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2  Cicles fixos

Moltes fases de mecanització impliquen una seqüència reiterativa de cicles elementals formats per una
aproximació de l'eina, un recorregut de treball i un retrocés i tornada a la posició inicial.

Aquesta programació no és complicada, però molts cops implica la realització de molts blocs que
només canvien pel valor numèric d'una o de diverses direccions, la qual cosa significa augmentar la
grandària del programa i el risc d'error. Per evitar-ho, els CNC disposen d'uns cicles fixos de
mecanització que realitzen automàticament una sèrie d'operacions elementals definides per a cada un
dels cicles.

Els cicles fixos permeten al programador definir en un sol bloc d'informació operacions típiques de
torn com cilindratges, refrontaments, roscatges, etc., o típiques de centre de mecanització com
foradaments, mandrinatges, roscatges, etc., que pel mètode convencional exigirien molts més blocs de
programació.

La programació d'aquests cicles es regeix per normes diferents a les vistes fins ara i són particulars per
a cada un d'ells. Els cicles fixos es programen generalment mitjançant una funció preparatòria i en tots
ells els recorreguts en buit es realitzen amb velocitat ràpida.

Cada fabricant ofereix diferents cicles, amb diferents codis i amb formats de programació diferents,
si bé conceptualment són pràcticament iguals.

Hi ha controls que plantegen els cicles fixos com a rutines paramètriques. En aquests casos, la
programació dels cicles fixos es fa cridant la rutina corresponent i donant valors als paràmetres.

Els cicles fixos més usuals en tornejat, d'acord amb la Norma DIN 66025, són:

G70 Cicle d'acabament
G71 Cicle de desbast axial
G72 Cicle de desbast radial
G73 Cicle de desbast de forma
G74 Cicle de ranuratge axial o foradament
G75 Cicle de ranuratge radial
G76 Cicle de roscatge amb diverses passades
G77 Cicle de tornejat cilíndric o cònic
G78 Cicle de roscatge cilíndric o cònic
G79 Cicle de refrontament

En els centres de mecanització i també d'acord amb la Norma DIN 66025, els cicles fixos més usuals
són:

G81 Foradament
G82 Foradament amb temporització
G83 Foradament profund
G84 Roscatge
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G85 Mandrinatge 1
G86 Mandrinatge 2
G87
G88
G89 Mandrinatge amb temporització

La G80 anul·la tots els cicles fixos.

En tots els casos, els desplaçaments que no són amb arrencada de material es fan a velocitat ràpida. Si
el capçal està girant es manté el sentit de gir; si està parat es posa en marxa girant a dretes, en el sentit
horari. El retrocés es pot programar fins al pla de partida o fins a un pla Z de referència pròxim a la
superfície de la peça que permeti el desplaçament de l'eina per tota la cara de la peça.

La programació de retrocés fins al pla de referència es fa amb G99 i fins al pla de partida amb G98.

Hi ha controls que incorporen altres tipus de cicles fixos, per exemple, en el cas del fresatge, per a
mecanitzar ranures, caixeres rectangulars o circulars, contornejats d'illes, etc.

Altres controls incorporen cicles de mesura, que mitjançant palpador permeten mesurar l'eina
(presetting), i detectar-ne el desgast; i mitjançant sonda de mesura permeten mesurar i verificar les
peces o determinar i corregir els decalatges d'origen corresponents al zero peça W.

A continuació, a tall d'exemple, es comenten alguns dels cicles fixos del CNC SIEMENS SINUMERIK
850T/880T per a torn i del CNC OKUMA OSP 5000 M-G per a centre de mecanització.

2.1  Cicles fixos per a torn (CNC SIEMENS SINUMERIK 850T/880T)

Per a les mecanitzacions estàndards, aquelles que es repeteixen moltes vegades, es disposa de cicles
de mecanització com a subprogrames permanentment memoritzats.

Els cicles de mecanització poden ser introduïts mitjançant diàleg amb l'operador, interactivament amb
el CNC, a través d'imatges de menús, o bé poden ser introduïts en el programa mitjançant la
programació directa dels paràmetres. L'assignació de valors als paràmetres es pot realitzar juntament
amb la crida del cicle de mecanització, o bé en les seqüències anteriors. Si l'assignació de valors es fa
mitjançant la imatge de menús, la introducció dels paràmetres té lloc sempre juntament amb el cicle
de mecanització.

La possibilitat que ofereix el control de definir els paràmetres dels cicles fixos amb l'ajut de menús
interactius facilita molt el treball del programador, el qual no estarà obligat a recordar tots els
paràmetres que defineixen els cicles ni haurà de consultar el manual i a més no correrà el risc de
descuidar-ne algun.

Per a cada cicle hi ha un menú gràfic que apareix a la pantalla, on surt un esquema de l'operació de
mecanització que fa el cicle, en què hi figuren gràficament les cotes que representen valors dels
paràmetres necessaris per definir el cicle.
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Quan l'usuari està programant, en el moment en què ha de programar un cicle fix crida els menús
d'ajut i selecciona el menú corresponent. En el gràfic que apareix en pantalla queda il·luminada la cota
corresponent a un paràmetre, l'usuari introdueix el seu valor, un cop introduït aquest s'il·lumina la cota
corresponent a un altre paràmetre, etc. Un cop introduïts els valors de tots els paràmetres, el CNC
insereix en el programa el bloc corresponent que defineix el cicle, i l'usuari ja pot continuar introduint
les altres parts del programa.

La crida d'un cicle de mecanització té lloc en el programa peça o en un subprograma. Els cicles
finalitzen de forma unificada amb les condicions de trajectòria G00, G40, G64, G90 i no cal anul·lar
el cicle després de la seva programació. En la continuació del programa, després del cicle, les funcions
G desitjades, que no siguin les anteriors, han de ser programades de nou. (G00: desplaçament en ràpid;
G40: sense compensació del radi de l'eina; G64: control de contornejat, transició o canvi de seqüències
sense reducció de velocitat; G90: programació amb coordenades absolutes.)

Els cicles fixos de què es disposa són:

- L91/L92 Cicles de retrocés per a canvi d'eina (torns revolver)

- L93 Cicle de ranuratge
Permet realitzar ranures simètriques interiors i exteriors

- L95 Cicle de desbast
Possibilita el desbast, paral·lel a l'eix, d'un contorn programat en un subprograma, a partir
d'una peça en brut.

- L97 Cicle de roscatge
Mitjançant aquest cicle es poden mecanitzar rosques exteriors i interiors, com també rosques
còniques. La penetració es fa automàticament, i és quadràticament decreixent, amb la qual cosa
la secció de desbast es manté constant.

- L98 Cicle de foradament profund
Al llarg del forat, successivament s'interromp l'avanç, es trenquen els encenalls i s'evacuen.

- L972 Cicle de reglatge d'eines
El cicle de reglatge d'eines permet palpar, amb el palpador de presetting, les puntes de les
eines i determinar els corresponents correctors de longitud o el seu desgast, i introdueix
automàticament els valors a la memòria o bé modifica automàticament els valors memoritzats.

- L973 Cicle d'avaluació de peça en brut
El cicle d'avaluació de peça en brut permet detectar, de manera automàtica, amb una sonda de
mesura, l'escreix de material de la peça en brut i tenir-ho en compte a l'hora d'executar el
programa de mecanització.

- L974 Cicle de mesura de peça
El cicle de mesura de peça possibilita mesurar amb una sonda de mesura cotes mecanitzades
de la peça i corregir els correctors de l'eina en el cas que les mides no siguin correctes, tot
automàticament.

Els cicles L972, L973 i L974 són possibles en el cas en què la màquina disposi del corresponent
palpador o sonda de mesura, per al reglatge d'eines o per a la mesura de peça, respectivament.
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A part dels cicles fixos esmentats, el CNC SINUMERIK disposa d'un llenguatge propi especial per
programar nous cicles fixos, de manera que l'usuari pot crear els seus propis cicles fixos d'acord amb
les seves necessitats.

A fi de donar una idea de com s'utilitzen els cicles fixos en la programació, a continuació es comenten
els cicles de desbast i de roscatge.

L95 Cicle fix de desbast

Tal com s'ha comentat, aquest cicle possibilita el desbast paral·lel a l'eix d'un contorn programat en
un subprograma, a partir d'una peça en brut.

Els valors dels paràmetres següents s'introdueixen en la imatge de menús corresponent o es programen
directament com a assignació de paràmetres:

R20 Número del subprograma en què està definit el contorn final acabat
R21 Punt inicial del contorn final acabat en X (en coordenades absolutes)
R22 Punt inicial del contorn final acabat en Z (en coordenades absolutes)
R24 Excedent de material per a l'acabament en X (incremental) que es vol deixar
R25 Excedent de material per a l'acabament en Z (incremental) que es vol deixar
R26 Profunditat de passada en X o Z (incremental)
R27 Correcció del radi de tall que cal aplicar (41 o 42)
R29 Definició del tipus de desbast i acabament

El paràmetre R23 (paràmetre de control d'entrada) és carregat amb 1 internament en el cicle.

A la Fig. 2.1.1 es mostren les cotes que corresponen a valors de paràmetres del cicle de desbast. Es
veuen les diferents passades de desbast, paral·leles a l'eix Z en aquest cas, amb profunditat de passada
igual al valor del paràmetre R26. El material excedent que queda està definit pels valors dels paràmetres
R24 i R25, i si les passades de desbast són paral·leles a l'eix el gruix de material excedent no queda
uniforme i apareix un escalonat. El punt inicial del contorn és el punt A, definit per les coordenades
absolutes XA i ZA, que corresponen, respectivament, als valors dels paràmetres R21 i R22.

El tipus de mecanització seleccionada sota el paràmetre R29 determina el tipus de treball, desbast i
acabament, mecanització exterior o interior, i la forma de fraccionament de tall longitudinal o
transversal.

Es disposa de quatre mètodes per mecanitzar, en funció del valor del primer dígit del paràmetre R29:

1 Desbast paral·lel a l'eix.
L'excedent de material que queda per fer la passada d'acabament no és uniforme, paral·lel al
perfil que cal mecanitzar, sinó que queda escalonat (Fig. 2.1.1).

   2 Passada paral·lela al perfil final acabat.
Es fa una passada paral·lela al perfil final acabat que cal mecanitzar, deixant l'excedent de
material definit pels valors dels paràmetres R24 i R25.
Si, per exemple, en el cas d'una peça de fosa o de forja, es volen fer diverses passades de
desbast paral·leles al perfil final acabat, només cal repetir aquest cicle fix successivament,
variant només els valors dels paràmetres R24 i R25 corresponents als excedents de material 
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successius. Els valors dels altres paràmetres no cal repetir-los, es mantenen actius a partir de
la primera assignació.

Quan es vol fer una passada d'acabament, s'utilitza aquest cicle fix, assignant valor 0 als
paràmetres R24 i R25.

   3 Desbast paral·lel a l'eix més passada de desbast paral·lela al perfil final acabat.
En aquest cas l'excedent de material que queda per fer la passada d'acabament és uniforme,
paral·lel al perfil final acabat que cal mecanitzar, ja que després de les passades de desbast
paral·leles a l'eix es fa una passada de desbast paral·lela al perfil final acabat, traient tot
l'escalonat.

   4 Desbast paral·lel a l'eix, més passada de desbast paral·lela al perfil final acabat, més passada
d'acabament paral·lela al perfil final acabat.

L'opció 4 es farà servir quan el desbast i l'acabament es facin amb la mateixa eina. Si es volen
utilitzar diferents eines, primer amb l'eina de desbast es farà el cicle fix amb l'opció 1 o 3, i
després amb l'eina d'acabament es repetirà el cicle fix però amb l'opció 2, i en aquest cas
només cal assignar els dígits corresponents al paràmetre R29 i el valor 0 als paràmetres R24
i R25. Els valors dels altres paràmetres no cal repetir-los, es mantenen actius a partir de
l'assignació feta en el cicle de desbast anterior. Si amb l'opció 4 es vol fer el desbast i
l'acabament amb la mateixa eina i diferents velocitats d'avanç F, abans del cicle fix es programa
la F de desbast, i la F d'acabament es programa en el començament del subprograma on es
defineix el contorn final acabat.

Per completar el valor del paràmetre R29 cal indicar com a segon dígit:

   1 Longitudinal (Z) exterior.
En el desbast paral·lel a l'eix, les passades són exteriors i paral·leles a l'eix Z.

   2 Transversal (X) exterior.
En el desbast paral·lel a l'eix, les passades són exteriors i paral·leles a l'eix X.

   3 Longitudinal (Z) interior.
En el desbast paral·lel a l'eix, les passades són interiors i paral·leles a l'eix Z.

   4 Transversal (X) interior.
En el desbast paral·lel a l'eix, les passades són interiors i paral·leles a l'eix X.

Per exemple, el valor del paràmetre R29 = 32 correspon a:

   3 Desbast paral·lel a l'eix més passada de desbast paral·lela al perfil final acabat.
   2 Transversal (X) exterior.

Amb R29=32 es fan passades de desbast transversals exteriors, paral·leles a l'eix X, i després es fa
una passada de desbast paral·lela al contorn final acabat per eliminar l'escalonat i així queda uniforme
el gruix del material excedent.

Combinant les 4 possibilitats del primer dígit amb les 4 del segon dígit s'obtenen 16 possibilitats, de
les quals 14 són diferents, ja que el cas de R29 = 21 és equivalent a R29 = 22 i,anàlogament, R29
= 23 és equivalent a R29 = 24.
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En tots els casos on s'utilitza un acabament o un desbast paral·lel al perfil final acabat, el cicle activa
i desactiva automàticament la correcció de radi d'eina en el sentit correcte si anteriorment s'ha assignat
R27 = (41 o 42). En el desbast paral·lel a l'eix, la correcció de radi d'eina es desactiva internament.
Al final del cicle la correcció de radi d'eina queda desactivada.

Per al desbast automàtic, cal definir el contorn final de la peça acabada, el qual s'emmagatzema com
a subprograma i aquest es crida dins el cicle de desbast.

El subprograma pot constar de qualsevol nombre de seqüències, però com a mínim de dos. A cada
seqüència s'ha de programar com a mínim una trajectòria. No és admissible el destalonat en el cicle
de desbast. La descripció del contorn final acabat es pot realitzar mitjançant la descripció abreujada del
contorn (*). El punt d'inici del contorn no s'ha de programar en el subprograma del contorn, ja que
està definit mitjançant els paràmetres R21/R22. Es permeten seqüències opcionals en el contorn. 

(*) El CNC SINUMERIK, a l'hora de programar el contorn d'una peça, té un sistema propi
per descriure de manera abreujada els successius trams que defineixen el contorn. A
l'apartat 5.1 es comenta aquest sistema.

El punt B (Fig. 2.1.1) correspon al punt inicial i final del cicle de desbast i també del cicle
d'acabament. Aquest punt el determina el propi cicle a partir dels punts A i C del contorn final acabat,
punt inicial i punt final del contorn, respectivament.

El cicle de desbast pot ser cridat des de qualsevol posició, i de forma automàtica el control conduirà
l'eina, amb velocitat ràpida, fins a prop del punt B d'inici del cicle, deixant una distància de separació
respecte al punt B igual al valor del paràmetre R24 (excedent de material per a l'acabament segons l'eix
X) més 1 mm de seguretat segons l'eix X, i igual al valor del paràmetre R25 (excedent de material per
a l'acabament segons l'eix Z) més 1 mm de seguretat segons l'eix Z, per tal de no col·lidir contra la
peça. Cal vigilar que no hi puguin haver possibles col·lisions en el trajecte des del punt des d'on es
crida el cicle fins a la posició esmentada prop del punt B.

Després, el cicle fa les passades successives de mecanització amb la velocitat d'avanç F programada
abans del cicle. Cada passada comença a una separació de la recta A-B (Fig. 2.1.1) igual al valor del
paràmetre R25 (excedent de material per a l'acabament segons l'eix Z) més 1 mm de seguretat segons
l'eix Z. La recta A-B indica on comença el material de la peça abans del desbast i de l'acabament,
segons l'eix Z. Al finalitzar cada passada de desbast, l'eina se separa del material desplaçant-se a 45E,
1 mm de seguretat segons l'eix X i 1 mm de seguretat segons l'eix Z, just abans de retornar a l'inici
de la següent passada de desbast.

Aquesta distància de seguretat d'1 mm correspon al valor del paràmetre R23 (paràmetre de control
d'entrada) que el propi cicle li assigna internament.

Per exemple, en el cas de voler mecanitzar de forma automàtica un contorn interior, programat en el
subprograma L68, dins el programa principal caldrà escriure:
......
N120  R20=68  R21=46  R22=2  R24=0.5  R25=0.3  R26=3  R27=41  R29=43
N130  L95 P1
......

En aquest cas es pot observar que l'assignació de valors als paràmetres del cicle es fa abans de cridar
el cicle amb L95.
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En aquest control els subprogrames s'anomenen L + número, en aquest cas L68. Amb P + número
es defineix quants cops es vol que s'executi el cicle L95. En aquest cas amb P1 s'especifica que
s'executi 1 cop.

El CNC SIEMENS té un directori de programes i un directori de subprogrames. El programa principal
% i el subprograma L estaran, respectivament, en els corresponents directoris esmentats, un cop
s'hagin introduït en el CNC.

En els exemples de programació en torn presentats a l'apartat 6.1, es fa servir aquest cicle de desbast.

L97 Cicle fix de roscatge

Mitjançant aquest cicle es poden mecanitzar rosques exteriors i interiors, com també rosques còniques.

La penetració de l'eina és automàtica i és quadràticament decreixent, de manera que la secció de la
ferritja en les passades de desbast es manté constant.

Els paràmetres següents s'introdueixen en la imatge de menús corresponent o es programen directament
com a assignació de paràmetres:

R20 Pas de rosca
R21 Punt inicial de la rosca en X (en coordenades absolutes)
R22 Punt inicial de la rosca en Z (en coordenades absolutes)
R23 Número de passades en buit
R24 Profunditat de la rosca (incremental) amb signe "+" per a rosca interior i amb signe "-" per

a rosca exterior.
R25 Excedent de material per a l'acabament
R26 Trajectòria d'entrada
R27 Trajectòria de sortida
R28 Número de passades en desbast
R29 Angle de penetració
R31 Punt final de la rosca en X (en coordenades absolutes)
R32 Punt final de la rosca en Z (en coordenades absolutes)
R39 Diàmetre de sortida d'eina en X (en coordenades absolutes).

A la Fig. 2.1.2 es mostra un gràfic on estan representats els diferents paràmetres del cicle de roscatge.

El valor del paràmetre R20 correspon al pas de la rosca, valor que es mesura paral·lel a l'eix i
s'introdueix sempre sense signe. Els paràmetres R21 i R22 defineixen el punt A, punt inicial de la
rosca, i els paràmetres R31 i R32 defineixen el punt D, punt final de la rosca. Si la rosca és cilíndrica
R21=R31, i si la rosca és cònica R21…R31. Els paràmetres R26 i R27 corresponen respectivament als
espais d'entrada i de sortida que cal deixar abans i després de la rosca, a fi de donar temps per
sincronitzar l'avanç F de l'eina amb el gir S del capçal a l'entrada, i per aturar l'avanç F a la sortida,
sense que el pas de la rosca útil es vegi afectat. 

Es pot cridar el cicle de roscatge des de qualsevol posició, i de forma automàtica el control conduirà
a l'eina, amb velocitat d'avanç ràpida, fins al punt B, punt d'inici del cicle de roscatge. Aquest punt
està, segons l'eix Z, per davant del punt A, d'inici de la rosca, en el valor del paràmetre R26
(trajectòria d'entrada) si el valor del paràmetre R29 (angle de penetració) és 0, i en un valor més gran,
calculat pel propi cicle de roscatge, si el valor del paràmetre R29 és > 0. I segons l'eix X, el punt B
es troba a un diàmetre igual al valor del paràmetre R39 (diàmetre de sortida d'eina en X). Cal vigilar
que no hi pugui haver possibles col·lisions en el trajecte des del punt des d'on es crida el cicle fins al
punt B. Després, a cada passada del cicle de roscatge, l'eina torna al punt B i comença la passada
següent. Al final del cicle l'eina està en el punt B.
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El nombre de passades en buit es pot escollir lliurement i s'introdueix amb el paràmetre R23.

En el paràmetre R24, de profunditat de rosca, cal introduir el seu signe, el qual determina el sentit de
penetració. Si el signe és positiu serà rosca interior i si és negatiu serà rosca exterior.

Si es dóna excedent per a l'acabament, paràmetre R25, automàticament el control resta aquesta
magnitud de la profunditat de la rosca R24 i reparteix el que li queda entre el nombre de passades de
desbast que se li indiqui amb el paràmetre R28. 

Per a les passades de desbast, el control calcula automàticament les diferents profunditats de penetració
que corresponguin a igual secció de tall de ferritja. D'aquesta forma, es garanteix que la pressió de tall
sigui la mateixa des de la primera fins a l'última passada de desbast.

Un cop finalitzades les passades de desbast, primer es fa una passada d'acabament i a continuació es
fa el nombre de passades en buit programat amb el paràmetre R23.

La penetració de l'eina és possible segons qualsevol angle per a rosques longitudinals o transversals.
Aquesta inclinació no pot aplicar-se a les rosques còniques. Cal indicar l'angle de penetració segons
la direcció i el sentit de mecanització i sense signe. 

Hi ha taules de fabricants d'eines que en funció del tipus de rosca, el seu pas i l'angle de penetració
utilitzat donen el nombre de passades de desbast i la profunditat de la rosca.

A l'exemple 2 de programació en torn, presentat a l'apartat 6.1, es fa servir aquest cicle de roscatge.

2.2  Cicles fixos per a fresadora (CNC OKUMA OSP 5000 M-G)

A continuació es comenten breument els diferents cicles fixos disponibles en el CNC OKUMA OSP
5000 M-G per a centre de mecanització.

A la Fig. 2.2.1 es representen els nivells de referència emprats en els cicles fixos, quan està seleccionat
el pla de posicionament o de treball XY (G17) i l'eix del cicle és l'eix Z. Amb les funcions G18 i G19
es poden seleccionar, respectivament, els plans de posicionament o de treball ZX i YZ, amb els
corresponents eixos del cicle, Y i X respectivament.

En tots els cicles fixos, inicialment l'eina es desplaça amb velocitat d'avanç ràpida primer, en el pla
de posicionament, segons els eixos X i Y fins arribar a les coordenades XY del punt en què es vol fer
l'operació de mecanització i a continuació segons l'eix Z fins al punt R.

El punt R, situat uns mil·límetres per sobre d'on es vol fer el forat, per damunt de la peça, és fins on
es fa l'aproximació ràpida de l'eina a la peça. A partir d'aquest punt l'avanç passa a ser l'avanç de
treball, i l'eina entra en contacte amb la peça realitzant l'operació de mecanització fins arribar al nivell
Z. Després l'eina retrocedeix, amb velocitat ràpida, fins al nivell de retorn especificat.

Les coordenades XY de posició del forat i els nivells R i Z es poden especificar amb valors absoluts
o amb valors incrementals depenent de la funció G90 o G91 que estigui activada, respectivament. 
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El nivell de retorn és el punt fins on es vol que vagi l'eina en retrocedir després d'haver realitzat un
cicle fix i s'especifica amb la funció G71:

G71 Especificació del nivell de retorn
Amb aquesta funció s'especifica el nivell de retorn fins on retrocedeix l'eina després d'executar
un cicle fix, quan es fa servir el mode M53.
El format de programació és G71 Z _ on al costat de Z es posa el valor absolut de la coordenada
Z del nivell de retorn desitjat, en el sistema local de coordenades, independentment que estigui
activada la funció G90 o G91.
G71 ha de precedir M53. El nivell de retorn s'esborra quan el CNC és Reset. El valor especificat
és modal per a cada un dels eixos, i no varia fins que no es defineixi un altre cop. Quan els
sistemes de coordenades locals o de treball són canviats, el valor previ es manté.

Els cicles fixos disponibles són:

G73 Foradament profund ràpid
En el punt de posicionament inicial el capçal gira en el sentit horari; l'operació de foradament
es fa amb petits retrocessos successius de l'eina, cada certa fondària foradada programada, a fi
d'anar trencant la ferritja; en el fons del forat, abans de recular l'eina, s'espera un cert temps
programat girant sense avançar, per millorar així l'acabament del fons; el retrocés es fa a
velocitat ràpida i en el nivell de retorn el capçal queda girant en el sentit horari.

G74 Roscatge invers o a esquerres
La rotació del capçal en el punt de posicionament inicial és en sentit antihorari; el roscatge es
fa a la velocitat de treball; en el fons del forat després d'un cert temps d'espera programat el
capçal passa a girar en el sentit horari i retrocedeix amb la velocitat de treball fins al punt R;
després d'una espera programada, passa a girar en el sentit antihorari i retrocedeix en ràpid fins
al nivell de retorn.
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G76 Mandrinatge fi
La rotació del capçal en el punt de posicionament inicial és en sentit horari; el mandrinatge es
fa a la velocitat de treball; al final del mandrinatge, després d'un temps d'espera programat, el
capçal retrocedeix un petit espai fixat per un paràmetre opcional; a continuació el capçal s'atura,
deixa de girar en una orientació fixada definida per un paràmetre opcional o bé per dues
variables programables, i a continuació es desplaça un petit espai programat en el pla XY vers
la direcció oposada a la punta de l'eina a fi que aquesta se separi de la paret del forat mandrinat
i així en recular no la ratlli. El retrocés es fa a velocitat ràpida, i en el nivell de retorn el capçal
passa a girar en el sentit horari després d'haver-se desplaçat en el pla XY vers la direcció de la
punta de l'eina, per tornar a la posició inicial.

G80 Anul·lació del cicle fix

G81/82 Foradament
El capçal inicialment gira en el sentit horari; el foradament es fa a la velocitat de treball; en el
fons del forat hi ha un temps d'espera programat; el retrocés es fa a velocitat ràpida, i en el
nivell de retorn el gir del capçal queda en sentit horari.

G83 Foradament profund amb evacuació de ferritja
Inicialment el capçal gira en sentit horari; el foradament es fa amb retorns successius de l'eina
al nivell R per evacuar la ferritja i si es vol també amb petits retrocessos successius de l'eina per
trencar la ferritja; al fons del forat hi ha una espera programada; el retrocés és ràpid i el capçal
queda en el nivell de retorn girant en sentit horari.

G84 Roscatge a dretes
Inicialment el capçal gira en sentit horari; el roscatge es fa a la velocitat de treball; en el fons del
forat el capçal inverteix el sentit de gir després d'un temps d'espera programat; es retrocedeix a
la velocitat de treball fins al punt R i després d'un temps d'espera programat el capçal torna a
invertir el sentit de git; a continuació es desplaça fins al nivell de retorn i queda girant en sentit
horari.

G85/G89  Mandrinatge
Inicialment el capçal gira amb sentit horari; es fa el mandrinatge amb la velocitat de treball; en
el fons del forat hi ha una espera programada; el retorn fins al punt R es fa amb una velocitat
d'avanç de retorn programada amb una de les variables del cicle i a continuació es fa un retrocés
en ràpid fins al nivell de retorn on el capçal queda girant en sentit horari.

G86 Mandrinatge
A diferència de l'anterior, en aquest cicle en el fons del forat el capçal atura el seu gir després
d'una espera programada i fa el retrocés en ràpid fins al nivell de retorn on el capçal torna a
girar en el sentit horari.

G87 Mandrinatge retrocedint
El capçal, un cop situat sobre el forat i centrat amb el seu eix, inicialment atura la seva rotació
en una orientació fixada, definida per un paràmetre opcional o bé per dues variables
programables, i es desplaça un petit espai programat en el pla XY segons la direcció oposada a
la punta de l'eina, així la punta no tocarà la paret del forat. El capçal baixa en ràpid fins al punt
R, definit per sota del nivell Z, sense que l'eina mandrini; es desplaça en el pla XY vers la
direcció de la punta de l'eina i comença a girar en el sentit horari. Després retrocedeix fins 



2  CICLES FIXOS 2.2  CICLES FIXOS PER A FRESADORA (CNC OKUMA OSP 5000 M-G)

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

al nivell Z mandrinant a la velocitat de treball. En el nivell Z, passat un temps d'espera
programat, el capçal baixa un petit espai fixat per un paràmetre opcional, s'atura i deixa de girar
en l'orientació fixada, i a continuació es desplaça el petit espai programat en el pla XY vers la
direcció oposada a la punta de l'eina a fi que aquesta se separi de la paret del forat i així pugui
recular sense tocar-la. El capçal retrocedeix en ràpid fins al nivell de retorn; es torna a desplaçar
en el pla XY en el sentit contrari a l'anterior, retorna a la posició inicial i passa a girar en el
sentit horari, i el seu eix de gir queda centrat amb l'eix del forat.

Aquest cicle fix té aplicació, per exemple, quan es vol matar el cantell o fer un xamfrà per la
cara del darrere d'un forat passant i en aquest cas caldrà fer servir una eina de punta amb la
forma adequada; o quan es vol engrandir la part posterior d'un forat passant.

Les funcions M emprades per seleccionar el nivell de retorn són:

M52 Mode de retorn al nivell límit superior.
M53 Mode de retorn al nivell del punt especificat amb G71.
M54 Mode de retorn al nivell del punt R.

Cal tenir en compte que les funcions G corresponents als cicles fixos són modals i, per tant, fins que
no s'anul·lin amb G80 queden actives. Així doncs, si en els blocs següents al bloc on es programa un
cicle fix es van programant coordenades XY de punts, el cicle s'anirà executant en tots ells, fins arribar
al bloc on s'anul·li el cicle fix amb G80. Els cicles fixos també queden anul·lats quan es programa
alguna de les funcions G00, G01, G02 i G03.

Quan un cicle fix és anul·lat per la funció G80, l'última funció d'interpolació (G00, G01, G02, G03
o G60) seleccionada abans del cicle fix es recupera, torna a quedar activada i es genera, s'activa, la
funció M05.

Si es programen moviments d'eixos en el mateix bloc on està la funció G80, els moviments s'executen
un cop el cicle fix ha estat anul·lat.

A continuació, com a exemple, es comenta més àmpliament el cicle fix de foradament profund amb
evacuació de ferritja, G83.

G83 Cicle fix de foradament profund amb evacuació de ferritja

A l'explicació següent s'assumeix que el pla de posicionament o treball és el XY i que l'eix del cicle
és el Z. L'eix Z és, segons l'eix longitudinal de l'eina, amb sentit positiu aquell en què l'eina s'allunya
de la peça.

El format de programació és:

G83   X_  Y_  Z_  R_  Q_  (I_  J_)  P_  F_

A les Fig. 2.2.2 i 2.2.3 es mostren uns esquemes explicatius del cicle, a partir de les variables que el
defineixen, en el cas de fer servir la variable Q i en el cas de fer servir les variables I i J,
respectivament.
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X, Y Coordenades del punt on es vol fer el forat.
Z Nivell del fons del forat.
R Nivell del punt R d'aproximació en ràpid.
Q Especifica el recorregut entre els successius retorns de l'eina al nivell R per evacuar la ferritja,

amb un valor incremental positiu.
I Recorregut entre els petits retrocessos successius de l'eina per trencar la ferritja.
J Recorregut entre els retorns successius de l'eina al nivell R per evacuar la ferritja.
P Temps d'espera en el fons del forat (nivell Z).
F Velocitat d'avanç de treball.

Quan es programa la variable Q amb les variables I i J en el mateix bloc, té prioritat la variable Q.

A continuació es comenten les diferents fases del cicle:

Inicialment:

1) El capçal es posiciona al llarg dels eixos X i Y, amb velocitat d'avanç ràpida, fins a les
coordenades XY on es vol fer el forat.

2) El capçal va, segons l'eix Z, fins al nivell del punt R amb velocitat d'avanç ràpida.

Amb la variable Q:

3) Es forada amb les successives interrupcions d'avanç definides per Q, a la velocitat de treball,
amb el capçal girant en sentit horari. Inicialment es forada fins a un nivell Q per sota del punt
R.

4) L'eina retrocedeix fins al nivell R amb velocitat d'avanç ràpida, a fi d'evacuar la ferritja. 
5) Seguidament, l'eina torna a avançar vers la peça, amb velocitat d'avanç ràpida, fins al punt situat

a un nivell d  per sobre del punt fins on s'havia foradat anteriorment. Passa a la velocitat d'avanç1

de treball i avança una distància d  + Q.1

6) L'eina retorna al nivell R amb velocitat d'avanç ràpida, per evacuar la ferritja.
7) Les seqüències 5 i 6 es van repetint fins arribar al nivell del punt Z.

Amb les variables I i J:

3) Es forada amb les successives interrupcions d'avanç definides per I i amb les retraccions
definides per d  i els reavanços de foradament definits per I + d . A cada recorregut I, l'eina2 2

retrocedeix d  abans de continuar avançant, a fi de facilitar el trencament de la ferritja. Aquest2

cicle es repeteix fins que la fondària del forat arriba a ser J.
4) L'eina retrocedeix fins al nivell R amb velocitat d'avanç ràpida.
5) Seguidament, l'eina torna a avançar vers la peça, amb velocitat d'avanç ràpida, fins al punt situat

a un nivell d  per sobre del punt fins on s'havia foradat anteriorment. Passa a la velocitat d'avanç1

de treball i avança una distància I+d  i després es retracta, retrocedeix una distància d . Es1 2

repeteix el cicle descrit a 3 fins que una nova profunditat J és foradada.
6) L'eina retorna al nivell R amb velocitat d'avanç ràpida.
7) Les seqüències 5 i 6 es van repetint fins arribar al nivell Z.

Finalment:

8) L'eina s'espera al fons del forat, girant sense avançar, durant P segons abans de retrocedir.
9) Retrocedeix fins al nivell del punt de retorn amb velocitat d'avanç ràpida.
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Les variables d  i d  corresponen a paràmetres opcionals del CNC.1 2

Pel que fa a les variables I i J, si una de les dues s'especifica mentre l'altra no s'especifica, la no
programada s'assumeix que val zero.

Si J = 0 el cicle és com el cicle G73 i es fa servir el valor de I. Si I = 0 en resulta una alarma.

Un exemple de programació pot ser:

G83  X102  Y53  Z-30  R2  Q10  P0.1  F78

fent servir la variable Q, o bé:

G83  X102  Y53  Z-30  R2  I5  J10  P0.1  F78

fent servir les variables I i J.

En el cas del cicle fix de foradament normal, G81 o G82, les variables que defineixen el cicle són
només: X, Y, Z, R, P i F, i el format de programació és:

G81  X_  Y_  Z_  R_  P_  F_

En els exemples 3 i 4 de programació en un centre de mecanització, presentats a l'apartat 6.2, es fa
servir el cicle fix G81.

En el CNC OKUMA OSP 5000 M-G també hi figuren unes funcions anomenades Àrea machining
functions, funcions de mecanització d'àrees, que es programen i actuen de manera semblant als cicles
fixos.

Funcions de mecanització d'àrees

Les funcions de mecanització d'àrees són funcions que requereixen una simple instrucció per
mecanitzar la cara superior, la perifèria o l'interior d'una àrea rectangular formada per 4 línies rectes
que es tallen en angles rectes. S'assumeix que la direcció de tall és només la direcció longitudinal de
l'àrea rectangular.

Aquestes funcions són:

FMILR / FMILF Mecanització de superfície. Face Milling. (Planejament)
Per mecanitzar sobre l'àrea rectangular definida. Les dues funcions són
pràcticament iguals, només es diferencien en què els passos entre una trajectòria
longitudinal i la següent en un cas es fan amb intersecció amb l'àrea planejada
definida i en l'altre cas es fan fora de l'àrea.

PMIL / PMILR Mecanització de forat. Pocket Milling. (Caixeres)
Per mecanitzar dins de l'àrea rectangular definida. Amb la primera funció les
trajectòries es fan tipus "zig-zag" i amb la segona tipus espiral, en ambdós casos
paral·leles als costats de l'àrea rectangular definida.
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RMILO / RMILI Mecanització perifèrica. Round Milling.
Per mecanitzar la perifèria de l'àrea rectangular definida. Amb la primera funció
es mecanitza la perifèria externa i amb la segona la interna.

A la Fig. 2.2.4 es mostren les operacions de mecanització corresponents als tres tipus de funcions de
mecanització d'àrees.

Hi ha altres controls amb funcions que permeten fer més tipus de caixeres, com caixeres rodones, amb
illes interiors no mecanitzades, etc.

El CNC OKUMA OSP 5000 M-G també té funcions especials que permeten crear cicles per detectar
de manera automàtica les dimensions de la peça i també per carregar o corregir automàticament els
decalatges d'origen corresponents al zero peça, fent servir la sonda de mesura corresponent incorporada
a la màquina i que es posiciona en el capçal com si fos una eina. En el cas que les cotes verificades de
la peça no siguin correctes, es poden modificar els corresponents correctors de les eines. A part, la
màquina també pot tenir un palpador per detectar la llargada de les eines i el seu desgast, i carregar o
modificar els corresponents correctors de llargada d'eines.
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3  Possibilitats de la programació

Els CNC moderns permeten aprofitar les eines que ofereix la informàtica per simplificar la
programació.

Cal destacar els avantatges d'eliminar la programació lineal, pròpia dels controls sense
microprocessadors, i poder utilitzar salts a altres blocs del programa, bucles, subprogrames i rutines,
que permeten executar un conjunt d'operacions diverses vegades en diferents punts del programa amb
una sola programació.

Aquest avantatge encara és més gran si els subprogrames o rutines són paramètrics, és a dir, en la seva
codificació els valors numèrics tant geomètrics com tecnològics se substitueixen per noms, paràmetres.
Així, cada cop que es crida la rutina per incloure-la en un punt del programa, especificant els valors
numèrics corresponents a cada paràmetre s'aconsegueix realitzar la mateixa seqüència de mecanització
però amb els valors de cotes adequats a cada cas.

Els formats i codis utilitzats a cada control per executar aquestes funcions són molt variats. Uns fan
servir funcions preparatòries, altres funcions auxiliars, altres uns llenguatges que en general anomenen
simbòlics i que completen amb funcions matemàtiques i lògiques entre les variables o paràmetres que
utilitzen.

3.1  Salts de programa, bucles, subprogrames i subrutines

Quant a la programació, es pot disposar de les possibilitats següents:

Salts incondicionals a un bloc del programa

S'utilitza quan en un programa es vol repetir una sèrie de blocs successius programats anteriorment.
Cal disposar d'una funció que ordeni el salt, una altra que indiqui el número de bloc inicial i una altra
que indiqui el número del bloc final.

Per exemple, el salt a un bloc es podria programar amb:

JUMPTO núm. bloc      o bé      GOTO núm. bloc

Salts condicionals

En els controls amb llenguatge simbòlic o programació paramètrica, s'utilitzen paraules usuals en altres
llenguatges informàtics com per exemple:

La funció condicional IF amb les possibles condicions <, #, =, …, > o $ per programar salts
condicionats del tipus:

IF variable 1 # variable 2  GOTO núm. bloc
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Bucles

Quan es disposa de la programació paramètrica i de les funcions corresponents als salts condicionals,
fàcilment es poden programar bucles, de manera que una part del programa s'executi un cert nombre
de cops abans de continuar endavant.

Així, es fa servir una variable paramètrica com a comptador de manera que cada cop que s'executa
aquella part del programa s'incrementa o decrementa el valor del comptador i al final d'aquella part
del programa es programa un bloc amb la funció condicional IF, de forma que si el valor de la variable
paramètrica comptador no ha arribat a un cert valor es torni a executar aquella part del programa i, en
cas contrari, el programa continuï endavant.

Per exemple:
...................
N120 Variable 16 = 0
N130 ..........

..........

..........

..........

..........
N200 Variable 16 = Variable 16 + 1
N210 IF Variable 16 < 10  GOTO N130
N220 ...........
....................

En aquest exemple, la part de programa entre el bloc N130 i el bloc N210 s'executa 10 cops abans de
seguir endavant el programa. A cada control caldrà fer servir els corresponents format i llenguatge
simbòlic emprat.

Quan el que es vol repetir és un subprograma o una subrutina, normalment quan es crida ja es disposa
d'una codificació específica per indicar el nombre de cops que cal executar-lo.

Subprogrames

S'utilitzen quan es disposa el programa en una sèrie definida de subprogrames que en general cadascun
constitueix una unitat de mecanització i que després s'uneixen per formar el programa principal.

En aquest cas, es necessiten codis per identificar el principi i el final de cada subprograma i funcions
de crida des del programa principal.

En el CNC SIEMENS:

Programa principal Subprograma

%1200 L50 (1)
N10... N10 ...
...... .......
...... .......
N200  L50  P4    (3) .......
...... N100  M17 (2)
......
N300  M02
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(1) Nom i principi del subprograma: L50
(2) Fi del subprograma: M17
(3) Crida del subprograma des del programa principal: L50 P4. Amb P es dóna el nombre de cops

que cal executar el subprograma, en aquest cas 4 cops. Si no s'especifica P, el CNC adopta el
valor 1.

En el CNC OKUMA:

Programa principal Subprograma

O1200 O50 (1)
N10... N10 ...
...... .......
...... .......
N200  CALL  O50  Q4    (3) .......
...... N100  RTS (2)
......
N300  M02

(1) Nom i principi del subprograma: O50
(2) Fi del subprograma: RTS
(3) Crida del subprograma des del programa principal: CALL O50 Q4. Amb Q es dóna el nombre

de cops que cal executar el subprograma, en aquest cas 4 cops. Si no s'especifica Q, el CNC
adopta el valor 1.

Els subprogrames poden imbricar-se entre si formant cadenes de subprogrames, en què dins d'un es
crida un altre, etc.

Si el subprograma és paramètric, en el format del bloc de crida s'inclouen també els valors dels
paràmetres.

Subrutines

El concepte de subrutina es confon molts cops amb el de subprograma i s'utilitza indistintament una
paraula o una altra. No obstant això, subrutina és el programa corresponent a un conjunt de fases
elementals, comuns a molts programes, que es programa pensant en la utilització més àmplia possible
d'aquesta en diferents processos.

En canvi, el subprograma és una subdivisió d'un programa, en particular per facilitar la seva
programació, que pot repetir-se o no diverses vegades dins el programa i que, en general, no té utilitat
fora del programa.

En les subrutines, igual que en els subprogrames, es necessita un codi d'inici de subrutina amb el nom
o número d'aquesta, el codi de final de subrutina, i el codi i format de crida des del programa
principal.

Si la subrutina és paramètrica, en el format del bloc de crida s'inclouen també els valors dels
paràmetres.
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3.2  Subprogrames (CNC SIEMENS SINUMERIK 850T/880T)

Si en la mecanització d'una peça té lloc diverses vegades la mateixa operació de treball, aquesta es pot
introduir com a subprograma i ser cridada amb la freqüència que es vulgui en el programa de la peça
o mitjançant introducció manual.

Els subprogrames es programen preferentment amb cotes incrementals. En el programa de peça se situa
l'eina en el punt de partida abans de cridar el subprograma. Si el subprograma està amb cotes
incrementals, el cicle de mecanització corresponent es pot repetir en diferents punts de la peça sense
modificar l'acotament en el subprograma.

Un subprograma consta de:

- la capçalera del subprograma (L260)
- les seqüències del subprograma i
- el final del subprograma (M17).

La capçalera del subprograma consta de la direcció L i el número de subprograma, de tres dígits o
posicions.

El final del subprograma serveix per al retorn al programa de peça i es defineix mitjançant el caràcter
de finalització M17. M17 es troba a l'última seqüència del subprograma. En aquesta seqüència es poden
trobar també altres funcions (que no sigui la direcció L).

La crida d'un subprograma té lloc en un programa peça mitjançant la direcció L amb el número de
subprograma, i el nombre de passades amb la direcció P. Si es programa un número de subprograma
sense la direcció P, es pren automàticament un nombre de passades de P1 (1 passada).

Exemple: L123 P2

L123 Número de subprograma. (Pot ser de l'1 al 999).
P2 Nombre de passades. Dues passades.

En la programació cal tenir en compte el següent:

- La crida de subprograma no ha d'estar amb M02, M30 o M17 en una mateixa seqüència.

- Si té lloc la crida de subprograma havent seleccionat compensació del radi de tall, llavors cal tenir
en compte els casos especials de compensació del radi de tall en seqüències sense direcció de
trajectòria.

- Si la crida de subprograma es troba amb altres funcions en una seqüència, el subprograma és cridat
al final de la seqüència.

Els subprogrames no només poden ser cridats des d'un programa peça, sinó també des d'altres
subprogrames. En aquest cas es parla d'imbricació de subprogrames.

És possible, com a màxim, una imbricació triple de subprogrames (Fig. 3.2.1).
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4 Programació avançada amb control numèric. Programació
paramètrica.

En la preparació del treball d'un taller mecànic es dóna amb freqüència que una mateixa seqüència
d'operacions elementals s'utilitza per mecanitzar peces diferents. L'única diferència entre unes peces
i altres està en el valor de les cotes geomètriques dels diferents punts del seu contorn.

En aquestes condicions es comprèn la utilitat de poder efectuar programes de control numèric en els
quals en lloc de valors numèrics s'assignin codis (paràmetres). Per a la utilització d'aquests programes
caldrà establir en cada cas els valors numèrics d'aquests paràmetres. És a dir, un sol bloc de crida del
programa paramètric i d'assignació de valors dels seus paràmetres permetrà disposar d'un nou
programa per a una altra peça.

Els controls moderns han potenciat molt les seves possibilitats, permeten utilitzar un gran nombre de
paràmetres -cent i més-, i assignar noms variables a voluntat del programador, fan operacions
aritmètiques i lògiques entre els paràmetres i inclouen també paraules clau per a salts condicionals i
incondicionals de programa i repeticions de part d'aquest. En alguns casos constitueixen veritables
llenguatges d'alt nivell i alguns fabricants es refereixen a ells com a llenguatges simbòlics.

En la programació d'aquests CNC es poden utilitzar: variables, símbols o paràmetres, signes de
puntuació i paraules clau.

Les variables, també anomenades símbols o paràmetres, són moltes i s'utilitzen en lloc de valors
numèrics. En general s'han d'iniciar amb una lletra i poden seguir de 2 a 5 caràcters alfanumèrics més.

La puntuació utilitzada és: "+" (per a la suma), "-" (per a la resta), "*" (per al producte), "/" (per a
la divisió), "." (per a la separació de decimals), "( )" (per determinar nivells operatius en les
expressions matemàtiques).

Les paraules clau tenen per objecte efectuar funcions matemàtiques o lògiques i salts de programa.
Cada fabricant té el seu propi llenguatge. Els més utilitzats són: SIN (per indicar el sinus d'un
paràmetre), COS (per indicar-ne el cosinus), TAN (per indicar-ne la tangent), ATAN (per indicar-ne
l'arctangent), ABS (per a valor absolut), SQRT (per a arrel quadrada), LOG (per a logaritme), EXP
(per a l'exponencial), EQ (per a igualtat =), NE (per a desigualtat …), GT (per a major que >), LT
(per a menor que <), GE (per a major o igual que $), LE (per a menor o igual que #), GOTO (per
a salts dins el programa), JUMPTO (per a salts incondicionals), IF (condició) GOTO (per a salts
condicionals).

L'assignació de valors numèrics a les variables s'efectua en el mateix programa paramètric, en blocs
anteriors a la seva utilització, o bé en el bloc del programa principal des del qual es crida la subrutina
paramètrica.
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A continuació, per al cas del CNC OKUMA OSP 5000 M-G, es comenten les funcions salts
incondicionals i salts condicionals, les funcions matemàtiques i la programació paramètrica, i se'n
presenten uns exemples d'aplicació.

4.1 Salts de programa (CNC OKUMA OSP 5000 M-G)

Salts incondicionals (CNC OKUMA OSP 5000 M-G)

Es fa amb la funció GOTO. El format de programació és:

GOTO8N_

La destinació del salt ve especificat pel número del bloc on es va, per exemple N320. Cal deixar un
espai en blanc entre GOTO i N.

Salts condicionals (CNC OKUMA OSP 5000 M-G)

El format de programació és:

IF [condició] N_ o  bé

IF [condició] GOTO8N_

Si la condició es compleix, el programa va al número de bloc especificat per N. Si la condició no es
compleix, el programa passa al bloc següent.

A la Taula 4.1.1 es presenten les sis classes de condicions possibles. VC1 és una variable paramètrica.
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FUNCIONS CONDICIONALS EN EL CNC OKUMA OPS 5000 M-G

Operador Significat Exemple Contingut Regla

    LT "Less Than" IF [VC18LT85]8N100 Salta a N100
< quan VC1 és

Menor que menor que 5

Cal deixar un
espai a cada
costat de 
l'operador

    LE "Less than or IF [VC18LE85]8N100 Salta a N100
Equal to" quan VC1 és

# menor que o
Menor que o igual igual a 5

a

    EQ "EQual to" IF [VC18EQ85]8N100 Salta a N100
 = quan VC1 és

Igual a igual a 5

    NE "Not Equal to" IF [VC18NE85]8N100 Salta a N100
… quan VC1 no

No igual a és igual a 5

    GT "Greater Than" IF [VC18GT85]8N100 Salta a N100
> si VC1 és

Més gran que més gran que
5

    GE "Greater than or IF [VC18GE85]8N100 Salta a N100
Equal to" si VC1 és

$ més gran que
Més gran que o o igual a 5

igual a

Taula 4.1.1

Cal deixar sempre un espai entre IF i el terme anterior, i entre N100 i el terme següent, és a dir 8IF
[   ]8N1008 .

4.2 Funcions matemàtiques (CNC OKUMA OSP 5000 M-G)

A la Taula 4.2.1 es mostren les operacions aritmètiques més usuals. VC1 és una variable paramètrica.

A la Taula 4.2.2 es presenten part de les funcions matemàtiques de què es disposa.



4  PROGRAMACIÓ AVANÇADA AMB CN… 4.2  FUNCIONS MATEMÀTIQUES (CNC OKUMA OSP 5000 M-G)

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

FUNCIONS ARITMÈTIQUES EN EL CNC OKUMA OSP 5000 M-G

Operador Significat Exemple

+ Suma    X = 12.3 + VC1
- Diferència    X = 12.3 - VC1
* Producte    X = VC1 * 10
/ Quocient    X = VC1 / 10

Taula 4.2.1

FUNCIONS MATEMÀTIQUES EN EL CNC OKUMA OSP 5000 M-G

Símbol de Operació Exemple VC1
l'operació

SIN Sinus VC1 = SIN [30] 0.5
COS Cosinus VC1 = COS [VC2] 0.5
TAN Tangent VC1 = TAN [45] 1
ATAN Arctangent (1) VC1 = ATAN [1] 45
ATAN2 Arctangent (2) VC1 = ATAN2 [1,[-SQRT [3]]] 150
SQRT Arrel quadrada VC1 = SQRT [VC2+4] 8
ABS Valor absolut VC1 = ABS [20-VC2] 40
BIN Conversió de decimal a VC1 = BIN [VDIN [17]]

BCD Conversió de binari a VDOUT [17] = BCD [VC1]

ROUND Implementació sencera VC1 = ROUND [27.6348] 28

FIX Implementació sencera VC1 = FIX [27.6348] 27

FUP Implementació sencera VC1 = FUP [27.6348] 28

DROUND Implementació unitat VC1 = DROUND [13.26462] 13.265

DFIX Implementació unitat VC1 = DFIX [13.26462] 13.264

DFUP Implementació unitat VC1 = DFUP [13.26462] 13.265

MOD Residu, que queda després VC1 = MOD [VC2,7] 4

binari

decimal

(arrodonida)

(per sota)

(per sobre)

sencera (arrodoniment)

sencera (per sota)

sencera (per sobre)

de dividir

Taula 4.2.2

VC1 i VC2 són variables paramètriques. VC2=60 en els exemples.
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El valor de  2=ATAN [b/a]  és 2=arctangent [b/a], en què en un triangle rectangle amb catets a i b,
a és el valor del catet contigu a l'angle 2 i b és el valor del catet oposat a l'angle 2. L'interval de valors
és entre -90E i +90E. 

El valor de  2=ATAN2 [b,a]  representa l'angle que posiciona el punt definit pels valors (a,b) de les
seves coordenades. El vector de posició del punt va des de l'origen de coordenades (0,0) fins al punt,
i l'angle que el posiciona va des de la direcció i sentit positiu de l'eix de coordenades corresponent a
la coordenada a fins al vector posició. El seu interval de valors és des de -180E a +180E.

VDIN [n] i VDOUT [n] són variables referents a entrades i sortides de senyals externs al sistema,
respectivament.

També es poden fer operacions lògiques amb els símbols:

OR (Lògic OR), AND (Lògic AND), EOR (Exclusiu OR) o NOT (Negació).

4.3  Programació paramètrica (CNC OKUMA OSP 5000 M-G)

En aquest control hi ha dos tipus de funcions variables o variables paramètriques: les variables comunes
i les variables locals.

Les variables comunes són comunes a tota la llista de programes, programes principals i subprogrames,
i poden ser referides o actualitzades en qualsevol d'aquests programes.

Les variables locals poden ser posades, referides o actualitzades per un programa principal o
subprograma. El valor és vàlid només per a un programa particular. Normalment les variables locals
posades per un programa no poden ser referides o actualitzades per un altre programa.

Totes aquestes funcions variables permeten fer servir variables en la secció de dades d'una paraula tal
com X=VC1 en lloc d'un valor numèric tal com X=100. Això dóna als programes més flexibilitat i
versatilitat ja que assignant valors numèrics a les variables permet que el mateix programa es faci servir
per mecanitzar tipus de peces semblants.

En aquest apartat només es farà referència a les variables comunes.

El format pot ser:

Tipus 1 : VC Número (de l'1 al 128)

Tipus 2 : VC [Expressió]

 El resultat de l'expressió és de l'1 al 128

El nombre total de variables comunes és 128 (de VC1 a VC128). VC001 i VC01 són interpretades com
a VC1.
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El valor de la variable comuna pot ser posat fent servir paràmetres. Aquestes variables comunes no són
afectades per les funcions de fi de programa M02/M30. Algunes variables (de VC1 a VC32) tampoc
no són afectades per les condicions de potència On/Off, CNC Reset, etc. Les altres (de VC33 a VC128)
són passades a Empty (buida - desocupada) quan es connecta la potència.

Empty representa el valor d'una variable no definida a la qual no s'ha assignat cap valor.

Per al tipus 1 s'especifica el valor de la variable comuna numèricament de forma directa.

Per al tipus 2 s'especifica el valor de la variable comuna mitjançant expressions d'acord amb l'ordre
del format.

Exemples: VC [1] : és interpretat com a VC1

VC [VC1 +1] : és interpretat com a VC23, quan VC1=22

Si el resultat de l'expressió surt del marge de valors (de l'1 al 128), apareix una alarma.

El signe "=" s'ha de fer servir per assignar variables comunes a codis de les funcions G i M i a les
extensions de les altres direccions.

Per exemple: G=VC1 (Si VC1 = 1, s'interpreta com a G1)

X=VC2 (Si VC2=40, s'interpreta com a X40)

Si el valor de la variable assignada a una direcció està fora del rang específic determinat per aquesta
direcció, apareix una alarma. Quan només un nombre sencer és permès com a valor numèric, les
fraccions decimals són truncades quan s'assignen.

A continuació es presenten dos exemples de programació, on l'aplicació de les variables comunes
possibilita obtenir programes, cadascun dels quals permet mecanitzar diferents tipus de peces.

Exemple 1

Aquest exemple mostra les línies o blocs de programa que permeten realitzar tota una sèrie de
trajectòries circulars (Fig. 4.3.1), amb diferents radis. Se suposa que prèviament s'ha introduït el nom
o número del programa, el zero peça corresponent, s'ha seleccionat i cridat l'eina, s'han programat les
velocitats d'avanç F i de tall S, s'ha posat en marxa el capçal i el refrigerant, s'han tingut en compte
els correctors de l'eina si calen, etc.; i aquí només es presenten les seqüències bàsiques on es programa
el bucle que permet realitzar successivament les diferents trajectòries circulars.

....................................
N120  VC1=60  VC2=-5  VC3=10
N130  G90  G00  X0  Y0
N140  G02  J=VC1
N150  VC1=VC1+VC2
N160  VC3=VC3 - 1
N170  IF [VC3 GT 0] N140
N180  ..............................
....................................
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Entre el bloc N130 i el N140 caldria programar un bloc per fer avançar l'eina, G01, segons l'eix Z,
vers la peça, amb una certa velocitat d'avanç F i tenint en compte la compensació de llargada de l'eina,
fins arribar a la fondària Z amb què es desitja fer les trajectòries circulars.

A continuació, en un bloc següent, previ al N140, caldria programar la velocitat d'avanç F amb què
es volen mecanitzar les trajectòries circulars definides en el pla XY.

En els blocs següents al N170 també caldria aixecar l'eina i allunyar-se de la peça, si ja s'ha acabat la
peça, o anar a fer les operacions següents que calgui, o bé finalitzar el programa amb M02 o M30 un
cop s'ha allunyat l'eina de la peça i aquella ha tornat al magatzem d'eines.

Tots aquests blocs no es posen per no complicar l'exemple presentat i centrar l'atenció en els conceptes
que es volen transmetre amb l'exemple.

A continuació es comenta l'exemple simplificat.

Les variables comunes emprades són:

VC1=60 Radi de la primera trajectòria circular
VC2=-5  Decrement del radi entre una trajectòria i la següent
VC3=10 Nombre de trajectòries circulars que cal realitzar.

Abans d'executar el programa, cal assignar els valors a les variables paramètriques, tal com s'ha fet,
en aquest cas en el mateix programa, en el bloc N120.

Variant els valors d'aquestes variables s'obtenen diferents radis de trajectòries circulars, VC1; diferents
increments de radi entre elles, VC2; i diferent nombre de trajectòries, VC3.

Les coordenades X0 Y0 corresponen al punt on es defineix el zero peça W, i s'adopta aquest punt com
a punt inicial i final de totes les trajectòries circulars.

Es programa amb coordenades absolutes (G90).

A l'hora de programar les trajectòries circulars fent servir la interpolació circular G02, el control
permet programar de forma abreujada:

G02  J=VC1

en lloc de la forma completa:

G02  X0  Y0  I0  J=VC1

on figuraria el punt final de l'arc i els dos paràmetres I, J que situen el centre de l'arc respecte al seu
punt inicial que és el punt on està l'eina abans d'executar aquest bloc. 

En aquest cas, com que el punt final de l'arc és el mateix que el punt inicial, ja que l'arc que s'ha de
mecanitzar és de 360E, no cal especificar el punt final de l'arc en el bloc on es defineix la interpolació
circular.

Com que I=0, tampoc no cal especificar el seu valor.
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Per tant, amb G02 J=VC1 es realitzen circumferències completes, amb punt inicial i final coincidents,
essent aquest el punt on es troba l'eina abans d'executar aquest bloc, amb el centre de la circumferència
situat sobre l'eix Y, ja que I=0, a una distància J=VC1 del punt inicial de l'arc, segons la direcció
positiva de l'eix Y.

Després de fer la primera trajectòria circular amb radi VC1=60, es decrementa aquest radi amb
VC2=-5, VC1=VC1+VC2; es decrementa el comptador VC3 de trajectòries circulars que queden per
fer, VC3 = VC3-1; i si el nou valor de VC3 > 0, el programa retorna al bloc N140 per fer una altra
trajectòria circular amb el nou radi VC1. Així es va repetint el bucle fins que s'hagin fet les 10
trajectòries circulars i el valor de VC3 sigui 0, i en aquest cas es passa a executar el següent bloc N180.

Pel que fa a la posició del conjunt de trajectòries circulars, també es podria programar amb variables
comunes, de manera que es pogués variar aquesta posició respecte a la peça.

Quant a les trajectòries circulars generades pel programa, poden correspondre a trajectòries del centre
de l'eina, i en aquest cas no cal activar la compensació del radi de l'eina, o poden correspondre a
contornejats de l'eina, i en aquest cas cal activar la compensació corresponent del radi d'eina amb G41
o G42, segons el sentit d'avanç de l'eina respecte a la peça en contornejar-la.

Així, per exemple, si les trajectòries circulars programades es desitja que corresponguin a ranures
centrades en elles, s'utilitzarà un fresolí o una fresa frontal de dos llavis de diàmetre igual a l'amplada
de les ranures, i en aquest cas no cal compensar el radi de l'eina ja que les trajectòries programades
corresponen a les trajectòries del centre de l'eina. En canvi, si les trajectòries circulars programades
es desitja que corresponguin al contornejat amb una fresa, caldrà compensar el radi de l'eina en el sentit
adequat, G41 o G42, segons el sentit d'avanç de l'eina respecte al contorn que s'ha de mecanitzar. Un
cop finalitzada la utilització de l'eina, caldrà anul·lar la compensació del radi d'eina amb G40.

Exemple 2

En aquest exemple es presenten les seqüències bàsiques per mecanitzar qualsevol el·lipse en principi
centrada en el zero peça W, coordenades X0 Y0, i definida pels paràmetres A i B (Fig. 4.3.2),
corresponents als valors dels seus eixos.

Les coordenades X  Y dels punts successius que defineixen el contorn de l'el·lipse vénen donades peri i

les expressions matemàtiques:

X   =  (A/2)  ·  cos "i i

Y   =  (B/2)  ·  sin "i i

en funció dels paràmetres A i B que defineixen l'el·lipse i dels successius angles "  (Fig. 4.3.2), quei

defineixen l'orientació dels vectors successius de posició dels punts del contorn de l'el·lipse, respecte
a l'eix de coordenades X positiu.
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........................................
N120  VC1=A  VC2=B  VC3=0  VC4=)"
N130  G90  G00  X=VC1/2  Y=0
N140  VC3=VC3+VC4
N150  VC5=VC1/2 * COS[VC3]
N160  VC6=VC2/2 * SIN[VC3]
N170  G01  X=VC5  Y=VC6
N180  IF [VC3  LT 360]  N140
N190  .......................
........................................

Entre els blocs N130 i N140 caldria fer avançar l'eina vers la peça fins a la fondària de mecanització
que es desitgi, amb els mateixos comentaris fets a l'exemple anterior quant a les velocitats d'avanç F
segons Z i F segons el pla XY en fer la ranura.

Les variables comunes emprades són:

VC1=A Valor de l'eix de l'el·lipse segons X
VC2=B Valor de l'eix de l'el·lipse segons Y
VC3=" Angle que orienta el vector de posició del punt i del contorn de l'el·lipse respecte a l'eixi

X positiu
VC4=)" Increment de l'angle "  per definir els successius punts i del contorn de l'el·lipsei

VC5=X Coordenada X  del punt i del contorn de l'el·lipsei i

VC6=Y Coordenada Y  del punt i del contorn de l'el·lipse.i i

Abans d'executar el programa, de prémer la tecla Cycle Start, cal assignar els valors a les variables
paramètriques, VC1, VC2, VC3 i VC4, ja sigui dins el programa, com és en el cas presentat, o ja sigui
a través del panell del CNC.

Variant els valors dels paràmetres VC1=A i VC2=B es pot variar la forma i la grandària de l'el·lipse
i variant el valor de VC4=)" es varia el nombre de punts calculats del contorn de l'el·lipse.

Amb els blocs de programa presentats, a partir de "=0 i amb increments d'angle )", el propii

programa calcula per a cada "  les coordenades X  i Y  del punt corresponent del contorn de l'el·lipse,i i i

i a continuació genera un tram recte de trajectòria de l'eina, interpolant linealment, G01, entre el punt
anterior i el punt actual definit per X  Y .i i

A continuació, si "  < 360, el programa torna al bloc N140, incrementa l'angle, "  = "  + )", ii i i

calcula les coordenades X  Y  del nou punt del contorn de l'el·lipse, fa la interpolació lineal fins a elli i

etc., i així reiterativament fins que "  $ 360, en què el programa passa a executar el bloc següent N190i

i el programa continua endavant.

Amb aquest programa, el contorn de l'el·lipse queda aproximat per una successió de petits trams rectes,
interpolacions lineals entre els punts calculats del contorn esmentat. Quant més pròxims siguin aquests
punts, és a dir, més petit sigui el )", més bé quedarà el contorn, ja que la poligonalització del contorn
en trams rectes serà menys visible. No obstant això, quant més petit sigui )", més punts i més
interpolacions lineals ha de calcular el programa, i pot ser més lenta la mecanització, depenent de la
potència de càlcul i processament del CNC.

Per tant, variant )" s'aconsegueix que quedi millor o pitjor el contorn de l'el·lipse, i s'escollirà aquest
increment depenent de la tolerància que s'exigeixi en la mecanització.
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Normalment, tal com ja s'ha comentat, en els programes de CN generats pels sistemes CAM,
s'aproxima qualsevol corba mitjançant interpolacions lineals, G01, entre successius punts pròxims que
defineixen la corba. Quant més propers entre ells siguin els punts, més ben aproximada quedarà la
corba, però més llarg serà el llistat del programa de CN generat, en el qual hi figura tota la llista
d'interpolacions entre els successius punts.

Pel que fa a la posició de l'el·lipse respecte a la peça, també podria ser variable, programant-la
mitjançant variables paramètriques.

També es podrien programar amb variables paramètriques el número de l'eina T, la velocitat de gir
del capçal S, la velocitat d'avanç de l'eina F, etc., i abans d'executar el programa caldria donar valors
a les variables paramètriques corresponents.

Quant a la trajectòria el·líptica generada pel tram de programa presentat, pot correspondre a la
trajectòria del centre de l'eina, i en aquest cas no es farà servir la compensació del radi de l'eina, o bé
pot correspondre a un contornejat, i en aquest cas caldrà compensar el radi de l'eina amb un G41 o
G42, segons el sentit d'avanç de l'eina respecte a la peça en contornejar-la.

Amb els exemples presentats es poden entendre les moltes possibilitats que pot donar de si la
programació paramètrica, juntament amb les funcions matemàtiques i condicionals. 

Per exemple, es podran crear subprogrames a mida, amb programació paramètrica, equivalents a cicles
fixos, amb els quals només farà falta, des de qualsevol programa principal, cridar-los i assignar valors
a les variables paràmetriques perquè realitzin unes certes operacions.

Pensant, per exemple, amb la part del programa presentat en el segon exemple per fer trajectòries
el·líptiques, si s'afegeix que la posició del centre de l'el·lipse també es programi amb variables
paramètriques, aquest programa creat com a subprograma pot servir per mecanitzar qualsevol el·lipse
centrada en qualsevol punt d'una peça, i això per a qualsevol peça, sempre que els seus eixos siguin
paral·lels als eixos XY coordenats que es facin servir. No obstant això, el CNC OKUMA també permet
girar els eixos coordenats quan convingui, fet que permetrà variar l'orientació dels eixos de l'el·lipse
respecte a la peça.

4.4  Funcions de càlcul de coordenades (CNC OKUMA OSP 5000 M-G)

Aquestes funcions calculen els valors de les coordenades de tots els punts equidistants situats sobre una
línia, sobre una graella, xarxa o quadrícula, o sobre una circumferència, fent servir una sola instrucció.

Combinant aquestes funcions amb cicles fixos i moviment d'eixos, les funcions esmentades permeten
mecanitzacions tals com foradaments a cada punt, en una determinada distribució, mitjançant una
instrucció.

El format emprat per a aquestes funcions és semblant al dels cicles fixos; es posa el codi corresponent
de la instrucció i s'assignen valors als diferents paràmetres necessaris per definir la distribució de
punts.
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A la Taula 4.4.1 es presenta la llista de funcions de càlcul de coordenades.

FUNCIONS DE CÀLCUL DE COORDENADES EN EL CNC OKUMA OSP 5000 M-G

Funció Codi mnemotècnic Resum de la funció

Omit OMIT Suprimeix el càlcul de les coordenades en els punts
especificats amb aquesta funció, dins una distribució
de punts per calcular

Restart RSTRT Comença el càlcul de coordenades a partir del punt
especificat amb aquesta funció, dins una distribució
de punts donada

Line at angle LAA Dóna els valors de les coordenades de punts
equidistants situats sobre una línia que té un cert
angle d'orientació

Arc ARC Dóna els valors de les coordenades de punts
equidistants situats sobre un arc

Grid X GRDX Dóna els valors de les coordenades de punts
equidistants situats sobre una graella. (L'ordre de
càlcul dels punts es distingeix amb X i Y.)Grid Y GRDY

Double Grid X DGRDX Dóna els valors de les coordenades de punts
equidistants situats en dues graelles. (L'ordre de
càlcul dels punts es distingeix amb X i Y.)Double Grid Y DGRDY

Square X SQRX Dóna els valors de les coordenades de punts
equidistants situats sobre la perifèria o el contorn
d'una graella. (L'ordre de càlcul dels punts es
distingeix amb X i Y.)

Square Y SQRY

Bolt Hole Circle BHC Dóna els valors de les coordenades de punts
equidistants situats sobre una circumferència

Taula 4.4.1

A la Fig. 4.4.1 es presenta la funció Omit (OMIT) amb la qual se suprimeix el càlcul de les
coordenades dels punts 3 i 7, dins la distribució de punts definits sobre la circumferència per la funció
BHC. El cicle fix G81 de foradament es farà en tots els punts de l'1 al 8, menys en els punts 3 i 7.

La funció No Cycle (NCYL) es fa servir perquè en el bloc en què figuri no s'executi el cicle fix que
estigui actiu en aquell moment. No és una funció modal i, per tant, només està activada en el bloc on
hi figuri.

A l'exemple presentat a la Fig. 4.4.1, la funció NCYL es posa perquè no s'executi el cicle fix en el
bloc on es defineix el cicle fix, i aquest s'executi en els punts definits en els blocs següents per les
funcions de càlcul de coordenades. Si no es posés NCYL, el CNC en llegir el bloc on està el cicle 
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fix G81 executaria el cicle en les coordenades XY on estigués l'eina en aquell instant, malgrat que en
aquest bloc no hi figurin les coordenades X Y, i després, el cicle continuaria executant-se en tots els
punts definits en els blocs següents, fins arribar al bloc on s'anul·la el cicle fix amb G80.

A la Fig. 4.4.2 es mostra la funció Restart (RSTRT) que permet, en aquest cas, començar el càlcul de
les coordenades dels punts a partir del punt 12, en lloc de a partir del punt 1. Aquesta funció s'entra
per teclat. El cicle fix G81 de foradament es farà a partir del punt 12 fins al punt 19.

A la Fig. 4.4.3 hi ha un exemple de la funció Line at Angle (LAA) que permet calcular les coordenades
de punts situats sobre una línia orientada per l'angle 2 = 30E. El cicle fix G81 de foradament es farà
a cada un dels punts especificats per la funció LAA sobre la línia, a partir del punt de sortida X0 Y0.
Tal com ha estat programat, en el punt X0 Y0 no es farà forat.

Si es desitja que en el punt X0 Y0 també es realitzi el cicle G81, caldrà programar:

N120   G81   G56   X0  Y0   Z_   R_   F_   H05
N130   LAA   I10   K2   I20   K1   I15   K3   J30

sense utilitzar la funció NCYL en el bloc N120.

A la Fig. 4.4.4 es presenta un exemple de la funció Arc (ARC) la qual permet calcular les coordenades
de punts equidistants situats sobre un arc de radi de 50 mm, a partir d'un radi que forma un angle 2
= 25E respecte a la direcció de l'eix X positiu. Aquesta funció permet fer el cicle fix G81 de
foradament a cada un dels punts calculats, a partir de 2 = 25E.

En el bloc N120 cal posar la funció NCYL a fi que el cicle fix G81 no s'executi en aquest bloc, en el
punt XY on estigui l'eina en aquest moment.

A la Fig. 4.4.5 es presenta un exemple de la funció Grid (GRDX), la qual permet calcular les
coordenades dels punts numerats de la graella i, per tant, el cicle fix G81 de foradament es farà a cada
un dels punts amb l'ordre de la numeració, des del punt 1 al 19. En el punt X0 Y0 també es farà forat
ja que en el bloc de G81 s'especifica aquest punt i no s'utilitza la funció NCYL. En ser la funció
GRDX es comença a numerar els punts segons l'eix X. Si fos la funció GRDY es començaria a
numerar segons l'eix Y.

A l'exemple anterior, si es programés:

N120  NCYL  G81  G56  Z_  R_  F_  H05
N130  GRDX  X0  Y0  I25  J-15  K4  P3

o bé

N120  NCYL  G81  G56  X0  Y0  Z_  R_  F_  H05
N130  GRDX  I25  J-15  K4  P3

en el punt X0 Y0 no s'executaria el cicle fix G81, i només es farien els forats des del punt 1 al 19,
punts les coordenades dels quals són calculades per la funció GRDX.
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A la Fig. 4.4.6 hi ha un exemple de la funció Double Grid (DGRDX), la qual permet calcular les
coordenades dels punts numerats de la doble graella i, per tant, el cicle fix G81 de foradament es farà
a cada un dels forats amb l'ordre de la numeració, des del punt 1 al 23. En el punt X0 Y0 també es farà
forat ja que en el bloc de G81 s'especifica aquest punt i no s'utilitza la funció NCYL. En ser la funció
DGRDX, es comencen a numerar els punts segons l'eix X. Si fos la funció DGRDY es començaria a
numerar segons l'eix Y, i la situació de la segona graella de punts respecte a la primera seria diferent.

A la Fig. 4.4.7 hi ha una aplicació de la funció Square (SQRX), la qual calcula les coordenades dels
punts de l'1 al 13, situats sobre la perifèria de la graella de punts. En ser la funció SQRX els punts es
numeren començant segons X; si fos SQRY es començaria segons Y. El cicle fix G81 de foradament
es fa en tots els punts amb l'ordre de l'1 al 13. En el punt X0 Y0 també es fa forat en estar especificat
aquest punt en el bloc de G81 i no utilitzar la funció NCYL.

A la Fig. 4.4.8 hi ha un exemple d'aplicació de la funció Bolt Hole Circle (BHC), la qual calcula els
valors de les coordenades dels 8 punts situats equidistants sobre una circumferència. El cicle fix de
foradament G81 es realitza a cada un dels forats, des del forat 1 al 8.

Comentaris

Les funcions de càlcul de coordenades es poden fer servir amb qualsevol dels cicles fixos, malgrat que
en tots els exemples anteriors s'han fet servir amb el cicle fix G81 de foradament.

Tant els punts de sortida X0 Y0 com els punts X0 Y0 centres d'arc o de circumferència emprats per
les funcions de càlcul de coordenades poden ser qualsevol punt X Y; no han de ser necessàriament el
punt X0 Y0.

Així mateix, els eixos coordenats X-Y emprats seran els eixos locals actius en aquell moment, els quals
poden estar girats respecte als eixos de la màquina a fi d'adaptar-se a la geometria de la peça o a la
geometria de la distribució dels punts on es vol executar el cicle fix.

Les funcions Omit  i Restart es poden aplicar a totes les funcions de càlcul de coordenades.

En els exemples 3 i 4 de programació en centre de mecanització, presentats a l'apartat 6.2, es fan
servir, respectivament, la funció SQRX i la funció BHC.
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