual corresponent del CNC.

Per fer anar l'eina a un punt P només cal programar en un bloc les condicions de desplaçament i les
direccions X, Y, Z, seguides cada una de la cota o coordenada del punt P segons cada eix. Inicialment,
en el programa cal introduir la informació corresponent a la situació del zero peça, a través del número
de pantalla o registre on es troben els corresponents decalatges d'origen, i és necessari indicar si
s'utilitzen coordenades absolutes (G90), respecte al zero peça, o coordenades incrementals (G91),
coordenades de cada punt respecte a l'anterior.
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Ambdues funcions G90 i G91 són efectives fins que finalitzi el programa o fins al bloc on es codifiqui
l'altre. En un mateix programa es pot utilitzar indistintament un sistema de coordenades o l'altre. En
general, si no s'especifica, el CNC interpreta els valors com a coordenades absolutes.

Cal indicar també si els valors de les coordenades són en mil·límetres o en polzades. Els codis emprats
són diferents segons els fabricants. Per exemple, en el CNC SIEMENS amb G70 s'especifica la
programació en polzades i amb G71 la programació en mil·límetres. En el CNC OKUMA, amb G20
s'especifica la programació en polzades i amb G21 la programació en mil·límetres, i en altres CNC
s'utilitzen els G07 i G08, respectivament, o altres. Aquestes instruccions són vàlides per a tot el
programa. Normalment, si no s'especifica, el CNC interpreta els valors en mil·límetres.

Quan s'ha escollit una unitat de mesura, totes les dimensions, siguin de peces o d'eines, correctors, han
de donar-se en les mateixes unitats.

Per altra banda, les informacions de desplaçament poden venir donades bàsicament en dos sistemes de
coordenades diferents:

- Coordenades cartesianes

En aquest sistema, les cotes o coordenades segons cada eix es programen mitjançant les direccions
X, Y, Z, seguides del valor corresponent de la cota o coordenada. Els valors de la cota programada
seran absoluts o incrementals segons s'hagi programat G90 o G91.

- Coordenades polars

En aquest sistema de coordenades, un punt queda definit per la seva distància a l'origen i l'angle
del vector de posició corresponent respecte a un eix de referència. 

En peces de simetria esfèrica o cilíndrica, l'acotació dels diferents punts és més simple en coordenades
polars o cilíndriques que en cartesianes.

En el mateix programa es poden programar trams amb coordenades cartesianes i trams amb
coordenades polars, posant prèviament la corresponent funció preparatòria G en cada cas. Per exemple,
en el CNC SIEMENS s'utilitzen les funcions preparatòries G següents:

Coordenades cartesianes Coordenades polars

G00 : Desplaçament ràpid G10 : Desplaçament ràpid
G01 : Interpolació lineal G11 : Interpolació lineal
G02 : Interpolació circular en G12 : Interpolació circular

sentit horari en sentit horari
G03 : Interpolació circular en G13 : Interpolació circular

sentit antihorari en sentit antihorari.

No tots els CNC permeten programar amb coordenades polars.



1  PROGRAMACIÓ BÀSICA AMB CN 1.9  CONDICIONS DE DESPLAÇAMENT O FUNCIONS PREPARATÒRIES G

26 J. VIVANCOS i CALVET,  Control Numèric (II)  (Tem-UPC, 1996)

1.9  Condicions de desplaçament o funcions preparatòries G

Aquestes funcions es designen per la direcció normalitzada G i tenen per missió preparar la màquina
per a l'execució de moviments determinats.

Les condicions de desplaçament, juntament amb les informacions de desplaçament, fixen essencialment
la part geomètrica del programa. Aquestes funcions G han d'estar escrites per davant de les
informacions de desplaçament, a fi de saber el tipus de desplaçament que es vol i com ha d'interpretar
el CNC les informacions de desplaçament donades.

Totes les funcions preparatòries estan codificades i tenen la particularitat que es pot programar més
d'una funció d'aquest tipus dins el mateix bloc, sempre que entre elles no s'excloguin.

Les funcions preparatòries estan normalitzades, si bé hi ha bastantes diferències entre la norma i els
fabricants i entre els mateixos fabricants. En aquest apartat només es comentaran les que són bàsiques
i pràcticament coincidents en tots els CNC, a fi de donar una idea de les possibilitats ofertes al
programador pels equips de control.

A la Taula 1.9.1 es presenta la codificació de les funcions preparatòries G segons la Norma DIN 66025
i es pot veure el significat de cada codi. Aquesta codificació pot presentar diferències entre les
utilitzades pels diferents fabricants en diferents màquines.

Aquestes funcions s'agrupen segons les característiques de moviment que defineixen. Així es poden
definir els grups:

 a - Interpolacions
 b - Selecció de plans
 c - Correcció de trajectòries
 d - Compensació de desplaçaments
 e - Aturades
 f - Cicles fixos de treball
 h - Programació absoluta o incremental
 j - Velocitat d'avanç
 k - Velocitat de tall

Especials

Les funcions dels grups "a" al "k" són modals, és a dir, un cop incloses en un bloc segueixen actives
fins que s'anul·lin o es programi una altra funció del mateix grup, o mitjançant M02 o M03, fi de
programa, que anul·len totes les funcions activades al llarg del programa.

Les funcions especials són no modals d'anul·lació automàtica, és a dir, només estan actives en el bloc
on han estat programades. No s'anul·len entre si.

En un mateix bloc es poden especificar diverses funcions G sempre que siguin de grups diferents. Si
en un bloc s'especifiquen dues o més funcions G del mateix grup, només es considera activa l'última
programada.
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CODIS DE LES FUNCIONS PREPARATÒRIES G

Extracte de la Norma DIN 66025, full 2, febrer de 1972

Codi Funció Codi Funció

G00  a Posicionament punt a punt G40  c Anul·lació de correcció de l'eina
G01  a Interpolació lineal recta G41
G02  a Interpolació circular en el sentit de  a  c Correccions de l'eina

G03  a Interpolació circular en el sentit G53  d Anul·lació de compensació en els

G04 Parada temporitzada G54
G05 Parada suspensiva  a  d Compensacions en els desplaçaments
G06  a Interpolació parabòlica G59
G07 (Lliure provisionalment)
G08 Acceleracció de la velocitat G60  e Parada de precisió 1 (fina)

G09 G62  e Parada ràpida (basta)

G10 vanç G64
 a  a (Lliure provisionalment)
G16 (Lliures provisionalment) G79
G17  b G80  f Anul·lació del cicle fix de treball
G18  b Selecció del pla XY G81
G19  b Selecció del pla ZX  a  f Cicles fixos de treball
G20 Selecció del pla YZ G89
 a G90  h Programació amb mides absolutes
G24 (Lliures provisionalment) G91  h Programació amb mides incrementals o
G25 relatives
 a
G29 (Lliures) G92 Desplaçament programat del punt de
G30 referència
 a
G32 (Lliures provisionalment) G93  j Codificació de l'avanç en temps recí-
G33  a proc
G34  a Roscatge de pas constant
G35  a Roscatge de pas creixent G94  j Valoració de l'avanç en mm/min
G36 Roscatge de pas decreixent G95  j Valoració de l'avanç en mm/rev
 a
G39 (Lliures provisionalment) G96  k Velocitat de tall en m/min

les agulles del rellotge G52

contrari a les agulles del rellotge desplaçaments

d'avanç G61  e Parada de precisió 2 (mitja)

Desacceleració de la velocitat d'a- G63 Cicle preparatori per foradar

G97  k Anul·lació de G96

Taula 1.9.1
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Els codis que estan en actiu al principi del funcionament, generalment, són:

Grup "a" G00
Grup "b" G17
Grup "c" G40
Grup "d" G53
Grup "e" G62
Grup "f" G80
Grup "h" G90
Grup "j" G95 en torn i G94 en fresadora
Grup "k" G97

Aquestes funcions G esmentades, que estan actives al principi, el CNC ja les té activades per defecte,
és a dir, en el moment de l'encesa, o després d'executar un M02 o M03, o després d'un Reset, o
després d'una parada d'emergència en tornar a connectar. Algunes d'aquestes funcions G les assumeix
el CNC depenent dels paràmetres interns del control que hagin estat fixats. Alguns d'aquests paràmetres
interns poden ser modificats per l'usuari, com per exemple, el que fa que per defecte el CNC interpreti
les unitats en mil·límetres o en polzades, o bé que interpreti la velocitat S en revolucions/minut o en
metres/minut, o bé interpreti la velocitat F en mil·límetres/revolució o en mil·límetres/minut, o bé, en
el cas del torn, el que fa que les X corresponguin a diàmetres o a radis, etc.

En els CNC, generalment, a la pantalla es poden veure les funcions que estan activades en connectar
la màquina, i també les que estan activades a cada instant durant l'execució d'un programa.

Normalment, en la documentació dels CNC hi sol haver una taula resum de totes les funcions G on
s'especifica quines no són modals i quines queden activades després d'un Reset, un M02/M30 o en
connectar el control. També se sol especificar aquelles funcions que poden o no quedar activades en
connectar el control en funció d'un paràmetre intern de condicions incials.

Si un codi G del grup "a" s'especifica en un cicle fix de treball, aquest s'anul·la automàticament en
anul·lar el cicle, i queda actiu l'últim G del grup "a" programat abans del cicle fix.

En molts controls, el zero de la capçalera dels codis de les G pot suprimir-se, escrivint G0, G1, G2,
etc., en lloc de G00, G01, G02, etc.

Les funcions preparatòries G també poden dividir-se en dos grans grups:

A) Les de moviment

Aquestes, col·locades davant de les informacions de desplaçament, provoquen moviments. 
Per exemple: G01  X70  Y-53.52  Z86
Desplaçament en línia recta al punt X70 Y-53.52 Z86.

B) Les de predisposició

No provoquen directament moviments i la seva missió és portar el CNC a interpretar d'una forma
particular les informacions de desplaçament que la segueixen.
Per exemple: G91
El CNC interpretarà les coordenades com a incrementals o relatives.
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A continuació es comenten les funcions preparatòries G més importants i usuals:

G00 Posicionament punt a punt en ràpid

Aquesta funció s'utilitza en sistemes de controls continus o paraxials quan l'únic que es desitja és el
posicionament del punt de referència de l'eina, sense seguir una trajectòria concreta. En cap cas
s'utilitzarà aquesta funció mecanitzant.

Queda activada a partir del bloc en el qual s'ha programat. És modal.

Aquesta instrucció desplaça l'eina al punt indicat a continuació, mitjançant les seves cotes X Y Z, a
la velocitat màxima de desplaçament de la màquina, en línies rectes. En el seu recorregut no s'efectuarà
arrencada de material.

S'utilitza per posicionar l'eina ràpidament en un punt determinat, per apropar-se al punt de treball, per
passar d'una operació a una altra, per tornar al punt de canvi d'eina, per tornar enrere per al gir de la
torreta, per allunyar-se de la peça un cop mecanitzada, etc. En utilitzar aquesta funció cal tenir en
compte si està activada o no la correcció d'eina.

Cal també tenir en compte el possible recorregut de l'eina per evitar col·lisions. Aquest recorregut pot
ser diferent segons els CNC. Uns efectuen moviments paraxials successius, altres efectuen una
interpolació lineal i, generalment, la majoria fan moviments simultanis en tots els eixos a la màxima
velocitat que els ho permeten.

En aquest darrer cas, si en un bloc es programen moviments en què intervenen diversos eixos, el
sistema tendirà a executar-los tots de cop, amb la màxima velocitat que permeti el sistema segons cada
eix, aturant-se cada un dels eixos, independentment, en arribar al seu punt de destinació. Per tal motiu,
cal tenir cura de les trajectòries que l'eina seguirà en aquest cas.

Aquests moviments es programen mitjançant la condició de desplaçament G00 i la indicació del punt
de destinació, que pot indicar-se en coordenades absolutes o en coordenades relatives.

Exemples de programació poden ser:

a) N120 G00 X100 Y200 Z50

b) N120 G00 X100 Y200
N130 Z50 (Fig. 1.9.1)

c) N120 G00 X100
N130 Y200
N140 Z50 (Fig. 1.9.1)

El G00 no cal repetir-lo a cada bloc, és modal.

Se suposa que en els tres casos, abans del bloc on es programa el moviment, l'eina està situada en el
punt X0 Y0 Z0. En tots els casos s'arribarà al mateix punt, però el camí recorregut serà diferent:

A) En el cas a, si les velocitats màximes de tots els eixos són iguals, inicialment l'eina es mourà sobre
la diagonal del paral·lepípede de costats amb llargades X50 Y50 Z50, fins arribar a assolir la cota
Z50; a continuació, si les velocitats màximes dels eixos són iguals, es mourà sobre la diagonal del
rectangle format pels costats amb llargades X50 Y50, fins arribar a assolir la cota X100; i
finalment només es mourà segons la direcció Y fins arribar a la cota Y200.
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B) En el cas b (Fig. 1.9.1), primer l'eina es mourà en el pla XY, inicialment seguint la diagonal del
rectangle format pels costats amb llargades X100 Y100, si les velocitats màximes dels eixos són
iguals, fins arribar a X100 i després només seguint la direcció Y fins arribar a Y200, i a
continuació es mourà només segons la direcció Z fins arribar a Z50.

C) En el cas c (Fig. 1.9.1), primer l'eina es mourà només segons la direcció X fins arribar a X100,
després només segons la direcció Y fins arribar a Y200 i finalment es mourà només segons la
direcció Z fins arribar a Z50.

S'observa, doncs, que en funció de si es col·loquen totes les instruccions de moviment en un sol bloc
o en diversos blocs, s'obtenen moviments diferents, ja que el CNC executa les instruccions bloc a bloc.
En cada cas caldrà veure quins d'aquests moviments interessen.

Per tal d'evitar col·lisions de l'eina amb l'utillatge o la peça o altres elements de la màquina, es pot
programar el pas per punts intermedis a la posició final desitjada. L'eina passarà per cada punt
intermedi i s'aturarà, i a continuació iniciarà el moviment a l'altre bloc.

Hi ha CNC que permeten especificar un desplaçament de l'eina condicionant el seu moviment al pas
per un punt intermedi sense aturar-se en ell. Aquesta instrucció s'utilitza en general per situar l'eina
en el punt de referència o des del punt de referència.

Com s'ha indicat, el moviment en ràpid G00 s'executa a la velocitat màxima que permet la màquina.
Aquesta velocitat es dóna per a cada un dels eixos en funció de l'estructura de la màquina. Cal tenir
present que aquestes velocitats màximes només s'assoliran si hi ha suficient espai com per accelerar
les masses a moure.

L'operari pot modificar la velocitat d'avanç en ràpid, corresponent a la funció G00, a través d'un
selector del panell del CNC anomenat % Rapid Override, el qual permet seleccionar quin % de la
velocitat màxima es desitja. Normalment es pot variar entre un 0% i un 100%.

Perquè s'executi la funció G00 no cal programar cap velocitat d'avanç F, ni cap velocitat de gir del
capçal S, ni haver posat en marxa el gir del capçal (M03 o M04).

G01 Interpolació lineal

Amb aquesta funció els eixos es mouen de tal forma que el punt de referència de l'eina es mou al llarg
d'una trajectòria recta amb la velocitat d'avanç F programada, des del punt on està en el bloc anterior,
fins a les coordenades del punt de destinació especificades després del G01, en coordenades absolutes
o relatives.

La selecció dels eixos d'interpolació es realitza amb la programació de les direccions de desplaçament
corresponents, amb les mides corresponents, a continuació del G01, a la mateixa seqüència o bloc del
programa. Per exemple: G01 X100 Y150 Z200 (Fig. 1.9.2).

Tots els eixos es mouen simultàniament i arriben simultàniament a la posició final, havent efectuat en
el seu recorregut una interpolació lineal. El CNC calcula els avanços per a cadascun dels eixos per tal
que la velocitat d'avanç en la trajectòria resultant sigui la F programada. Interessa que l'avanç sobre
la trajectòria sigui constant, a fi d'obtenir l'acabament i la precisió dimensional adequats.
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Al llarg de la trajectòria rectilínia l'eina pot estar mecanitzant amb la velocitat d'avanç de treball F i
la velocitat de tall S programades. Per tant, la G01 necessita que es programi, en el mateix bloc o en
un dels blocs anteriors, una velocitat d'avanç F i una velocitat S de gir del capçal, i que aquest estigui
girant, és a dir, que s'hagi activat un M03 o M04, o equivalent (M13 o M14).

La funció G01 és modal i queda activada a partir del bloc on s'ha programat.

Aquesta funció G01 s'empra en totes les operacions de mecanització en què el moviment de l'eina sigui
en línia recta: cilindratges, refrontaments, tornejats cònics, aixamfranaments, foradaments,
mandrinatges, fresatges, planejaments, etc.

El centre de mecanització OKUMA MC-40H disposa de quatre eixos, X, Y, Z i B, que permeten una
interpolació lineal per a qualsevol conjunt de tres d'aquests eixos. Així, per exemple, es pot programar
una interpolació lineal XYZ a l'espai, des de qualsevol punt a qualsevol altre, dins el camp de treball
de la màquina o, per exemple, una interpolació lineal ZYB, etc.

En el CNC OKUMA d'aquest centre de mecanització hi ha la funció auxiliar M130 que permet
programar i executar els G01, G02 i G03 amb velocitat d'avanç F, sense que giri el capçal. Aquesta
funció permet, per exemple, muntar una sonda de mesura o bé un capçalet autònom en el capçal de la
màquina i poder treballar amb ell, sense que giri el propi capçal de la màquina. Aquest capçalet
autònom pot permetre utilitzar petites eines a altes revolucions, per exemple, a 20.000 ÷ 30.000
revolucions/minut. Amb la funció M131 s'anul·la l'anterior i ja no és possible programar les funcions
G01, G02 o G03 si no gira el capçal. Ambdues funcions són modals. Inicialment, per defecte, està
activada la M131.

Cal comentar que, normalment, el sistemes CAM, en els programes de CN que generen, per descriure
qualsevol moviment tridimensional només fan servir interpolacions lineals punt a punt, amb la
proximitat suficient per descriure corbes a l'espai. És a dir, a partir de segments lineals suficientment
petits entre punts molt pròxims, és possible descriure qualsevol trajectòria a l'espai amb suficient
precisió. No obstant això, el programa resultant serà molt més llarg que si es fan servir també altres
tipus d'interpolació com la circular.

G02/G03 Interpolació circular

Les funcions G02 i G03 s'utilitzen per especificar un moviment seguint un arc de circumferència, amb
la velocitat d'avanç F programada. Cal definir l'inici i el final de l'arc, el seu centre o radi, i el sentit
de gir, G02 en el sentit de les agulles del rellotge i G03 en el sentit contrari.

L'interpolador circular que incorpora el CNC efectua el càlcul dels punts necessaris per generar la
trajectòria circular entre el punt inicial i el punt final. 

Aquestes funcions G02 i G03 són modals, es mantenen actives a partir del bloc on es programen i
necessiten que en el mateix bloc es programin les velocitats d'avanç F i de tall S, o s'hagin programat
en blocs anteriors, i que el capçal estigui girant, ja que se suposa que s'està mecanitzant. En el cas del
torn, hi ha controls que permeten moure l'eina amb G01, G02 o G03 sense que giri el capçal si està
activada la funció G94 (F en mm/min). Això no és possible si està activada la funció G95 (F en
mm/revolució capçal). 

La interpolació circular només és possible en plans paral·lels als plans XY, ZX i YZ, i no és possible
en plans inclinats. Per tant, és indispensable que prèviament a qualsevol interpolació circular s'hagi
seleccionat el pla d'interpolació corresponent, utilitzant els codis següents:

G17 Pla d'interpolació XY
G18 Pla d'interpolació ZX
G19 Pla d'interpolació YZ
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L'eix de treball és en tots els casos el perpendicular al pla definit com d'interpolació. Les indicacions
de sentit horari o sentit antihorari són vàlides en el sistema de coordenades ortogonal, pel moviment
de l'eina respecte de la peça, mirant el pla de treball o d'interpolació en la direcció negativa del tercer
eix, que és perpendicular al pla en el qual es realitza la interpolació circular (Fig. 1.9.3).

Quan no s'especifica el pla d'interpolació, el CNC assumeix que aquest és el pla XY en el cas d'una
fresadora o el pla ZX en el cas d'un torn.

Si s'especifica la compensació d'eina, la de radi d'eina s'efectua en el mateix pla seleccionat
d'interpolació i la de llargada d'eina segons l'eix perpendicular a aquest pla.

En el cas del torn, normalment es treballa sempre en el pla ZX i tant la compensació del radi de la
punta de l'eina, R, com la compensació de la longitud d'eina, L1 i L2, es fan en aquest pla de treball.

Per realitzar un canvi del pla d'interpolació és necessari prèviament desactivar la compensació de
l'eina.

Per tal de realitzar una interpolació circular, el punt inicial de sortida de l'arc està determinat per la
seqüència anterior, punt on es troba l'eina; el punt de destinació el determinen els valors de les
coordenades X, Y i Z; i el centre de la circumferència o arc es determina:

a) Pels paràmetres d'interpolació I, J, K

b) Directament mitjançant el radi (R en el CNC OKUMA i B en el CNC SIEMENS).

En el bloc de programació, a continuació de la funció G02 o G03 s'han d'especificar les coordenades
del punt final de l'arc X, Y, Z, en coordenades absolutes o relatives, i la posició del centre de l'arc
respecte al punt inicial de l'arc en coordenades incrementals, I, J, K, o bé el radi de l'arc R (o B).

Per exemple, en el pla d'interpolació XY:

a) G02  X100  Y200  I30  J-20

b) G02  X100  Y200  R50

Segons la Norma DIN 66025, els paràmetres d'interpolació I, J, K estan subordinats als eixos X, Y
i Z, respectivament. Independentment que les magnituds X, Y i Z estiguin programades en coordenades
relatives o absolutes, els paràmetres d'interpolació s'han de donar sempre en cotes relatives i en l'ordre
de successió correcte. Els signes es determinen a partir dels sentits de les components del vector posició
que va des del punt inicial de sortida de l'arc fins al centre de la circumferència o arc (Fig. 1.9.4),
segons que els corresponents sentits siguin segons els sentits positius o negatius dels corresponents
eixos coordenats XYZ.

Moltes vegades l'acotament d'un peça dóna directament el radi de la trajectòria circular, amb la qual
cosa per programar-la resulta més senzill indicar el seu radi. En aquest cas cal indicar si l'angle de la
trajectòria és més gran o més petit de 180E, a fi de determinar correctament quina és la trajectòria
desitjada.

En aquest cas, s'indicarà sota la direcció R (CNC OKUMA) o B (CNC SIEMENS), el radi de l'arc o
circumferència, i aquest serà positiu si l'angle comprès per l'arc és inferior o igual a 180E i serà
negatiu en cas contrari (Fig. 1.9.5).
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A la Fig. 1.9.6 es mostren les diferents maneres de programar una mateixa interpolació circular entre
dos punts, fent servir coordenades absolutes o coordenades relatives i fent servir els paràmetres I, J o
el radi R :

Coordenades absolutes:

a) G90  G02  X70  Y30  I0  J-50
b) G90  G02  X70  Y30  R50

Coordenades relatives:

a) G91  G02  X50  Y-50  I0  J-50
b) G91  G02  X50  Y-50  R50

En els CNC, abans d'efectuar el moviment programat en una seqüència amb interpolació circular, el
control comprova la concordància dels valors programats calculant la diferència dels radis del punt
inicial de sortida i del punt final de destinació. En el cas que aquesta diferència sigui més gran que el
marge de tolerància del control, es dóna un avís d'alarma, tal com "error en el punt final", ja que
parteix de la suposició que és el punt de destinació el que s'ha programat incorrectament. En aquest
cas, caldrà calcular amb precisió suficient els punts finals de les interpolacions circulars per evitar
aquest problema.

Atès que només es poden realitzar interpolacions circulars en plans paral·lels als plans coordenats, en
els sistemes CAM, normalment, no s'utilitzen aquestes interpolacions circulars, ja que no cobririen les
seves necessitats.

G06 Interpolació parabòlica

Aquesta funció permet executar automàticament un perfil parabòlic. Amb el codi G06 s'indica el punt
final que s'ha d'assolir i el punt d'intersecció de les tangents a la parabòlica en els punts inicial i final.
És poc utilitzada i en molts CNC no hi és aquesta funció.

G04 Aturada temporitzada

La condició de moviment G04 permet parar el programa de mecanització, parant l'avanç de la màquina
en el moment en què s'executa la seqüència on apareix aquesta funció. El temps d'aturada s'escolleix
mitjançant programació en el mateix bloc fent servir una altra direcció i, un cop transcorregut el temps
esmentat, continua de forma automàtica el desenvolupament del programa. Només s'atura l'avanç F,
no s'atura el gir del capçal S.

Aquesta funció s'utilitza quan es necessita un temps de parada de l'avanç per al tall en buit, com per
exemple, en el fons d'un foradament per millorar el seu acabament; al llarg d'un foradament profund
per al trencament i l'evacuació de ferritja; en el torn, en el fons d'un ranuratge per millorar el seu
acabament; o eventualment quan es necessita un temps per al canvi de velocitat o per assolir la velocitat
de tall programada abans d'entrar a mecanitzar, o per a altres possibles aplicacions en què es necessiti
una parada de l'avanç sense parar el gir del capçal, etc. 

La direcció, o lletra, amb que es programa el temps de parada és molt variable segons el tipus de
control, fins i tot en un mateix control es poden utilitzar diverses direccions.
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Així en el CNC SIEMENS es pot programar el temps de parades sota la direcció X o F en segons o
sota la direcció S com a temps de parada en voltes del capçal. En el CNC OKUMA es programa sota
la direcció F o P, on el valor serà en segons, dècimes, centèsimes o mil·lèsimes de segon en funció del
valor d'un bit del control.

Per exemple: G04 i (una lletra) seguida del temps en segons 
G04  F3

En el bloc on es programa el G04 no pot existir cap altra funció de desplaçament. Sí que es poden
programar funcions S, T i M. Aquesta funció G04 només és efectiva en el bloc on està programada,
no és modal.

G05 Parada suspensiva

Amb la funció G05 el programa es queda parat en el bloc corresponent fins que l'operador el posa en
marxa de nou amb la tecla Start del panell del CNC.

Hi ha CNC que no incorporen aquesta funció ja que es pot utilitzar una funció auxiliar, per exemple
l'M00, per a les mateixes funcions.

Aquesta funció no és modal i, per tant, només afecta el bloc on està programada.

G08/G09 Control automàtic d'acceleració

La funció G08 preveu el control de les acceleracions dels eixos en els seus desplaçaments de treball.

Aquesta funció està activada en el control quan s'inicia el procés. Si es vol desactivar per aconseguir
més precisió s'utilitza la funció G09. Aquesta preveu una disminució progressiva de la velocitat d'avanç
fins arribar a la posició final amb velocitat zero i evita sobtades acceleracions i desacceleracions en els
cantells del perfil.

El G09 s'utilitza per a la mecanització de contorns de gran precisió. Però a vegades la velocitat nul·la
sobre el punt final del perfil pot crear errors, com per exemple la recuperació de la deflexió de l'eina
en el seu treball a la velocitat normal d'avanç.

Normalment la G09 només es fa servir en l'execució de perfils particulars.

En el CNC SIEMENS la funció G09 és "Desacceleració. Parada precisa fina" i només està activada
en el bloc on es programa, no és modal. La funció G60 és "Desacceleració. Parada precisa fina" i és
modal. També té les funcions G62 "Control de contornejat, canvi de seqüència amb reducció de
velocitat", i la funció G64 "Control de contornejat, canvi de seqüències sense reducció de velocitat",
ambdues modals. Aquesta darrera funció és la que queda activada després d'un Reset, d'un M02/M30
i en connectar el control.

En el CNC OKUMA la funció G09 és "Aturada exacta", i no és modal. La funció G61 és "Mode
aturada exacta" i la funció G64 "Mode tall", ambdues són modals. Aquesta darrera funció és la que
queda activada en connectar el control. Amb la G61 al final del recorregut programat a cada bloc l'eina
s'atura i el control confirma la posició, en canvi amb G64 l'eina no s'arriba a aturar i passa a executar
el moviment programat en el bloc següent.
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G17/G18/G19 Selecció del pla de treball

G17 Selecció del pla XY
G18 Selecció del pla ZX
G19 Selecció del pla YZ

La selecció del pla de treball ha de realitzar-se quan s'utilitzin interpolacions circulars (Fig. 1.9.3), o
quan s'utilitzi la compensació del radi i de la longitud de l'eina. L'ordre de selecció del pla de treball
precedeix qualsevol d'aquestes funcions. El CNC aplica la compensació del radi de l'eina als dos eixos
seleccionats i la compensació de la llargada de l'eina segons l'eix perpendicular al pla seleccionat.

En el cas del torn, el pla de treball sol ser ZX, i tant la compensació del radi de la punta de l'eina, R,
com la compensació de la longitud d'eina, L1 i L2, es fan en aquest pla de treball.

G33/G34/G35 Programació de rosques

Per al tallat de rosques cal disposar d'una coordinació entre els moviments d'avanç i rotació, de forma
que s'obtingui un pas constant en tota la longitud de roscatge.

La funció G33 proporciona el control simultani de la velocitat de gir S del capçal i de la velocitat
d'avanç F del carro portaeines. Perquè això sigui possible, els equips que tenen la funció de roscatge,
especialment els torns, han de disposar d'un captador acoblat al capçal principal que proporcioni
informació sobre la seva velocitat de gir real i en possibiliti la regulació.

En el bloc on es programa el roscatge amb G33, cal indicar la posició del punt final, és a dir, la
longitud de rosca per tallar, segons l'eix corresponent, tenint en compte els trams d'acceleració i de
desacceleració de la velocitat d'avanç, trams en què el pas no coincidirà amb el programat.

La velocitat d'avanç es programa d'acord amb la velocitat de gir del capçal i el pas de rosca desitjat.

El roscatge a dretes o esquerres es programa donant al capçal principal el sentit de gir corresponent
mitjançant la funció auxiliar que pertoqui M03 o M04. Aquest sentit i el valor de la velocitat de gir es
programen en el bloc anterior per donar temps que el capçal arribi a la velocitat de gir prevista.

Atès que normalment un roscatge necessita diverses passades, cal assegurar que s'inicia sempre a la
mateixa posició angular entre la peça i l'eina. A més, com que cal programar tots els moviments de
l'eina (preposicionament, avanç, retrocés) per a cada passada, això fa que el procediment sigui molt
laboriós i propens, per tant, a l'error.

Per aquest motiu, normalment el roscatge es fa mitjançant un cicle fix i no fent servir el G33. En el
cicle fix tot el procés anterior es fa de manera automàtica, essent la màquina qui assegura a cada
passada que el roscatge s'inicia a la mateixa posició relativa entre peça i eina, per a la qual cosa el
capçal sol portar un captador de posició angular.

Els codis G34 i G35 proporcionen un roscatge amb pas de rosca creixent o decreixent respectivament.
Són funcions poc emprades.

G40/G41/G42 Compensació del radi de l'eina

Amb les funcions G41 i G42 s'obté automàticament una trajectòria de l'eina paral·lela al perfil
programat, desplaçada en el valor, en mil·límetres, del radi de l'eina (fresa) o del radi de la punta de
l'eina (torn).
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A l'apartat 1.5, corresponent a la programació de l'eina i dels seus correctors, s'ha comentat quan i
com es fan servir les funcions G41 i G42.

Hi ha tres funcions preparatòries per a la compensació del radi de l'eina:

G40 : Anul·lació de la compensació del radi de l'eina.
G41 : Compensació del radi de l'eina a l'esquerra.

En aquest cas l'eina queda a l'esquerra del perfil mecanitzat, mirant vers el sentit d'avanç (*).
Fig. 1.9.7.

G42 : Compensació del radi de l'eina a la dreta.
En aquest cas l'eina queda a la dreta del perfil de la peça, mirant vers el sentit d'avanç (*). Fig.
1.9.7.

(*) En el cas d'un torn amb dues torretes això és així a la torrera del darrere de l'eix de gir
de la peça. A la torreta del davant cal aplicar la imatge mirall.

Els valors de la compensació del radi de les eines han d'emmagatzemar-se a la memòria de correctors
d'eines, abans de començar el treball de mecanització.

En els equips de 3 eixos o més, cal definir el pla on té lloc la correcció del radi de l'eina, fent servir
les funcions G17, G18 o G19, per seleccionar el corresponent pla de treball o d'interpolació.

La compensació es fa efectiva a partir de la seqüència on està programada G41 o G42, adquirint el
valor de la memòria emmagatzemat amb el codi corresponent, tal com ja s'ha comentat a l'apartat 1.5.
Les funcions G41 i G42 són modals i són anul·lades per les funcions auxiliars M02 i M30 de fi de
programa, com també per una parada d'emergència, a part de amb la G40.

Les instruccions G41 i G42 cal programar-les en el bloc d'aproximació a la superfície per mecanitzar.
Així, el control ja tindrà en compte la compensació quan arribi al punt de treball. En arribar al punt,
el centre de l'eina estarà situat sobre la normal a la tangent a la trajectòria del tram següent, a una
distància de la cota esmentada igual al radi de l'eina.

Si bé el control fa el càlcul automàtic de la trajectòria de l'eina en tot el recorregut, el programador
ha de saber quina serà en tot moment la trajectòria real per evitar col·lisions o mecanitzacions no
desitjades. Per això cal que conegui com s'efectuen les transicions entre trams diferents de
mecanització, i com s'efectuen les transicions en introduir i anul·lar la compensació del radi de l'eina.

Segons els controls i segons l'angle que formen entre si els trams contigus o les seves tangents, es
poden efectuar les transicions de diferents maneres:

- Situant l'eina en el punt d'intersecció de les línies traslladades, paral·leles als dos trams, a una
distància igual al radi. Transició paraxial o d'intersecció.

- Efectuant una transició circular.

- Efectuant una transició amb diverses trajectòries rectes.

Alguns controls ofereixen la possibilitat de programar quin tipus de transició es vol mitjançant altres
codis de funcions preparatòries.
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Per a la compensació del radi de l'eina en els processos amb eines giratòries, de tipus fresa, és suficient
disposar del seu radi a la memòria del control.

Per a la mecanització amb eina no giratòria, de tipus per a torn, a més de conèixer el radi de la punta
de l'eina o plaqueta cal conèixer també l'orientació de la punta de l'eina segons els eixos, és a dir, la
direcció definida per la punta fictícia P i el centre S del radi de la punta, tal com s'ha exposat a l'apartat
3.4 del TEM Control Numèric (I). Per això, en uns controls a la memòria no tan sols s'introdueix el
radi de l'eina sinó també un codi que especifica l'orientació esmentada de la punta de l'eina. En altres
controls, s'utilitzen altres codis de funcions auxiliars per definir l'orientació de la punta de l'eina.

Quan es finalitza l'operació de mecanització per a la qual s'ha programat una compensació del radi de
l'eina, abans de programar un canvi d'eina cal anul·lar la compensació amb el codi G40.

En el cas normal que es programa directament el contorn de la peça, els valors de compensació de radi
d'eina introduïts a la memòria són sempre positius.

Però si s'ha programat directament la trajectòria de l'eina per a una eina determinada, es poden
introduir valors de compensació positius o negatius segons es vulgui treballar amb una eina de radi
major o menor que el previst, essent el valor de compensació la diferència entre el radi de l'eina per
a la qual s'ha programat la seva trajectòria i el radi de l'eina que es vol utilitzar.

G53/G54 A G59 Compensació de la llargada de l'eina

Amb les funcions G54 a G59 el control té en compte la llargada de l'eina a l'hora d'executar les
operacions de mecanització programades.

A l'apartat 1.5, corresponent a la programació de l'eina i dels seus correctors, s'ha comentat com es
fan servir aquestes funcions.

Per al CNC OKUMA del centre de mecanització:

G53 Anul·lació de la correcció de llargada
G54 Correcció de llargada segons l'eix X
G55 Correcció de llargada segons l'eix Y
G56 Correcció de llargada segons l'eix Z
G57 Correcció de llargada segons un 4t eix 
G58 Correcció de llargada segons un 5è eix
G59 Correcció de llargada segons un 6è eix 

En canvi, en el CNC SIEMENS per a torn les funcions G53 a G59 es fan servir per als decalatges
d'origen.

Ja s'ha comentat que en cas del torn, quan es crida l'eina ja es dóna la informació de la pantalla o
sector de memòria on estan tots els correctors de l'eina i a partir d'aquí el CNC ja té en compte la
situació de la punta de l'eina.

En canvi, en el centre de mecanització quan se selecciona i canvia una eina no es dóna informació sobre
els seus correctors. Quan cal compensar la llargada de l'eina, cal utilitzar les funcions G53 a G59,
informant del registre de memòria on està el valor de la seva llargada, i quan cal compensar el radi de
l'eina cal fer servir el G41 o G42, informant del registre de memòria on està el seu radi.
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Les funcions G53 a G59 són modals.

Quan l'equip té 3 eixos o més, cal seleccionar el pla de treball amb les funcions G17, G18, G19. La
compensació de longitud de l'eina s'aplica segons l'eix perpendicular al pla seleccionat.

El primer moviment programat, fins i tot si és nul, després de G56 a G59, és afectat pel valor de la
correcció.

Abans del canvi d'eina es pot anul·lar la compensació de llargada d'eina amb la funció G53, si bé no
és necessari tenint en compte que un cop entri la següent eina cal introduir la nova compensació de
llargada d'eina abans del seu primer moviment longitudinal segons el seu eix.

En el cas que es programi una trajectòria tenint en compte la llargada de l'eina programada, si es vol
utilitzar una altra eina, mitjançant el corrector longitudinal de l'eina es poden compensar les possibles
diferències entre la longitud de l'eina programada i la de l'eina que es vol utilitzar, posant com a
corrector d'aquesta eina aquesta diferència de longitud.

G80/G81 A G89 Cicles fixos

Els cicles fixos permeten programar en un sol bloc operacions d'ús freqüent i que d'altra manera
necessitarien més d'un bloc, fins i tot molts blocs, per a la seva programació. Aquest tema es veurà
més endavant amb més detall.

G90 Programació amb mides absolutes

S'entén com a programació amb mides absolutes quan cadascun dels punts de la peça està referit a un
punt de referència fix: el zero peça o origen peça.

El valor numèric de l'ordre de desplaçament indica la posició final en el sistema de coordenades
absolutes de la peça.

G91 Programació amb mides incrementals o relatives

S'entén com a programació amb mides incrementals o relatives quan la mida programada correspon
al trajecte que s'ha de recórrer, sense referència a un punt d'origen fix.

El valor numèric de l'ordre de desplaçament indica exactament el trajecte que s'ha de recórrer per
assolir la posició desitjada, a partir del punt on està l'eina abans de programar aquest desplaçament.

Només el signe de la funció de desplaçament (X, Y, Z, etc.) fa referència al sistema de coordenades
absolut de la peça o de la màquina:

"+" Significa desplaçament en direcció positiva de l'eix
"-" Significa desplaçament en direcció negativa de l'eix

G94/G95 Valoració de l'avanç

G94 Valoració de la velocitat d'avanç F en mil·límetres/minut
G95 Valoració de la velocitat d'avanç F en mil·límetres/revolució
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G96/G97 Valoració de la velocitat de tall

G96 Valoració de la velocitat de tall S en metres/minut
G97 Anul·lació de G96 (Velocitat de gir del capçal S en revolucions/minut)

Altres possibles funcions

A més de les funcions exposades, els CNC poden incorporar altres funcions possibles. A continuació
se n'esmenten breument algunes:

Delimitació d'una zona de treball

En alguns controls es pot definir, dins el camp total de desplaçament de la màquina i per a un programa
en particular, una zona de treball o de protecció, segons que l'eina no surti a no entri a la zona.

Se solen establir uns límits de desplaçament a cada eix, que s'introdueixen mitjançant una funció
preparatòria i s'anul·len amb una altra funció.

Arrodoniment o aixamfranament d'arestes

Per evitar arestes vives es pot programar el seu arrodoniment o aixamfranament.

Interpolació helicoïdal

Alguns controls, com per exemple el SIEMENS, permeten el moviment coordinat dels dos eixos d'una
interpolació circular amb el moviment del tercer eix, i així s'obté una interpolació helicoïdal.

Interpolació cilíndrica

Permet mecanitzar trajectòries cilíndriques amb un eix giratori i un altre lineal, sobre un diàmetre
constant. Es poden programar tant contorns lineals com circulars.

Interpolació amb spline

En aquest cas la interpolació entre punts es fa amb splines.

Bloqueig individual d'eixos

Alguns controls incorporen també funcions que permeten mantenir bloquejats uns eixos mentre els
altres es mouen.

Aproximació i allunyament tangencials

Hi ha controls que incorporen funcions perquè l'eina s'apropi o s'allunyi del contorn de la superfície
per mecanitzar o mecanitzada, respectivament, amb una trajectòria tangent al contorn, a fi d'evitar
canvis sobtats de direcció que poden deixar marques en la mecanització, o evitar diferències de flexió
en l'eina, esforços sobtats, etc.
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Variació de la velocitat d'avanç F en el contornejat d'arcs

A l'hora de contornejar un arc, alguns controls permeten variar automàticament la velocitat d'avanç
F, per exemple de l'eix de la fresa, a fi que la velocitat d'avanç relativa del punt de contacte de l'eina
amb el contorn respecte a aquest, es mantingui sempre constant, per tal de mantenir un acabat
superficial més uniforme, el qual depèn en molt d'aquesta velocitat d'avanç.

Així, per exemple, en el cas d'una fresa que està contornejant un contorn, quan l'arc que descriu l'eix
de la fresa sigui més gran que l'arc contornejat cal que augmenti F, la velocitat d'avanç del seu eix,
a fi que la velocitat d'avanç a la seva perifèria que contorneja sigui la mateixa que en contornejar un
tram recte, cas en què la velocitat d'avanç a la seva perifèria coincideix amb la velocitat d'avanç del
seu eix, F.

En el cas que l'arc que descriu el seu eix sigui més petit que l'arc contornejat, caldrà disminuir F.

Simetria especular

Els controls que incorporen funcions de simetria o de mirall permeten utilitzar el mateix programa per
mecanitzar peces simètriques o parts simètriques d'una peça.

Utilitzen en general funcions preparatòries per a les simetries respecte a cada un dels eixos, convertint
les cotes de l'eix afectat en les seves oposades.

A partir d'un programa corresponent a la mecanització d'un cert contorn, permeten obtenir, de manera
automàtica, el programa per mecanitzar un contorn que sigui imatge reflectida del primer contorn a
l'altre costat d'un eix de simetria.

En el cas de simetria d'un eix, amb el programa obtingut es mecanitza un contorn amb les mateixes
magnituds, amb les mateixes distàncies als altres eixos i situat a l'altre costat de l'eix de simetria com
a imatge reflectida.

En realitzar la simetria d'un eix, el CNC intercanvia:

- els signes de les coordenades de l'eix reflectit
- el sentit de gir en les interpolacions circulars (G02-G03, G03-G02)
- la direcció de mecanització (G41-G42, G42-G41).

La simetria generalment es fa al voltant d'un eix de coordenades.

També hi ha la simetria de dos eixos. La programació simultània de la simetria en dos eixos permet
obtenir la figura simètrica respecte a l'origen.

Gir de coordenades

Alguns CNC permeten girar el sistema de coordenades de la peça respecte al de la màquina. En aquest
cas, el desenvolupament del programa de mecanització es realitza en el sistema de coordenades girat.

Aquesta aplicació permet que una mateixa figura que es repeteix diverses vegades al voltant d'un punt
es pugui mecanitzar amb un sol programa.
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Canvi d'escala

Aquesta funció permet mecanitzar peces semblants amb un sol programa.

A partir del programa corresponent a la mecanització d'una certa peça, s'obté de manera automàtica
el programa per mecanitzar una peça com la primera però canviada d'escala.

Amb el canvi d'escala el CNC modifica els valors següents:

- Coordenades dels eixos
- Paràmetres d'interpolació
- Radis
- Decalatges programables
- Pas de rosca, reducció o augment de pas.

Es pot també distorsionar la figura emprant escales diferents per a cada eix. S'utilitza una funció
auxiliar seguida de les escales en cada un dels eixos.

Compensació d'eina tridimensional

Hi ha CNC que permeten compensar les dimensions de l'eina i el seu radi de tall en tres dimensions.
A cada moviment de l'eina cal donar la direcció de compensació.

Normalment fan servir funcions preparatòries, una per activar aquest tipus de compensació i una altra
per desactivar-la. En connectar el CNC, per defecte, aquesta funció està desactivada.

1.10 Funcions auxiliars M

Les funcions auxiliars són codificades sota la direcció M i generen operacions d'interfície dels senyals
entre el CNC i la màquina.

La funció que realitza cadascuna d'aquestes funcions a la màquina dependrà de la manera com ha estat
concebuda la interfície de l'equip de control.

Aquestes funcions fan referència a la manera de funcionar de la màquina i del CNC. Fan referència a
aquelles operacions auxiliars que hauria de fer l'operari en una màquina convencional, com pot ser
posar en marxa o aturar el capçal, posar en marxa o aturar la bomba del líquid de refrigeració, canviar
la gamma de velocitats, subjectar la peça, etc.

A la Taula 1.10.1 es presenta la codificació de les funcions auxiliars segons la Norma DIN 66025.

De forma anàloga a les funcions G, es recullen en grups de compatibilitat. Unes són modals i altres
d'anul·lació automàtica.

Es poden programar diverses funcions M en un mateix bloc en un número màxim de 5 a 7, depenent
del tipus de control.
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CODIS DE LES FUNCIONS AUXILIARS M

Extracte de la Norma DIN 66025, full 2, febrer de 1972

Codi Funció Codi Funció

M00 Parada programada M36 Gammes d'avanç 1
M01 Parada opcional M37 Gammes d'avanç 2
M02 Fi de programa M38 Gammes de revolucions del capçal 1
M03 Rotació del capçal en el sentit de les M39 Gammes de revolucions del capçal 2

M04 Rotació del capçal en el sentit contrari a  a lliures provisionalment

M05 Parada de la rotació del capçal M46
M06 Canvi d'eina  a (Lliures provisionalment)
M07 Connexió del refrigerant 1 M49
M08 Connexió del refrigerant 2 M50 Connexió del refrigerant 3
M09 Desconnexió del refrigerant M51 Connexió del refrigerant 4
M10 Fixar M52
M11 Deixar anar  a (Lliures provisionalment)
M12 (Lliure provisionalment) M54
M13 Rotació del capçal en el sentit de les M55 Desplaçament de l'eina a la posició 1

M14 Rotació del capçal en el sentit contrari a  a (Lliures provisionalment)

M15 Moviment en direcció positiva M61 Desplaçament de la peça a la posició 1
M16 Moviment en direcció negativa M62 Desplaçament de la peça a la posició 2
M17 M63
 i (Lliures provisionalment)  a (Lliures provisionalment)
M18 M70
M19 Parada del capçal en posició final defini- M71 Desplaçament giratori de la peça a la

M20 M72 Desplaçament giratori de la peça a la
 a (Lliures) posició 2
M29 M73
M30 Fi de la cinta perforada  a (Lliures provisionalment)
M31 Anul·lació d'un bloqueig M89
M32 M90
 a (Lliures provisionalment)  a Lliures per a funcions especials de l'usua-
M35 M99 ri

agulles del rellotge M40  Canvi d'engranatges o

les agulles del rellotge M45

agulles del rellotge i connexió del refri- M56 Desplaçament de l'eina a la posició 2
gerant M57

les agulles del rellotge i connexió del M59
refrigerant M60 Canvi de peça

da posició 1

Taula 1.10.1
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En general els fabricants deixen a disposició de l'usuari uns codis perquè aquest els utilitzi per a
funcions especials de la seva instal·lació. Per exemple, pot utilitzar certes funcions M per posar en
marxa i aturar un element auxiliar que ha muntat a la màquina, o per activar i desactivar un robot o
un manipulador que carrega i descarrega peces, o per fer un canvi de pallet, etc. Aquestes funcions M
estaran relacionades amb senyals externs d'entrada i sortida del CNC.

Entre els diferents fabricants hi ha una gran diversitat de codificacions, per la qual cosa, per a cada
màquina cal mirar els manuals d'ús i de programació corresponents. Normalment en aquesta
documentació hi sol haver una taula resum de totes les funcions M on s'especifica quines no són modals
i quines queden activades després d'un Reset, un M02/M30 o en connectar el control.

Les funcions auxiliars M més usuals en els diversos controls són:

M00 Parada programada

Provoca l'aturada del programa al final del bloc on està programada, fins que l'operari doni l'ordre de
continuar, prement la tecla Start del panell del CNC.

Aquesta funció ho para tot: l'avanç F, el gir del capçal S, el refrigerant. Es pot, fins i tot, obrir la porta
de la màquina, que normalment està bloquejada quan s'executa el programa.

Quan l'operari prem la tecla Start, es posa tot un altre cop en marxa, amb les velocitats que estaven
programades, i el programa continua executant-se. És a dir, el M00 no fa Reset de res.

Aquesta funció es pot utilitzar per poder prendre mides de la peça, per verificar o canviar l'eina, o bé
per a qualsevol operació en què calgui aturar la màquina del tot, al llarg de l'execució d'un programa.

M01 Parada opcional

És idèntica a l'anterior, però només actua si està activada l'opció. En el CNC OKUMA aquesta funció
s'activa o es desactiva polsant la tecla Optional Stop del panell i, en canvi en el CNC SIEMENS això
es fa activant o desactivant la funció "Parada programada" a través d'una pantalla d'opcions que
s'anomena "Influenciació en programa".

Si l'operari desactiva l'opció, aquesta funció és ignorada pel CNC i no actua.

Aquesta funció pot tenir aplicació, per exemple, en el cas en què en una primera peça calgui comprovar
certes cotes compromeses i ajustar l'eina abans d'acabar la peça, per evitar que surti defectuosa. Un
cop ajustada l'eina, en les altres peces ja no cal que actuï la funció i, per tant, l'operari desactiva
l'opció.

M02 Fi de programa

Indica que el treball s'ha acabat i torna al començament del programa.

M03 Rotació del capçal en el sentit horari

Per activar el gir del capçal principal en el sentit de les agulles del rellotge.
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M04 Rotació del capçal en el sentit antihorari

Per activar el gir del capçal principal en el sentit contrari a les agulles del rellotge.

M05 Parada de la rotació del capçal

Fa parar el gir del capçal. Aquesta funció anul·la les funcions M03 i M04.

M06 Canvi d'eina

Activa la seqüència automàtica de canvi d'eina.

M07 Connexió de refrigerant 1

Activa una manera de refrigerar, per exemple, amb boira.

M08 Connexió del refrigerant 2

Activa una altra manera de refrigerar.

M09 Desconnexió de refrigerant

Anul·la la refrigeració. Anul·la les funcions M07 i M08.

M10 Fixar

Bloqueja totalment els eixos. Es bloquegen mecànicament tots els eixos no actius en el bloc o seqüència
del programa.

M11 Deixar anar

Desbloqueja els eixos. Anul·la la funció M10.

M19 Parada del capçal en posició final definida

Orienta l'eix en la parada. Provoca l'aturada del capçal en una posició fixada mecànicament.

M30 Fi de cinta

Fi de programa i torna a l'inici del programa. Indica que el treball s'ha acabat i el CNC torna al
principi del programa memoritzat.

En els CNC actuals, la funció M02 és igual a la M30.

M36 Gammes d'avanç 1 / M37 Gammes d'avanç 2

Per programar gammes diferents de la velocitat d'avanç (F).

M37/M38 Gammes de gir del capçal

Per programar gammes diferents de la velocitat de gir del capçal (S).
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M60 Canvi de peça

Si es disposa de canvi automàtic de peça, aquesta funció activa la seqüència de canvi corresponent. Per
exemple, en el cas d'un centre de mecanització amb canvi automàtic de pallet.

M71/M72 Gir de la taula

Gira la taula que suporta la peça fins a una posició 1 o 2, respectivament.

No obstant totes les codificacions presentades, tal com s'ha comentat, per a cada màquina cal consultar
el manual de programació corresponent a fi de conèixer la codificació emprada i les possibilitats que
ofereix.

Així, per exemple, en el CNC SIEMENS, les funcions M13 i M14 corresponen, respectivament, a
posar en marxa el refrigerant i a aturar-lo, mentre que en el CNC OKUMA les funcions emprades són
M07 i M08 per activar i M09 per desactivar el refrigerant.

En el CNC SIEMENS, la M40 i la M41 corresponen, respectivament, a la gamma baixa i a la gamma
alta de velocitats de gir del capçal. En el CNC OKUMA, la M40 correspon a la gamma baixa i a la
gamma alta, i és el propi CNC el qui selecciona una gamma o l'altra en funció de la velocitat S
programada. La M41 correspon a la gamma alta de velocitats de gir del capçal.
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