
 

 

 

 

Adrese litere  

în programarea CNC 

Unele adrese - litere sunt folosite doar la frezare sau doar la strunjire. Cele mai multe sunt 

folosite în ambele cazuri. Cele cu text boldat sunt cele mai folosite în programe. 

Variabilă Descriere Note 

A Poziția absolută sau incrementală a axei A (axa de rotație în 

jurul axei X)  

B Poziția absolută sau incrementală a axei B (axa de rotație în 

jurul axei Y)  

C Poziția absolută sau incrementală a axei C (axa de rotație în 

jurul axei Z)  

D Definește numărul de compensare a razei D care este 

folosit pentru adâncimea de tăiere pe strunguri.  

E Coordonată auxiliară de precizie pentru filetarea pe 

strunguri  

F 
Definește viteza de avans. 

Se măsoară în inci pe minut 

sau inci pe rotație 

G 

Adresa funcțiilor pregătitoare 

De obicei comenzile G 

precizează ce fel de mișcare 

este dorită 

H Definește numărul celulei de compensare a lungimii; 

axa incrementală corespunzătoare axei X (ex: la o freză)  

I Definește coordonatele centrului cercului pe axa X pentru 

funcțiile pregătitoare de interpolare circulară 

elicoidală G02 sau G03. 

De asemenea, utilizat ca un parametru în cadrul unor 

cicluri fixe. 

 

J Definește coordonatele centrului cercului pe axa Y pentru 

funcțiile pregătitoare de interpolare circulară 

elicoidală G02 sau G03. 

De asemenea, utilizat ca un parametru în cadrul unor 

cicluri fixe. 

 

K Definește coordonatele centrului cercului pe axa Z pentru 

funcțiile pregătitoare de interpolare circulară 

elicoidală G02 sau G03. 

De asemenea, utilizat ca un parametru în cadrul unor 

cicluri fixe. 

 

L Stabilește numărul de repetări 
 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Strung
https://ro.wikipedia.org/wiki/Programarea_ma%C8%99inilor-unelte_cu_comand%C4%83_numeric%C4%83#G02
https://ro.wikipedia.org/wiki/Programarea_ma%C8%99inilor-unelte_cu_comand%C4%83_numeric%C4%83#G03
https://ro.wikipedia.org/wiki/Programarea_ma%C8%99inilor-unelte_cu_comand%C4%83_numeric%C4%83#G02
https://ro.wikipedia.org/wiki/Programarea_ma%C8%99inilor-unelte_cu_comand%C4%83_numeric%C4%83#G03
https://ro.wikipedia.org/wiki/Programarea_ma%C8%99inilor-unelte_cu_comand%C4%83_numeric%C4%83#G02
https://ro.wikipedia.org/wiki/Programarea_ma%C8%99inilor-unelte_cu_comand%C4%83_numeric%C4%83#G03


 

 

M Funcții diverse 
 

N Numărul blocului (liniei) din program 
 

O Numărul programului 
 

P 
Servește ca parametru adrese pentru diferite coduri G și M 

dată auxiliară, timp de 

întârziere, etc 

Q dată auxiliară 
 

R Definește raza de filetare 
 

S Definește viteza a de rotire a arborelui 
 

T Numărul sculei 
 

U Axa incrementală corespunzătoare axei X 
 

V Axa incrementală corespunzătoare axei Y 
 

W Axa incrementală corespunzătoare axei Z 
 

X Poziția absolută sau incrementală a axei X. 
 

Y Poziția absolută sau incrementală a axei Y 
 

Z Poziția absolută sau incrementală a axei Z 
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