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 چیست؟ سی ان سی دستگاه

یا دستگاه سی ان سی، به دستگاهی گفته می شود که به طور خودکار بر روي مواد مختلف عملیات  (Computer Numerical Control) دستگاه کنترل عددي 

 .انجام میدهد

انواع بسیار گوناگونی دارد که هر کدام عملکردي  CNC میالدي ظهور کردند، می توان در صنایع بسیار زیادي استفاه کرد. ماشین 05از این دستگاه ها که در اوایل دهه    

سه ) ر کامپیوتر آن طرح را به صورت جی کدمخصوص به خود دارند. در این دستگاه ها که توسط کامپیوتر هدایت می شوند ابتدا طرح مورد نظر را تولید کرده، د

 انواع سی ان سی هاي ماشین در می آوریم و پس از قرار دادن ماده مورد نظر، دستگاه آن طرح را بر روي ماده انجام می دهد. ((Z) و عمقی (Y)، عمودي(X)محورافقی

تقسیم می شوند.  فلزات غیر لیزر دستگاه و فلزات لیزر دستگاه تگاه هاي لیزر خود به دو دستههستند. دس  CNCفرز   و لیزر هاي دستگاه آنها، ترین معروف که دارند مختلفی

جوش لیزري را روي فلزات مختلف انجام دهد. نوع دیگر، دستگاه لیزر غیر فلزات است که می توان از آن براي دستگاه هاي لیزر فلزات می تواند انواع حکاکی، برش لیزر و 

 ساعت انندسایل زیادي محکاکی و برش روي مواد بسیار مختلفی مانند چوب، پلکسی گالس، شیشه، پارچه و ... استفاده کرد. با استفاده از این دستگاه ها می توان و

است، که در آن به جاي لیزر از تیغه   CNCدستگاه فرزو ... را تولید کرد. نوع دیگر ماشین هاي سی ان سی که از آن استفاده زیادي می شود  معرق تابلو ،جعبه ،دیواري

 فرز دستگاه مزیت. دهند انجام را حکاکی و برش انواع فلزات و سنگ چوب، روي بر توانند می و شده کنترل کامپیوتر توسط نیز ها ماشین این. شود می استفاده فرز نوک یا 

حکاکی آن است که با آن، می توان وسایل زیادي را مانند کابینت، درب، میز، کمد و ... را تولید کرد. انواع لیزر غیز فلزات عمق برش و  CNC دستگاه به نسبت سی ان سی

 .ارندد دارند محتلف صنایع در زیادي هاي کاربرد که هستند ... و هوابرش دستگاه واترجت، برش یا واترجت دستگاه پالسما، برش دستگاه CNC دیگر ماشین هاي

 

 عددی کنترل ماشینهای تاریخچه 1-1-

http://www.noorafareen.ir/cnc-machines-articles/what-is-cnc-machine.html
http://www.noorafareen.ir/metal-laser/
http://www.noorafareen.ir/nonmetal-laser/
http://www.homagift.com/clocks.html
http://www.homagift.com/clocks.html
http://www.homagift.com/boxes.html
http://www.homagift.com/boxes.html
http://www.homagift.com/moarragh-tablos.html


 شدمی احساس اشندب داشته هوافضا صنایع برای را دقیق و پیچیده قطعات ساخت توانایی که دستگاههایی وجود ضرورت دوم جهانی جنگ از بعد

 parsons gohn 1۱۹۱ سال در بود شده انجام دار سوراخ مخصوص کارتهای از استفاده ;ماشینها کنترل زمینه در کارهایی 1۱۹۱ سال از قبل تا

 این 1۱۹1 سال در .کرد منعقد NC عددی کنترل با دستگاه اولین ساخت جهت آمریکا هوایی بانیروی را خود قرارداد اولین پارسونز شرکت از

 .شد واگذار (MIT) ماساچوست  ،تکنولوژی انیستیتوبه پروژه

 برای زیادی تالشهای NC رزف ماشین اولین و نشست بار به ماساچوست تکنولوژی انیستیتو سرومکانیزم آزمایشگاه وتحقیقات کوششها 1۱۹۱ سال در

 که آمد وجود به NC تکنولوژی در دیگری تحول NC  سیستمهایبه کامپیوتر ورود با .شد انجام ترپیشرفته کنترل دستگاههای آوردن وجود به

 باالیی بسیار حسط به را اتوماسیون توانمی که شودمی دیده وفور به بهتر سرعت و دقت و بیشتر کنترل محورهای تعداد با  CNCماشینهای امروز

 .نمود مشاهده CIMS و DNC، CAD/CAM سیستمهای در

  

 (NC) عددی کنترل۱-1-

 گشایی رمز از پس و است کنترل واحد برای فهم قابل که عالئم و حروف اعداد، شده رمزبندی کدهای از استفاده از است عبارت عددی کنترل

 .شودمی استفاده ینماش تجهیزات و کالچ ،محرکه سیستم کردن خاموش و روشن برای هاپالس این از و شده تبدیل جریان الکتریکی هایپالس به

 .باشدمی نیز اتوماسیون و خودکارسازی ایجاد پیچیده قطعات ساخت توانایی ضرورت بر عالوه NC ماشینهای آمدن بوجود فلسفه

 فعالیت وری بهره میک و کیفی ارتقای موجب تواندمی اتوماسیون یا سازی خودکار که چرا شود مکانیزه تولید که داشته آن بر سعی همواره بشر

 نیازمند گذشته در آنها هب دستیابی که یابند دست نتایجی به متخصص افراد از کمی تعداد که سازدمی فراهم را امکان این نیز و گردد انسانی های

 .کندمی امکانپذیر اشدبمی انسانی هایتوانایی از فراتر که را کارهایی انجام خودکار سیستمهای طرفی از .بود تجربه با افراد زیادی تعداد مشارکت

 کامپیوتری عددی کنترل۳-1 -

 پردازش سرعت کنترلها این در .است کنترل واحد عنوان به کامپیوتر از استفاده بر مبتنی NC سیستم یک (CNC) کامپیوتری عددی کنترل

 را برنامه خطوط تمام است قادر خوانندمی خط به خط را برنامه که NC ماشینهای خالف بر و است باال بسیار کامپیوتر از استفاده دلیل به اطالعات

 ذهن در که را آنچه که دهدمی را شهامت این آن با کار و CNC ماشینهای باالی پذیریانعطاف و سرعت نماید اجرا سپس و کند چک و بخواند

 خود وقت سرعا در و نموده تأمین را خود مشتریان هاینیازمندی سرعت به و کنید فکر خود محصول ارتقای به و بیازمایند وقت اسرع در دارند

 .نمایند هماهنگ بازار نیازمندیهای با را

 CNC ماشینهای اصلی اجزای۹-1- 

 ماشین برنامه1-۹-1- 

 Unit  Control  Machine ماشین کنترل واحد۱-۹-1- 

 سیستم ،مکانیکی اجزای موتورها، :افزارماشین۳-۹-1- 

 ( ورودی واحد)  ماشین برنامه 1-۹-1-

 و وفحر اعداد، این مجموعه .دهد انجام باید را عملی چه گویدمی ماشین به که است هایی نشانه و حروف اعداد، از ایمجموعه شامل برنامه

 هقطع مسیر اطالعات بر عالوه برنامه این .شوندمی تفسیر (CNU)ماشین کنترل واحد توسط باشندمی شده بندی رمز کدهای صورت به که عالئم

 خنک سیال ریانج وصل و قطع ،نظام سه کردن خاموش و روشن مثل) کمکی اطالعات و (پیشروی و سرعت مقادیر) تکنولوژی اطالعات شامل کار

 دیسک ،مغناطیسی نوار سوراخدار، نوار طریق از (MDI) دستگاه کلید صفحه طریق از مستقیم تایپ بر عالوه تواندمی برنامه باشدمی نیز کننده

 .شودمی ارسال ماشین به (DNC) کامپیوتری و مغناطیسی

 ماشین کنترل واحد۱-۹-1-

CNC  ورودی واحد لیاص جزء سه دارای کنترل سیستم هر و شده استفاده اتوماسیون منظور به افزار های ماشین روی بر که است کنترل نوعی 

 .باشدمی خروجی واحد و پردازشگر واحد



 انسان کالم و هاماهیچه و پردازشگر عنوان به انسان مغز ورودی واحد عنوان به پنجگانه حواس درآن که دارد انسان را کنترلی سیستم ترینپیچیده

 .کندمی عمل خروجی واحد عنوان به

 :از دعبارتن کنترل واحد اجزای نمایدمی عمل خروجی واحد و پردازشگر واحد ورودی واحد عنوان و شده برده نام اصلی جزء سه نیز CNC در

 برای که اعمال برخی انجام …و کنترل تابلوی ،کننده ،تقویتROM، Buffers، PHC ،حافظهRAM حافظه ،CPU میکروپروسسور ،نوارخوان

 باشدمی مشکل بسیار وتریکامپی و الکترونیکی تجهیزات برای مختلف عالئم و حروف اعداد، بین تمایز ،اندازه خواندن قبیل از است ساده بسیار انسان

 .شوند بندی رمز باید آنها آسان و سریع شناخت منظور به ماشین به ورودی اطالعات نتیجه در

 .باشدمی زیر حالت چهار از یکی دارای اطالعاتی سیگناهای

 :پیوسته یا آنالوگ سیگنال  1-

 است مشکل بسیار سیگناها این با کار و باشندمی سیگناها قبیل این از سنج فشار ،دماسنج ،انسان کالمی سیگنال

 گسسته یا دیسکریت سیگنال  ۱-

 مثال بهترین ندارند گریکدی با نسبتی گونه هیچ مقادیر این باشدمی دارا را ثابتی مقادیر مساوی زمانهای محدوده در آن مقادیر که است سیگنالی

 .باشدمی آماری مثالهای فوق هایسیگنال برای

 ایپله یا دیجیتالی سیگنال  ۳- 

 کار دیجیتال سیگنال با ابراتیمخ های سیستم کندمی تغییر مشخص نسبت با آن مقادیر که تفاوت این با است گسسته یا دیسکریت سیگنال نوعی

 .کنندمی

  

 رویی دو یا باینری سیگنال ۹- 

 بازوبسته حالت دو دارایهک کلید مانند .کندمی تغییر یک و صفر محدوده دو بین فقط آن مقادیر که تفاوت این با است دیجیتالی سیگنال نوعی

 .شوندمی گرفته نظر در یک بسته حالت در و صفر باز حالت در که باشدمی

 محسوب باینری سیگنالهای ءجز آنها اغلب که باشندمی دیجیتال سیگنالهای گیرندمی قرار استفاده موارد همه از بیشتر مهندسی در که سیگنالهایی

 ریاضی عملیات چنینهم و نمایش سادگی به را آنها توانمی درکنترل چون هستند بسیار ارزش دارای اطالعات ارائه در باینری سیگنالهای .شوندمی

 و صفر عدد دو از فقط که بول جبر در .کرد بندی رمز هاسیگنال این با راحتی به توانمی را هاونشانه حروف اعداد داد انجام آنها با راحتی به را

 NAND و NoT، AND،NOR منطقی عملیات توانمی شده استفاده اعداد از سیعی و طیف از که عمومی جبر خالف بر و استشده استفاده یک

 اعداد براساس کامپیوتر گرا کندمی کار ولتاژ با که است برقی وسیله یک کامپیوتر .کرد استفاده کنترل تکنولوژی در و نوشت ریاضی زبان به را

 مشکل و هزینه پر بسیار کاری چنین انجام که داشت ۰و 1و ۱و …۱ اعداد شناسایی برای مختلف ولتاژ نوع ده به نیاز شود ساخته (آنالوگ) اعشاری

 .ندباش داشته را ولتاژ وجود عدم و (یک) ولتاژ وجود حالت دو تواندمی که داریم ولتاژ یک به نیاز باینری اعداد از استفاده با است

 .اندشده استاندارد EIA و  ISO نوع دو در که باشدمی یک و صفر از ایزنجیره باینری سیستم در اعداد

  

 افزار ماشین ۳-۹-1-

 شامل یقتحق در قسمت این دهدمی انجام را برداری براده یعنی فرآیند اصلی کار که باشدمی ابزار ماشین CNC سیستم یک اصلی قسمت سومین

 بندی تقسیم گروه چند به خود نیز ابزار هایماشین باشدمی   CNCماشین در موجود برقی و مکانیکی اجزاء دیگر و فیکسچر ابزار، کار، قطعه

 .شوندمی

 CNCداردمانندتراش خطی وابزارحرکت دورانی کارحرکت قطعه درآن که ماشینهایی 1-

 CNCفرز مانند دارد دورانی حرکت ابزار و خطی حرکت کار قطعه آن در که ماشینهایی  ۱-

 .شودمی انجام الکتریکی تخلیه روشی به برداری براده آن در که ماشینهایی  ۳-



 CNC سنگ مانند کندمی برداری براده سایش روش به که ماشینهایی  ۹-

 CNC ماشینهای برق و مکانیکی اجزاء۹-1- 

 :ماشین بدنه -1-۹-1

 و شتابها واندبت تا باشد حرارت و ارتعاش برابر در مقاوم و محکم بسیار باید لذا شوندمی سوار آن روی اجزای سایر که است ماشینی از عضوی

 .ودشمی ساخته گرافیت یا و سرامیک از موارد بعضی در و شده کاری سخت خاکستری چدن از عمدتاً نماید تحمل را باال سرعتهای

 :اسالیدرها-۱-۹-1 

 اسالیدرها ،اصطکاک کاهشبرای لغزندمی کاری روغن سیستم و رولیرینگ کمک به آنها روی میز یا ابزارگیر که هستند سختی و صاف صفحات

 .کنندمی حرکت نیز هوا از بالشی یا روغن از نازکی الیه روی یا و شوندمی داده پوشش

 :اصلی محور -۳-۹-1

 کندمی جادای را کار قطعه برش برای الزم توان باید موتور حالت دو هر در چرخاندمی را ابزار فرز در و کار قطعه تراش دستگاه در اصلی موتور

 اصلی محور موتور است نیاز مورد ترمز با پله بدون سرعت تصحیح سیستم یک باشیم داشته ثابت برش سرعت بخواهیم CNC تراش ماشین در اگر

 جهت مخصوص درایو کمک به اخیر نوع در باشد باالتر توانهای برای AC فاز سه نوع از یا و کوچک ورباتهای هاماشین برای DC نوع از تواندمی

 کرد تفادهاس هم گیربکس یک از توانمی باشد نظر مورد خاصی سرعتهای فقط که درصورتی البته نیازمندیم مختلف هایسرعت ایجاد

 محورها محرک موتورهای انواع ۶-1-

 نوماتیکیپ و هیدرولیکی ،الکتریکی هایمحرک از عددی کنترل هایماشین در محورها پیشروی و درآوردن حرکت به برای CNC ماشینهای در

 قابلیت ،ههزین موتور، قدرت توانمی هامحرک نوع انتخاب در موثر عوامل جمله از شودمی پرداخته آنها از یک هر شرح به که شودمی استفاده

 .برد نام را آن نگهداری و برق مصرف اطمینان و اعتماد

 الکتریکی محرکهای -1-۶-1

 .باشندمی ایپله موتورهای یا و AC، DC مورهای شامل الکتریکی هایمحرکه

 (DC) مستقیم جریان موتورهای (الف

 و ولتاژ تغییر با ورهاموت این دردورانی سرعتهای که باشدمی رتور الکتریکی جریان یا استاتور مغناطیسی میدان حرکت عامل موتورها نوع این در

 سرعت باال، قدرت جمله از که ویژگیهایی دلیل به موتورهااین باشندمی کنترل قابل خوبی به ورودی جریان میزان با موتور گشتاور همچنین

 باز مدارهای در موتورها این از باشندمی دارا CNC ماشینهای در را کاربرد بیشترین …و سرعت تغییرات به نسبت سریع العمل عکس ،یکنواخت

 .شوندمی استفاده نظام سه اصلی دوران جهت بیشتر موتورها این از باشدمی زیاد آنها از استفاده بسته مدارهای در ولی شودنمی استفاده

 (AC) متناوب جریان موتورهای (ب

 کننده سو یک هب نیازی کهاست این موتورها این مزیت تنها و کرده تغییر ورودی فرکانس تغییر با متناوب دوران سرعت موتورها نوع این در

 در ابزار حرکت جهت بیشتر موتورها این از دارند CNCهایماشین در کمتری کاربرد DC موتورهای با مقایسه در زیاد حجم دلیل به و ندارند

 .شوندمی استفاده محورها راستای

 پلهای موتورهای (ج

 پیچ اویهز آن با ومتناسب کرده دوران دارد نام گام زاویه که مشخص زاویه اندازه به موتورها ،ورودی کنترل پالس هر دادن با موتورها این در

 بستگی ایساچمه پیچ گام و گام زاویه به موتورهااین دقت شودمی نظر مورد اندازه به مهره خطی حرکت باعث که کندمی دوران ایساچمه

 آنها بودن ارزان و محورها دقیق کنترل کم حجم موتورها این خصوصیات از داد افزایش را آنها دقت توانمی قطبها تعداد افزایش با و دارد

 جابجایی رایب بیشتر موتورها این از شودمی استفاده باز مدار سیستمهای در موتورها نوع این از باشدمی آن کم قدرت آنها معایب از و باشدمی

 .شودمی استفاده کوچک عددی کنترل ماشینهای در (Changer Tool)ابزار

  



 هیدرولیکی محرکههای۱-۶-1 - 

 این مزایای از ودشمی استفاده هیدرولیک موتورهای از بلند طولهای برای و پیستون و سیلندر از کم طولهای برای هیدرولیکی هایمحرکه در

 استفاده بسته مدار ایسیستمه از بیشتر هامحرکه این از برد نام توانمی حرکت جهت تغییر مقابل در آن سریع العمل عکس و زیاد قدرت هاسیستم

 کیهیدرولی هایمحرکه همچنین دارد وجود خطرناک های محیط در آنها استفاده امکان و بوده کمی حجم و وزن دارای هامحرکه این شودمی

 از الکتریکی ورهایموت با مقایسه در ضمناً و باشدمی آنها بودن گران و روغن نشتی آنها معایب از باشدنمی ایپله و بوده یکنواختی حرکت دارای

 .برخوردارند پایین دقت و العمل عکس

 پنوماتیکی محرکههای۳-۶-1 - 

 کمتر آلودگی بودن ارزان آنها مزایای از دارد کمتری دقت آنها به نسبت و باشدمی هیدرولیکی هایمحرکه شبیه هایمحرکه این عملکرد نحوه

 .باشدمی  یکیهیدرول هایمحرکه از بیشتر جا این درسیال پذیری تراکم چون باشدمی آنها کند بسیار العمل عکس آنها معایب از و باشدمی

 (screw Ball)                                                         ساچمهای مهره و پیچ۷-1- 

 رساندن حداقل به و حرکت سهولت برای شودمی استفاده  (screw Ball)معموالازمکانیزم (ابزارگیر یا میز) محورها پیشروی حرکت تأمین برای

 این به است شده رپ دقیق بسیار هایساچمه با مهره و پیچ بین فضای که شودمی استفاده مشخص گام با خاص مهره و پیچ نوعی از ولقی سایش

 حداقل به تحرک جهت شدن معکوس هنگام در لقی دقیق هایساچمه وجود با و لغزش نه گیردمی صورت غلطش عمل مهره و پیچ بین ترتیب

 میلیمتر ۰۰1٫۰ معادل حرکتی فرمان CNC ماشین یک به توانمی راحتی به اساس این به نمایدمی حاصل را دقیق و نرم بسیار حرکت و رسدمی

 .داشت هم را دقیق حرکت انتظار و داد را

 (Encoder)                              محورها موقعیت اندازهگیری سیستمهای۸-1 - 

 طراحی یروشن و تاریکی خطوط آن روی که ایشیشه دیسک یک مکانیزم این در شودمی استفاده Encoderاز محورها موقعیت کنترل منظور به

 اندگرفته رارق دیگر طرف در (فتوسل) نوری سنسور چند یا یک و صفحه طرف دریک نوری منبع یک دهندمی قرار محور امتداد در را است شده

 ولتاژ ینور سلول و شده وصل و قطع دیسک روی تاریک خطوط توسط نور مسیر محور دوران هنگام در کنندمی حرکت محور با همواره که

 و دهدمی شکل تغییر پالس یک به منبع این که کندمی ارسال را سینوسی موج یک فتوسل نتیجه در و دهدمی نور شدت براساس را خروجی

 صفحه گیریاندازه سیستمهای از نوع این در معموال .شودمی محاسبه محورها جابجایی میزان آن روی از شوندمی شمرده خروجی پالسهای

 این کندمی دوران آن همراه و شودمی سوار screw ball محور روی و گویندمی ایزاویه اینکودرهای آن به که بوده دایره شکل به ایشیشه

 .شودمی استفاده نیز آن خطی نوع از اینکودر این بر عالوه .است آسانتر آن نگهداری و کوچکتر اینکودرها

 محورها دورانی سرعت اندازهگیری سیستم۱-1 - 

 تولید DCتریکیالک مدار یکساده زبان به تاکومتر شودمی استفاده نوری سنسورهای و تاکومتر از اصلی محور دورانی سرعت گیریاندازه برای

 به دستگاه نای خروجی ولتاژ کندمی ایجاد با خروجی ولتاژ دوران با متناسب و کندمی دوران اصلی محور با همواره که باشدمی ولتاژ کننده

 .شودمی استفاده موتور سرعت نمایش برای بک فید عنوان

 یک نهاآ بین که است اصلی محور پشت در سنسورها این نصب محل دارند را اصلی محور دوران شمارش وظیفه CNC ماشینهای در سنسورها این

 از هک نوری که کندمی گردش صفحه این نظام سه چرخش با زمان هم .دارد وجود باشدمی موجود سوراخهایی آن محیط در که گرد صفحه

 سینوسی موج کی مانند اطالعات و شودمی وصل و قطع سوراخدار صفحه چرخش اثر بر شودمی فرستاده سنسور گیرنده طرف به سنسور فرستنده

 کارگاه در ودموج عنوان به و بوده حساسی سنسورها این کرد مشاهده دستگاه مانیتور روی بر توانمی را آن و کرده مشخص را اصلی محور دوران

 .باشدمی آشنا غیر افراد توسط آن کاری دست سنسور در اختالل عوامل دیگر از.دهندمی نشان العمل عکس روغن و دود و غبار و گرد مانند

 .است شده سنسورهااستفاده نوع ازاین انگلستان BoxfoRDشرکت ساخت CNCدرماشینهای

 از عبارتند که باشدمی نیز دیگری اجزاء دارای دستگاه هر ،فوق اجزاء بر عالوه

 هشتداردهنده سیستم - 

 ابزار تعویض سیستم  - 

 پالت تعویض سیستم  -



 (اسپیندل) دوران دادن محور سرعت تعویض سیستم  -

 روغنکاری سیستم  -

 کاری خنک سیستم  -

 گردان میزهای  -

 براده انتقال سیستم  -

 CNC تراش مختصات سیستم

 X محور و کار قطعه تقاون محورZ محور دهیم حرکت کار قطعه به نسبت را ابزار تا باشدمی نیاز مورد محور دو ،تراشی هایسیستم در معموال

 جهت لذا باشدمی دستگاه مرغک طرف به Z محور مثبت جهت و ابزار طرف به X محور مثبت جهت همیشه است برشی ابزار قرارگیری محور

 .گیردمی قرار کار قطعه سمت کدام در ابزار که دارد این به بستگی X محور مثبت

 نویسی برنامه در مرجع و مبنا نقاط انواع -1۰-1

 .باشدمی مذکور اطنق بین ابزار حرکت نحوه و مسیر ،دهنده تشکیل نقاط تعریف توسط ابزار حرکت مسیر تعیینCNC نویسی برنامه در اصلی هدف

 .دهیممی انجام ترتیب به را زیر مراحل شده بیان مطالب و توجه با و وسیله بدین

 .گیرندمی کار قطعه صفر نقطه روی را آن معموال که فوق سیستم برای مختصات مبدأ تعیین 1- 

 نقاط CNC ماشینهای در ریزیبرنامه کار سهولت منظور یه حرکت مسیر دهنده تشکیل نقاط مختصات تعیین برای مختصات دستگاه تشکیل  ۱-

 .باشندمی تعریف قابل و موجود زیر صفر و مرجع

     (Point Zero Machine)                                         ماشین صفر نقطه 1-1۰-1-

 این مختصات مبدأ باشد داشته کافی اطالع آن از باید نویسی برنامه که دارد وجود CNC ماشینهای روی مشخص و ثابت مختصات دستگاه یک

 نقطه این .تاس معروف نیز ثابت صفر نقطه به که تغییر غیرقابل است اینقطه و شودمی مشخص M حرف با و نامندمی ماشین صفر نقطه را دستگاه

 و نظام سه گلویی محدوده در تراش ماشینهای در نقطه این تعریف و استقرار محل شود،می تعریف دستگاه روی بر دستگاه سازنده شرکت توسط

 این فقط CNC ماشینهای کنترل سیستم .شودمی تعریف میزفرز پایین در و چپ سمت گوشه در معموال فرز ماشینهای در و هاZ محور راستای در

 .شودمی داده نمایش نقطه این استقرار نقطه مختصات (برنامه غیر) عادی حالت در و شناسدمی را نقطه

 (Point  Zero  Pice  Work)                                  کار قطعه صفر نقطه -۱-1۰-1 

 محورهای است الزم که کندمی تعریف خود کار قطعه برای مختصات دستگاه یک ،ماشین روی کار قطعه استقرار نحوه به توجه با نویس برنامه

 ماشین کنترل واحد برای ار ابزار حرکت مسیر بتواند نویس برنامه تا .باشد ماشین مختصات سیستم با مطابق محورها جهت و نام لحاظ از دستگاه این

 مجبور نماید منطبق اشینم صفر نقطه بر را کار قطعه مختصات دستگاه صفر نقطه که باشد موظف نویس برنامه چنانچه موارد اکثر در .نماید تعریف

 دارد وجود نویسی هبرنام برای امکان این لذا گردد خطا به منجر است ممکن که .بود خواهد نقاط مختصات تعیین برای اضافی محاسبات انجام به

 W حرف با اختصاراً و امندن کار قطعه صفر نقطه را نقطهاین بگیرد نظر در کار مختصات مبدأ عنوان به را ماشینی صفر نقطه از غیر دیگری نقطه که

 قطعات تراشکاری جهت نویسی برنامه در و شودمی تعیین نقشه گذاری اندازه نحوه به باتوجه و است معروف نیز متغیر صفر نقطه به و دهندمی نشان

 کار طعهق هایگوشه از یکی در معموال قطعات کاری فرز در و کنندمی انتخاب کار قطعه پیشانی در و Z محور راستای در را کار قطعه صفر نقطه

 .شوندمی انتخاب

  

 ابزارگیر مرجع نقطه ۳-1۰-1 -

 تعیین منظور به لذا هستند متعددی طولهای دارای ابزارها موارد اکثر در و باشد مشخص یابد برنامه طول در ابزار نوک حرکت مسیر که آنجا از

Tool  در که گویند یرابزارگ مرجع نقطه را نقطه این باشد شده تعریف ماشین برای ابزارگیر از مشخص نقطه باید ابزار، برنده لبه مشخصات دقیق

Offset  شودمی منتقل ابزار برنده لبه به. 



 (Refrence)                                                           مرجع نقطه -۹-1۰-1

 سیستم کردن رهکالیب برای دیگر عبارت به و محورها موقعیت تشخیص و شناسایی جهت که است مختصاتی دستگاه مبدأ واقع در نقطه این

 قطهن این به اپراتور توسط باید شودمی روشن و خاموش ماشین که بار هر و شودمی تعریف CNC ماشینهای اکثر روی بر و محورها گیریانداره

 این به دارد نام گیریسریفرن که نقطه این به یابی دست باشد خود گیریاندازه موقعیت شناسایی و درک به قادر گیریاندازه سیستم تا سیم بر

 ابتدا حاال کنیممی باز کمی را ماشینی (Feedrate) پیشروی سلکتور و کرده فعال ماشینی کنترل پانل روی را Ref کلید ابتدا که است صورت

 کرده فعال را +Z کلید سپس و شودمی متوقف و گرددمی بر ریفرنس نقطه به سپس و نموده حرکت مثبت جهت در محور ،داده فشار را X کلید

 الزم باشدمی کار به آماده CNC ماشینی حالت این در شودمی متوقف  ریفرنس نقطه در برگشت و رفت حرکت یک از بعد ماشینی Z محور که

 مسیست چون باشدنمی گیریریفرنس به نیاز و ندارد وجود ریفرنس کلید  Boxford جمله از CNC ماشینهای از برخی در که است ذکر به

 این باشدمی مهم نقاط از یکی و دارد وجود زیمنس و فانوک جمله از CNC هایماشین اکثر در ولی باشدمی مستقیم و مطلق آن گیریاندازه

 .شودمی داده نشان R حرف با نقطه

 صفر نقاط جایی جابه۹-1۰-1- 

 شود معرفی ماشین صفر نقطه هب کار قطعه صفر نقطه که است الزم نویسی برنامه از بعد لذا شناسد،می را ماشین صفر نقطه فقط ماشین کنترل سیستم

 نقطه دو این بین فاصله رد ماشین صفر نقطه دیگر عبارت یابه و شودمی تعریف نقطه دو این بین فاصله در ماشین صفر نقطه دیگر عبارت به یا و

 .شودمی نامیده  (offset zero) صفر نقطه جایی جابه که کار این شودمی تعریف

 (N) ابزار تعویض نقطه۶-1۰-1- 

 کدی توسط نقطه این تراش ماشینهای از بعضی در یا و شودمی تعریف نویسی برنامه توسط ماشین فضای در دسترسی قابل درموقعیتی نقطه این

 .نمود حاصل اطمینان کار قطعه با ابزار برخورد عدم از ابزار تعویض هنگام در که است شده تعریف

 

 

 CNC ماشینهای اجزا

 : میباشد اصلی جز سه درای ماشین افزار سخت -

 ( موتورها ) ها محرکه -1

 مکانیکی اجزای -۱

 گیری اندازه سیستم -۳

 

 ( موتورها ) ها محرکه

 آنها کم قدرت دلیل به پنوماتیکی های محرکه از . شود می استفاده پنوماتیکی و هیدرولیکی ، الکتریکی محرکه سیستم نوع سه از CNC ماشین در

 . شود می استفاده کمتر

 

 : الکتریکی های محرکه

 

 : Motors Stpping ای پله موتورهای .1

 و کم نسبتاً گشتاورهای و محدود دقت با ساده های CNC در آنها از . باشد می مناسب قیمت و حجم کم ، ساده ساختمان دارای موتورها این

 ندازها به چرخشی ، موتور به ورودی پالس هر ازای به ) . اند استفاده قابل باز مدارهای در ها موتور این . میشود استفاده 1hp از کمتر قدرت



 ۹ ، ۱.۸1 ، ۱.۹ ، 1.۸ ) نام زاویه از وسیعی محدوده دارای و است متفاوت مختلف موتورهای در گام زاویه این . دارد وجود مشخصی گام زاویه

 های رموتو این کنترل که آنجا از . دارد وجود نیز درجه یک از کوچکتر گام زاویه موتورها این جدید نوع در و باشد می ( درجه ۱۰، ۹۹ ، ۷.۹،

 . دارد خوبی سازگاری ، ماشین کنترل واحد با باشد می ساده دیجیتالی

 . گردد می جا جابه میز ای ساچمه پیچ گام با متناسب و شود می چرخانده ای ساچمه پیچ ، مشخص زاویه اندازه به موتور چرخش با

 دور دو) میلیمتر 1۱ اندازه به میز پیشروی برای باشد درجه 1.۸ پالس هر ازای به اینکودر دقت و میلیمتر ۶ اسکرو بال پیچ گام اگر مثال طور به

 . باشیم می الکتریکی پالس ۹۰۰ ارسال نیازمند (پیچ محور کامل

 سریع توقف و شروع دارای موتورها این . شود می استفاده نیز گردان صفحه چرخش در Y،  X،Z  راستای در میز حرکت بر عالوه موتورها این از

 کتروهیدرولیکیال موتورهای از شود استفاده باال گشتاوردهای در ها موتور این از باشد نیاز چنانچه و ندارند موتور شدن گرم به نیاز و باشند می

 نیاز و شوند می متوقف اًسریع پالس شدن قطع با موتورها این شود می استفاده باشد می هیدرولیکی سیستم یک و پلهای موتورهای از ترکیبی که

 دلیل به ندارند تهبس مدار کنترل و فیدبک به نیاز نتیجه در باشند می نظر مورد چرخش صحت لحاظ از کافی دقت دارای ندارند ترمز و کالچ به

 . شود یم ها اندازه در دقت عدم ایجاد باعث یافته ادامه ها پالس ارسال دلیل هر به ، چنانچه فیدبک و بسته مدار کنترل از استفاده عدم

 : ( DC ) مستقیم جریان موتورهای .1

 به نسبت سریع العمل عکس و یکنواخت سرعت ، باال قدرت دارای موتورها این دارند CNC ماشینهای در را استفاده بیشترین DC موتورهای

 نگهداری و تعمیر . ردک کنترل را موتور گشتاور توان می جریان تغییرات با و دورانی سرعت توان می ولتاژ تغییرات با میباشند سرعت تغییرات

 ایجاد موتور رد پارازیت جاروبک و کلکتور وجود دلیل به مواقع بعضی در و است اهمیت حائز جاروبک و کلکتور وجود دلیل به DC موتورهای

 . دارد بسزایی تاثیر قطعه سطح کیفیت در امر این که شود می

 (: AC ) متناوب جریان موتورهای .1

 سو یک به نیاز عدم دارد بر در DC موتورهای به نسبت را باالیی بسیار هزینه امر این باشد می فرکانس تغییر با دور کنترل AC های موتور در

 کنند می اشغال را زیادی حجم موتورها این . باشد می موتورها این مزایای از جاروبک و کلکتور نداشتن دلیل به ارزانتر نگهداری و تعمیر کننده

 . است شده می استفاده اسپیندل و میزها حرکت برای 1۱۱1 سال از قبل تا موتورها این .

 : هیدرولیکی محرکهای

 محرکهای های ویژگی زا جهت تغییر برابر در سریع العمل عکس و ای پله طور به نیرو و سرعت کنترل سادگی کم نیروی با زیاد قدرتهای کنترل

 های محرکه به نسبت کمتری عمل سرعت دارای ها سیستم این نیز و برد نام توان می گرانشان قیمت و نشتی آنها معایب از . باشند می هیدرولیکی

 ) دورانی نوع دو در یهیدرولیک های محرکه . گردد می استفاده بسته مدار های کنترل در بیشتر هیدرولیکی های محرکه از باشند می الکتریکی

 حرکتهای برای و ستونپی و سیلندر از کم طولی حرکتهای برای . شوند می واقع استفاده مورد ( پیستونها و سیلندرها ) برگشتی و رفت و ( موتورها

 . شود می استفاده ای ساچمه پیچهای همراه به هیدرولیکی موتورهای از بلند طولی

 : مکانیکی اجزای

 که است واردیم جمله از شده خواسته عملیات انجام از باال اطمینان و محدود های تلرانس با ها دقت این تکرار قابلیت و بال دقت به دسترسی

 هایی تفاوت دارای سنتی ماشینهای با CNC ماشینهای مکانیکی و فیزیکی ساختار رو این از . شود گرفته نظر در باید CNC های ماشین طراحی در

 عدم دلیل به CNC های ماشین در اما . کند می جبران را ماشین دقت عدم و طراحی نقص کار ماشین مهارت سنتی های ماشین در . باشند می

 . شود انجام باال اطمینان و دقت با باید حرکات ی کار ماشین فرایند در اپراتور مستقیم حضور

 

 : باشد می زیر های قسمت شامل مکانیکی اجزای

 ماشین بستر -1

 ها بلبرینگ -۱

 ( Screw Ball ) ای ساچمه پیچ -۳



 کشویی -۹

 ( Changer Tool , Turret ) ابزار نگهدارنده -۹

 Screw Ball ای ساچمه های پیچ

 از CNC ینهایماش در ولی شود می استفاده میز و کشویی پیشروی حرکت تامین برای ای ذوزنقه رزوه های پیچ از معموالً سنتی های ماشین در

 دورانی حرکت که هنگامی . باشد می ای ساچمه مهره و پیچ CNC ماشینهای در پیشروی سیستم یک قلب . گردد می استفاده ای ساچمه های پیچ

 راندمان دارای ولیمعم های پیچ به نسبت ای ساچمه پیچ . کند می پیدا خطی حرکت ، مهره طریق از ماشین میز ، شود می منتقل پیچ به موتور از

 معمولی مهرهای و پیچ در . است مهره و پیچ بین در ساچمه وجود دلیل به این رسد می ۱۰% به معموالً راندمان این که باشند می باالتری بسیار

 . گیرد می صورت غلتش بصورت ای ساچمه های مهره و پیچ در امر این ولی ، گیرد می صورت لغزش صورت به حرکت

 گیری اندازه سیستم

 مستقیم غیر گیری اندازه

 ، روش ینا در . شوند می نصب ای ساچمه پیچ انتهای یا موتور محور انتهای در چرخشی یا ای زاویه انکودرهای مستقیم غیر گیری اندازه در

 های پالس به آن دیلتب و چرخشی یا ای زاویه یعنی دیگر فیزیکی کمیت یک به کشویی یا میز جابجائی میزان تبدیل طریق از گیری اندازه

 . گیرد می صورت الکتریکی

 برخوردار االییب دقت از گیری اندازه نوع این نتیجه در ، گذارد می اثر گیری اندازه نتایج روی بر ها یاتاقان و موتورها نامیزانی و محورها لقی

 . باشد نمی

 گیری اندازه روش

 و مطلق نوع دو به نیز خطوط بندی شبکه نظر از( مستقیم غیر و مستقیم ) ها انکودر از استفاده امکان لحاظ از بندی تقسیم بر عالوه گیری اندازه

 . شوند می تقسیم افزایشی

 مطلق گیری اندازه

 می منظور فردی هب منحصر محل نقطه هر برای و باشد می شده شناخته ماشین صفر نقطه به نسبت نقاط تمام موقعیت مطلق گیری اندازه روش در

 اگر که چرا ، اریمند ماشین کردن ورفرنس گیری اندازه سیستم کردن چک به نیاز دستگاه مجدد شدن روشن و برق ولتاژ قطع صورت در و گردد

 هزینه افزایشی یریگ اندازه به نسبت مطلق گیری اندازه نصب . است شده شناخته موقعیتش باشد شده متوقف موقعیتی هر در کشویی یا میز

 . شود می استفاده ( نسبی )افزایشی گیری اندازه از CNC های ماشین اکثر در رو همین از . دارد بیشتری

 ( نسبی ) افزایشی گیری اندازه

 گیری اندازه رد . داریم دستگاه کردن رفرنس به نیاز حتماً و باشد نمی شده شناخته ماشین برای نقاط موقعیت برق قطع از پس روش این در

 از که هایی ماشین در نماشی کردن کالیبره منظور به مرجع نقطه وجود شود می محاسبه اش قبلی مکان به نسبت کشویی و میز موقعیت افزایشی

 . است الزامی کنند می استفاده گیری اندازه روش این

 

 

 

 

 

 



 اشته است.مقدماتی دنگارش اصلی من از این صفحه که دارای بک گراند آبی میباشد شروع میشود و قبلی ها جنبه آشنایی و 

را بطور جامع تشریح می  CNCبا سه محور همزمان اختصاص می دهیم و در چند گفتار روش ساخت یک  CNC یک ساخت به را نگارش این فصل اول

 کنیم .

 .  اختو کاربرد آنها خواهیم اند CNCدر گفتار اول این فصل ، نگاهی بسیار جامع و گذرا اما کاربردي به اجزاء تشکیل دهنده 

 در گفتار دوم یک الیه پایین تر می رویم و موارد مطرح شده در گفتار اول را کاملتر مطرح می نماییم .

مطابق تصویر زیر را طراحی می کنیم و انشا اهلل آن را می سازیم  Routerاز مدل CNCدر گفتار سوم ، بصورت بسیار کامل و با تمام جزئیات ساخت یک 

ه شده گفت . در این گفتار تمامی نکات طراحی ، ساخت و مونتاژ ارائه خواهد شد . و اگر خداوند به نگارش من کمک کند و شما هم مو به مو طبق موارد

 یک ماهی بسیار عالی به شما هدیه می نماییم.را خواهید ساخت. در جقیقت ما در این فصل  CNCپیش بروید ، چنین 

 

هاي سه محور ، دو محور و همپنین تک محور توضیحات جامعی خواهیم داد و نکات ساخت آنها را یک به یک  CNCدر گفتار چهارم درباره انواع 

 مرور کرده باشیم .محور را  4کمتر از  CNCتوضیح خواهیم داد . در پایان اولین فصل باید اصول کلی ساخت همه نوع 

 زودي به را فصل این جزئیات. اندازیم می  هایی با پنج محور همزمان و باالتر CNC به فراگیر و کلی نگاهی و کنیم می اضافه آن به محور دو فصل دوم در

را با هر تعداد محور آزادي ترسیم  CNC ماشین هر مساله صورت توانست خواهید شما دوم فصل پایان در احتماال وجود این با.  کرد خواهم ارائه خدمتتان

 نمایید . در اصطالح ماهیگیران شما با ماهی هاي بسیار زیادي آشنا شده اید .

پنج محور را بصورت علمی و عملی امان تشریح می نماییم. در پایان این فصل ، عزیزان باید  CNC آالت ماشین ساخت و طراحی جزئیات فصل سوم در

 ساز حرفه اي شوند . یا به قولی یک ماهی گیر خوب . CNCبتوانند یک 



پا را فراتر گذاشته و راههاي دست یابی به تکنولوژي هاي باالتر را تشریح می نماییم . و به اصطالح خودمان دیگر ماهی گیري یاد نمی  فصل چهارم در

ساز تحویل جمعه بدهید . در پایان این فصل، شما عزیزان باید واهمه  CNCدهیم بلکه پرورش ماهی گیر محصولتان می شود وشما اگر بخواهید می توانید 

 اي از ساخت دستگاههاي پیچیده و رباتهاي مختلف نداشته باشید.

درجه آزادي می باشند را طراحی و راه اندازي خواهیم  7که چند تا از آنها داراي  CNC و ربات عدد 50 با لباسشویی ماشین مونتاژ خط یک فصل پنجم در

 کرد.

 

 سه محوره همزمان CNC ساخت

  

  

 CNC گفتار اول : مقدمه ای بر

سه محوره باید یک نقطه آغاز داشته باشیم و یک نقطه پایان. نقطه آغاز ما در این فصل یک طرح سه بعدي بسیار زیبا و ظریف  CNCما براي ساخت یک 

 CNCط سدر ذهنمان می باشد که مثال بر روي یک قطعه چوبی حکاکی شده است و نقطه پایان ، قرار دادن آن طرح سه بعدي زیبا و البته حکاکی شده تو

یم بر روي میز می باشد . طرح داخل ذهن ما نقطه شروع ماست . این طرح می تواند هر چیز باشد ، فرض می کنیم این طرح ، طرح سه بعدي که ساخته ا

 موبایل شما می باشد که می خواهیم بر روي یک قطعه مثال مسی یا برنجی و یا چوبی پیاده کنیم . چطور است ؟

وارد کامپیوتر نماییم . در تمامی مباحثی که در آینده مطرح می شود ، براي هر کاري راه حل هاي بسیار متنوعی وجود در فاز اول باید این طرح را به روشی 

ایب و راه حل ها و معدارد ؛ اما ما براي اینکه زودتر به انتهاي راه برسیم فعال فقط یک روش را انتخاب می کنیم . بعدا برمی گردیم و در همه کارها ، تمام 

و یا طراحی  CMMاي هر کدام را تشریح می نمائیم . مثال براي ورود طرح به کامپیوتر راههاي مختلفی وجود دارد . مانند اندازه برداري فیزیکی به روش مزای

است . پس شما  ArtCamافزار کامپیوتري با انواع و اقسام نرم افزارها ولی ما فعال به همان دلیل گفته شده فقط یک روش را برمیگزینیم و آن استفاده از نرم 

تومان ( آن را می توانید از بازار رضا واقع در چهارراه  0555را تهیه کنید . قیمت باالیی ندارد ، ) حدود  ArtCamباید براي اولین قدم ، نرم افزار آرت کم 

که معموال به  CAD/CAMبزنید و انواع و اقسام نرم افزارهاي ولیعصر تهران تهیه کنید. البته توصیه ما این است که هر چند وقت یکبار به بازار رضا سري 

هم وجود داشته باشد . به هر حال با این کار با یک تیر دو نشان  CNCkaranدر فروشگاه  ArtCamروز هم می باشد را مرور نمایید . فکر کنم نرم افزار 

ها  CNCکه زبان استاندارد  Gcodeدهید و ثانیا شما می توانید این طرح را بصورت زده اید . اوال طراحی سه بعدي موبایل خود را در محیط آن انجام می 

رنامه نویسان بینید که بمی باشد در آورید . این کاربه راحتی با آرت کم انجام می شود . شاید کار با این نرم افزار سخت باشد اما بعد از انجام چند پروژه می 

را چه هنرمندانه طراحی کرده اند. به هر حال اگر خودتان در یادگیري آن مشکل داشتید می توانید با این حقیر  . این نرم افزار DelCamشرکت دل کم 

را به  ArtCam سوم فصل در البته  دقیقه نشود بهتر است . 55تماسی بگیرید جواب شما را در حد توان خواهم داد . ترجیحا اگر مکالمات فیمابین بیشتر از 

 همراه جزئیات و نکاتش کاربردي آن توضیح خواهم داد .



 

استاندارد نموده اید. حاال شما یک اینترفیس می خواهید. باید یک  Gcode، طرح ذهنی خود را تبدیل به یک  Artcamبا این اوصاف شما با نرم افزار 

قابل فهم براي مدارات الکترونیک نماییم. اصال غصه کلی بودن مطالب را نخورید ما ها را تبدیل به سیگنال هاي الکتریکی  Gcodeقدم جلوتر برویم و این 

که برنامه هاي  دبرخواهیم گشت و تمام جزئیات را به تفصیل تشریح خواهیم کرد. فعال اینترفیس الزم داریم . اینتر فیس ها نرم افزارهاي سطح پایینی هستن

ماشین و منطق قابل فهم براي پردازشگرها می کنند . یک لحظه دست نگه دارید ، قبل از اینکه اینتر فیس ها را  ها را تبدیل به زبان G-Codeباالدستی مثل 

 کنترلر مدل باید لاو پس انتخاب کنید و اطالعاتی راجع به آن بدست آورید ، باید بدانید پردازشگر شما و یا بهتر بگویم کنترلر شما چه مدلی می باشد . 

به همراه خود دارند. . پس  DVDیا  CDبگویم و آن اینکه همه کنترلرها ، اینتر فیس هاي مرتبط با خود را به صورت  اینجا را قشنگ نکته یک.  شود انتخاب

 به همراه هر کنترلر ، اینترفیس آن موجود می باشد و می توانید تهیه کنید .

 



اسکرو و ال ام گاید گرفته تا سرو موتور و اینورتر و ... همگی  بال از  CNC نیاز دستگاههايالبته در این دفتر آخرین اطالعات در مورد همه قطعات مورد 

 موجود می باشد. مشاوره رایگان جهت کاهش اشتباهات ، همواره از سیاستهاي بوده و می باشد .

به  انجام دهید این است که کابل کنترلر را از یک طرف ادامه می دهیم اکنون شما فرض کنید یک کنترلر مثل فانوک را انتخاب کرده اید. کاري که باید

خودتان را که در  G-Codeکامپیوتر وصل می نمائید و نرم افزار مربوطه را نصب می کنید . نرم افزار را که همان اینترفیس می باشد را اجرا می کنید. برنامه 

از طریق کابل مربوطه وارد کنترلر می شود . البته اگر شما خواستید خودتان کنترلر می کنید . بصورت اتوماتیک فایل شما  loadآرت کم نوشته بودید را 

ط د را توسبسازید ، آن هم دور از ذهن نیست و اگر خدا بخواهد روش ساخت انواع آنها را خدمتتان خواهم گفت .پس تا اینجا ما قطعه سه بعدي ذهنی خو

بدیل کردیم ، از طریق برنامه اینترفیس، آنرا وارد میکرو پروسسور کنترلر نموده ایم و کنترلر تعدادي ت Gcodeآرت کم طراحی سه بعدي کردیم ، آنرا به 

 سیگنال به ما می دهد.

کاربرد  CNCحال سه عدد سرو موتور تهیه کنید. سرو موتورها پک هاي کاملی از یک سیستم موتوري فیدبک دار بسیار عالی هستند که در دستگاههاي 

به موتور  ارند . همراه هر سرو موتوري یک درایو و تعدادي کابل می باشد. یکی از کابلها از درایو به کنترلر وصل می گردد و دو تاي دیگر از کابلهفراوانی دا

 اتصال می یابند . یکی از آنها براي قدرت و دومی براي انکودر سرو استفاده می شوند . این کابل ها را وصل نمایید .

 

بل سوم اوصل کردن دو کابل سمت موتور بسیار ساده است . تعداد پین ها و نوع کانکتورها بگونه اي است که جهت این اتصال هیچ هوشی نمی خواهد . ک

ا پیدا کنید . در رهم براي ارتباط درایو با کنترلر می باشد . این کابل یک مقدار خیلی کم آي کیو می خواهد . باید در کتابچه سرو موتور صفحه اتصاالت 

 دایرکشن به را جهت ای دایرکشن سیم همچنین و درایو در سیگنال به مربوط سیم به را کتابچه کنترلر هم همینطور آن وقت سیم مربوط به سیگنال در کنرلر 

ز سوم آمو دانش یک نیست سختی کار.  داد خواهم توضیح زمینه این در مفصل بعدا.  نمائید وصل خطا پین به را خطا پین و صفرانکودر به را صفرانکودر ،

د نیاز درایو مورراهنمایی با یکبار آموزش کامال متوجه خواهد شد و از پس آن برخواهد آمد .کابل چهارم کابل برق درایو می باشد که وظیفه آن تامین برق 



رف به برق تک فاز یا سه فاز وصل می شود و یک طرف دیگر کابل ها می باشد. این کابل هم در همان صفحه اتصاالت درایوها نشان داده شده است . یک ط

طبق  ربه دو یا سه سوکت نشان داده شده روي درایو که در نقشه برقی آن مشخص است وصل می شود . درصورتیکه کابلها را درست وصل کرده باشید ) ب

ورات وارده ایوها شده درایوها نیز بر طبق دستدر وارد ته بودیم از طریق کابلها کاتالوگ سرو موتور و درایو مربوطه ( همان خروجی سیگنال کنترلر را که گف

د ، سرعت شموتورها را حرکت می دهند. باید جالب باشد. تا اینجا تئوري ذهنی شما تبدیل به یک سري حرکت در موتورها شده است . توان موتور چقدر با

ه می دهیم و ذهن خود را به دوران محور موتور معطوف می کنیم. گرچه ما زیاد حرف زده ایم اما تا اینجا آن چقدر و ... همه را بعدا خواهیم گفت فعال ادام

 شما فقط چند تا کابل وصل کرده اید و نباید کار سختی بوده باشد.

و انتهاي بال اسکروها و همچنین مهره آنها  عدد هلدر هاي نگهدارنده ابتدا 9اکنون وقت خریدن سه عدد کوپلینگ ، سه عدد بال اسکرو به همراه مهره آن و 

ور موتور به حمی باشد. یک طرف کوپلینگ را به موتور ببندید و طرف دیگر آن را به ابتداي بال اسکرو وصل نمایید . این اتصال باعث می شود تا دوران م

ود . با این کار ما حرکت دورانی را به حرکت خطی تبدیل کرده بال اسکرو منتقل شده و دوران بال اسکرو باعث جلو و عقب رفتن مهره بال اسکرو می ش

حرکتهاي ایم. حرکتهاي دورانی نا مفهوم به حرکتهاي خطی نا مفهوم . گاهی وقت ها دوران سریع ، یک دفعه دوران معکوس ، آرام ، تند و ... خالصه 

م، حرکت محورها بخوبی نمایان می شود و فقط کافی است بر روي محور آخر نامفهوم . اگر یک میزي بسازیم و این بال اسکرو ها را روي آن سوار کنی

 یک عدد اسپیندل موتور نصب نماییم تا آن به عملیات کنده کاري بپردازد و سه عدد موتور ما مسیرهاي کنده کاري را به اجرا در بیاورند .

    



  

  

 هاي ریل می باشد و ما آن را به سادگی به شما آموزش می دهیم . چون چیز خاصی ندارد . CNCساخت میز یکی از سنگین ترین کارهاي ساخت دستگاه 

از قبل آماده است . هم قدرت مورد نیاز را بدست می دهد و هم دقت بسیار باالیی در حد میکرون دارد . فقط پول مورد نیاز است و دارایی  CNC مخصوص

ر کاتالوگها آورده شده البته یکی از ساده ترین روش ها را خدمتتان عرض خواهم کرد . به گونه اي که همه به تخصص ربطی ندارد . روش هاي مونتاژ هم د

ماشین  CNCخطاهاي ناشی از ساخت میز را بتوان با این روش مونتاژ برطرف نمود . یعنی با این روش ساخت میز هم بسیار ساده می شود من یک دستگاه 

محور همزمان  0متر را بگونه اي طراحی کردم که همه خطاهاي ناشی از ساخت در سیستم حذف می شد و علیرغم حرکت  3تر در م 3متر در  6منبت با ابعاد 

غول پیکر را  CNCموتور اسپیندل ، دقت دستگاه در حد مورد نیاز قبل از شروع طراحی بود با این روش و با یک دریل دستی می توانید این  56و کارکرد 

د نضی دوستان طعنه می زنند که مسائل را خیلی ساده می گیري اما وقتی به خلقت پیچیده انسان که همگی عجیب الخلقه بودن آن را تائید می کنبسازید . بع

ا و همان دو از سوي دیگر از روح همان خ "بشو و می شود"استفاده می کند یعنی ما می گوئیم  "کن فیکون"می نگریم و خالق آن را می بینیم که از عبارت 

محوره کمی عجیب و غریب است . من گالیه  55محوره و  7محوره و  0پس زانو زدن در برابر  "نفخت من روحی  "خالق در کالبد ما دمیده شده است 

 دوستان را نمی پذیرم و ادامه می دهم و شما هم مطمئن باشید می توانید. فقط یک شرط دارد آن هم اینکه بخواهید.



  

 

ه ک اده خودمان بر می گردیم . ابتدا پروفیل ها را جوش می دهیم و سپس ریل هاي راهنما را سوار می کنیم ، بر روي هر ریل چند واگن نصب استبه میز س

ال حرکت می دهند . قبل از نصب ب Yرا بر روي محور  Zو محور  Xرا بر روي محور  Yرا بر روي میز حرکت می دهند . به همین ترتیب محور  Xمحور 

یم . در هاسکروها و موتورها ، وقتی محورها بر روي یکدیگر سوار می کنیم باید بتوانیم با دست آنها را به راحتی و بصورت روان بر روي هم حرکت د

حورها را مشاهده مصورتیکه به حرکتهاي روان رسیدید مشغول نصب موتورها و بال اسکروها شوید . بعد از نصب موفق و راه اندازي سیستم شما باید حرکت 

 نمائید . همان گونه که گفته شد اگر بر روي محور آخر یک اسپیندل نصب شود ، اسپیندل مذکور طرح ذهن شما را حکاکی می نماید .

یات گرچه عملبعد از اتمام عملیات کنده کاري روي قطعه کار ، طرح ذهنی شما آماده می شود. ساختن میز ، نصب بال اسکروها و در کل عملیات مونتاژ 

ده و شما فقط ش ساده اي نیست اما سخت هم نمی باشد. همانطور که تمامی عملیات کامپیوتري و الکترونیکی الزم در اینترفیس و کنترلر و درایو و ... دیده

هزات مکانیکی نظیر گاید هاي چند کابل را وصل می نمایید، در قسمت مکانیک هم تمامی لقی هاي مجاز و حرکتهاي روان در عین حال پرقدرت ، در تج

و ... دیده شده است . اگر در کودکی توانایی درست کردن بادبادک را داشته باشید از پس این کار هم بر  BallScrewبال اسکروها  LMGuideخطی 

 می آیید . پس کار سختی نباید باشد.

 همین است؛ یک سري قاعده ساده . بهتر است این قواعد را در زیر لیست نماییم : CNCساخت 

  یک کامپیوتر تهیه کنید -5

 .بکشید آن روي بر را خود ذهنی طرح و بگیرید یاد را کم آرت با کار. نمایید نصب و نمایید تهیه را کم آرت افزار نرم -2

 تبدیل کنید. Gcode به را شده تکمیل طرح -3

را بارگذاري نمایید و  Gcodeیک کنترلر تهیه کنید . اینترفیس آن را روي کامپیوتر نصب کنید و کابل هاي مربوطه را نصب نمایید. از درون اینترفیس  -4



 سیموله آنرا ببینید.

 ید . باید سرو موتورها دوران داشته باشند.سه عدد سرو موتور تهیه کنید . درایو هاي آن را به کنترلر و سرو موتورها وصل نمایید . دوباره چک کن -0

کوپلینگ  توسطسه عدد کوپلینگ ، سه عدد بال اسکرو و مهره و نه عدد هولدر جهت ابتدا و انتها و همچنین مهره بال اسکرو تهیه کنید. بال اسکرو ها را  -6

 به موتورها وصل نمایید.

  روي آنها نصب نمایید.میز و سه محور متحرک را بسازید و بال اسکرو ها را  -7

دل را روي محور انتهایی نصب نموده ابزار و کولت را روي اسپیندل اسپین و نمایید تهیه حک ابزار عدد یک و کولت عدد یک ، موتور اسپیندل عدد یک -0

 ببندید.

 قطعه کار را روي میز محکم نموده و استارت نمایید. مدتی بعد قطعه آماده را بردارید. -9

 CNCوم : اطالعات جزئی تر در مورد گفتار د

بررسی شد . حال الزم است به ابتداي بحث برگشته و از یک الیه پایین تر حرکت کنیم و جزئیات بیشتري را مطرح  CNCدر گفتار اول اصول کلی ساخت 

 نماییم . اول دیدگاهی را که ما مورد بررسی قرار می دهیم و بسیار بسیار مهم می باشد ، اپراتوري دستگاه است .

 اپراتوری

مشابه با دو اپراتور را شاهد هستیم که اپراتور با درک و  CNC، اپراتورهاي آنها می باشند . بعضا دو دستگاه یکی از مهمترین پارامترهاي کارکرد ماشینها 

امتعارف ، بعضا با تحت نتجربه باالتر ، خروجی ها را با کیفیت باالتر و زمان انجام کار کمتري تولید می کند ؛ اما اپراتور دوم عالوه بر کیفیت پایین و سرعت 

 می باشند. CNCرار دادن دستگاه در موارد غیر ضروري ، به دستگاه آسیب وارد می نماید . پس اپراتور توانمند یکی از ستونهاي ماشینکاري با فشار ق

امل بدانید و به کسی ک اگر می خواهید دستگاه بسازید باید بتوانید با دستگاه ساخته شده خود کار نمایید ، اگر می خواهید دستگاه سازي کنید باید اپراتوري را

 که دستگاه را به ایشان فروحته اید ، اپراتوري را آموزش دهید .

می توان هات وایر  ااپراتورها باید به انواع نرم افزارها تسلط کامل داشته باشند. بعضی از دستگاهها بصورت دو بعدي حرکت می کنند . نمونه این دستگاهها ر

HotWire  در برش پالستوفوم ، برشMDF  و لترون در صنایع چوب و یا نقش و نگار و نوشته بر روي پلکسی و ... بر شمرد . این طرح ها را می توان توسط

و ... آنها  پاورمیلنرم افزارهایی مانند اتوکد و کرل دراو ، که نرم افزارهاي عمومی تري می باشند طراحی نمود و سپس توسط نرم افزارهایی مانند آرت کم ، 

نمی باشد و دستگاهها مستقیما  Gcodeبه  Corelو  CADنمود . بعضی از دستگاهها مانند برش شیشه نیازي به تبدیل برنامه هاي  Gcodeبه  را تبدیل

 را می خوانند . DWGو  DXFورودي 



 

دارید  قصد اگر اما یدباش بلد کامل را دستگاه اپراتوري باید پس است خودتان ،براي دارید ساخت دست در که را دستگاهی اگر یکبار دیگر تاکید می نمایم 

دستگاه ، عدم  ندستگاه ساز باشید باید در اپراتوري دستگاه حرفه اي باشید. زیرا اکثر دستگاه ها بعد از تحویل به مشتري مشکل اپراتوري دارند و صاحبا

 دانند در حالیکه مشکل از اپراتور می باشد . کارکرد صحیح دستگاه و یا لرزش و خرابی و ... را ناشی از عملکرد بد دستگاه می

در طول مسیر بطور نا خواسته  Zاجازه بدهید چند مثال بزنم : دوستی تماس گرفت و بسیار تاکید کرد دستگاهی که از ما خریده است مشکل دار است و محور 

سال بود که دستگاه را داشتند و  2لفنی مفصل ایشان قبول نکردند چون باال می رود . می دانستم مشکل اپراتوري و برنامه نویسی است . علیرغم توضیحات ت

 ایشان.  گذاشتم روز آن فرداي 0:50 تا 0  بقول خودشان به تمام فوت و فن دستگاه آشنا بودند. باالخره مجبور شدم باالي سر دستگاه بروم . ساعت قرار را

ن مورد نیاز تعمیر است . باالي سر دستگاه به ایشان گفتم زما برابر 3 شده گرفته نظر در ربع یک گفتم هم من و بودند شده گرفته نظر در کم زمان از شاکی

 گفتند.  نبود مشکلی هم ازب زدم ، بزن مستطیل گفتند ، نبود مشکلی و زدم و کشیدم بیضی سریع  مستطیل ، مربع ؟ گفتند بیضی . -چه طرحی بزنم ، دایره 

 د پس مشکل چیست ؟ گفتم اپراتوري !!! .گفتن.  نبود مشکلی هم باز و زدم ، بزن میز از قسمت این در مستطیلی

شد حاال  مچند تن از دوستان زیر نظر این حقیر دستگاه هوابرش ساختند . یک دستگاه جنجالی . باالخره تمام شد یک روز زنگ زدند و گفتند مهندس تما

 دونیم چطور راه بیاندازیمش !!! . باید چیکار کنیم ؟ گفتم منظورتان چیست ؟ گفتند نمی

از ما خریدند و یکی  CNCمحوره  0از نکات بسیار مهم است از این دریچه خاطرات زیادي دارم . دوستانی که آمده بودند و یک دستگاه  CNCاپراتوري 

ل دهد . و با یک دگمه هم دستگاه کار را بزند و تحوی از شروظ شان این بود که به کامپیوتر کار نداشته باشند . با یک دگمه اطالعات وارد کامپیوتر شود

 رسم قاطی کنم !!!ت دوستی زمان خرید از ما پرسید واقعا از تمام کلید هاي صفحه کلید کامپیوتر باید استفاده کنیم ؟ آخه کامپیوتر خیلی کلید داره و من می

ها نمی شوند ولی شما اطالعات مختصري از  GCodeد ، اپراتورها وارد حیطه هاي جدی CNCرا بدانید . گرچه در  CNCبراي اپراتور شدن باید اصول 

کاربرد دارند را به صورت حدودي یاد بگیرید  CNC آالت ماشین در که را... و پاورمیل – کم آرت – اتوکد –آنها کسب کنید . نرم افزارهایی نظیر کرل 

تفاوت م و بر نرم افزار تخصصی دستگاه خود کامال مسلط شوید . به حجم براده برداري مناسب ، سرعت پیشروي و دور بهینه اسپیندل موتور در کارهاي

سایه اي حک نمائید یا با ابزارهاي ساده منبت هاي حرفه اي برسید. اگر شما آرت کم کار حرفه اي شوید می توانید عکس دوستان و آشنایان را به صورت 

 بدست آورید .



 

خود اجرا نمایید. یک اپراتور باید به  CNCبعضی از شرکت ها ممکن است پروژه هایشان را خودشان طراحی کرده باشند . شما باید بتوانید آنها را روي 

مکان ابزار را شناسایی کند .سپس باید رفرنس گیري کند یعنی فاصله بین  CNCنماید تا  HOME را CNCآشنا باشد . در ابتدا باید  CNCتمامی نیازهاي 

ست ابتدا سیمولیشن انوک ابزار تا صفر و صفر قطعه کار را به دستگاه معرفی نماید و با این کار دستگاه بداند که قطعه کار در کجاي میز بسته شده است الزم 

زدن کار اصلی نمائیم . نکات ایمنی مربوط به دستگاه باید کامال رعایت شود بعد از همه این موارد استارت کار زده شود در  کار اجرا شود و سپس اقدام به

کار حرفه اي بودن اتکا نشود . بارها دیده ایم که ابزار با تمام سرعت به  CNCمرحله اول و کار اول باید کامال دقت شود تا اشکالی پیش نیاید و به صرف 

ه اپراتور ب اخل قطعه کار و یا میز دستگاه رفته و صدماتی به قطعه کار و دستگاه وارد نموده است . اپراتوري دستگاه بسیار پیچیده است و خروجی خوبد

ن به این بیش از ایخوب بستگی دارد . تمیز کردن دستگاه ، روغن کاري و روانکاري ، خدمات پیش گیرانه و ... همگی از وظایف اپراتور است و در اینجا 

 را خواهم گفت. CNCمطلب نمی پردازیم . این یک راه سریع است گرچه روزي روزگاري برخواهم گشت و تمام نکات اپراتوري دستگاههاي 

 CNCهاي خود یک کتابچه اپراتوري تهیه نمایید . و اما اگر شما می خواهید  CNCساز هستید وظیفه سنگین تري دارید . حتما براي  CNCو اما اگر شما 

خود کتابچه  CNCبخرید حتما از سازنده دستگاه کتابچه اپراتوري دستگاه را بخواهید . اینجانب مدیر سی ان سی کاران رسما اعالم می کنم شرکتی که براي 

هاي خود کتابچه اپراتوري دارند  CNCاپراتوري ندارد داراي سطح پایینی می باشد . و خرید از آن شرکت شاید اشتباه باشد. تمامی شرکتهاي اروپایی براي 

 سازهاي ایرانی ، این مهم را با دستگاههاي خود همراه گردانند . CNC. انشا ا... روزي تمامی 

سازها از دستگاه خود می دهند بیش تر است . ماست  CNC تی که ماست بندي ها براي ماست خود می دهند از اطالعاتی که بعضی در حال حاضر اطالعا

اسم شرکتی نبند می گوید که ماست تولیدي وي از چه ترکیباتی درست شده است . چگونه باید نگهداري شود و تاریخ انقضاء آن در چه زمانی است اما می ش

صفحه اطالعات در مورد دستگاههاي خود نداده است . پس کتابچه اپراتوري دستگاه یکی از  0وارد بازار کرده اما هنوز  CNCدستگاه  325ز که بیش ا

 ملزوماتی است که باید همراه دستگاه به مشتري ارائه شود.

 CAD / CAM افزارهای نرم 

است . نرم افزار پاور  CAD / CAMم . یکی از وظیفه هاي اپراتور حرفه اي کار با نرم افزارهاي ادامه می دهیم و می دانیم که باید اپراتوري حرفه اي باشی

اینجا یک مثال را  در میل ، آرت کم کتیا و ... از جمله این نرم افزارها هستند . در گفتار اول از آرت کم گفتیم بگذارید گذري عمیق تر بر آن داشته باشیم .

نویسی می رویم . در حواشی این مثال می توانید کارهاي متنوعی را انجام دهید . البته اگر شما با آرت کم آشنایی دارید می توانید  Gcodeاز ابتدا تا مرحله 

 از این بخش گذر نمایید.



 Open Existing براي ساخت یک مدل جدید و Create New Model عبارت دو راست سمت در  -در ابتدا آرت کم را باز نمایید ) شکل زیر ( 

Model  براي باز کردن مدل هاي موجود دیده می شود . شما در حالت دوم می توانید انواع عکس و طرح ها با تنوع زیادbmp  jpg  pcx  gif   tif 

 Createر روي حالت اول ) که مربوط به طرحهاي برداري می سود را باز نمایید . شما ب DWGو  DXFو ... را باز نمایید همچنین می توانید فایل هاي 

New Model   )نمایید کلیک . 

 

  

را وارد نمایید و با کلیک کردن موس بر روي گوشه هاي مختلف مربع  Yو  X  صفحه اي که باز می شود سایز قطعه کار و مکان صفر دستگاه را می پرسد.

را کلیک  OKمحور مختصات قرمز رنگ کوچک گوشه صفحه با اینکار جابجا می شود .  سفید نمایش داده شده ، می توانید صقر دستگاه را مشخص نمایید .

 نمایید .

  



 

  

عدي ب دو صفحه در برابر شما قرار می گیرد . یکی از آنها که صفحه سفید دارد محیط کار دو بعدي و صفحه دیگري که رنگ طالیی دارد محیط کار سه

 شده وضع هم شما راست سمت منوي.  ببینید توانید می را ماحصل بعدي سه فضاي در و بعدي انجام می شود  آرت کم می باشد. فعالیت شما در محیط دو

 . دهیم می توضیح اینجا در آنرا مهم بخش 3 ما که دارد بخش 0 منو این.  است

 پنج که را قلم  است . در این بخش می توانید نقاشی کنید و به نقاشی هایتان بعد دهید . براي اینکار قلم را انتخاب نمایید و قطر Bitmap Toolsبخش اول 

 انتخاب که رنگی روي بر شد تمام کارتان وقتی.  کنید نقاشی به شروع و نمایید انتخاب را صفحه زیر رنگهاي از یکی.  کنید بزرگ توانید می را باشد می

 ADDشما می پرسد . وقتی دایره ، مثلث و یا خط صاف را انتخاب کردید آنرا  از را دادن بعد روش و شود می باز اي صفحه کنید کلیک بار دو اید کرده

 نمایید . محیط کار سه بعدي را ببینید و از شکل سه بعدي طراحی شده لذت ببرید . Closeنماید و بعد  Applyکنید سپس 

را مشاهده کنید . بر روي مربع کلید نمایید و  Vector Toolsروش دیگر طراحی سه بعدي ، استفاده از بردارها می باشد . در منوي سمت چپ ، قسمت 

ایید . بر روي نم Closeرا بزنید و سپس  Createآنرا انتخاب نمایید ، منو عوض می شود . با موس در محیط کار دو بعدي چند مربع بکشید بعد از اینکار 

جز مربع ، بر ب یکی از مربع ها دوبار کلیک نمایید مجدد صفحه سه بعدي سازي آشکار می شود و شما می توانید به مربع بعد دهید . براي کشیدن سایر اشکال

 روي فلش کوچک کنار مربع کلیک نمایید بقیه اشکال قابل رسم دیده می شوند .

ون می توانید از طرح آیک اولین روي بر کردن کلیک با شما.  باشد می چپ سمت منوي در  Relief Toolsز منوي روش دیگر طراحی سه بعدي استفاده ا

ذت آنجا بروید و ل هاي آماده و سه بعدي نرم افزار آرت کم استفاده کنید . انواع طرح هاي سه بعدي از جیوانات ، گل و بوته و ... در آنجا موجود است . به

 ببرید.



 

  

ها نمایید . در ادامه مثال خود ، حالت دومی را که توضیج  CNCکرده و قابل فهم براي  Gcodeتا اینجا شما فقط طراحی کرده اید و اکنون باید این طرح را 

 انجام از بعد.  یدبکش دارید دوست که دیگري چیز هر یا و مستطیل ، دایره شامل طرحی ، بردار حالت در.  کنیم می دنبال را بردار بوسیله طراحی یعنی  دادیم

را می بینید . بر روي آن کلیک نمایید . اگر قصد کار دو بعدي  Toolpathsقسمت پایین عبارت  چپ سمت منوي در.  نمایید انتخاب را آنها از یکی اینکار

یکی از حالتها را انتخاب  3D Toolpathsاز قسمت یکی از حالتها را انتخاب نمایید و اگر قصد کار سه بعدي دارید  2D Toolpathsدارید از قسمت 

  نمایید . 



 

  

د چند ب کرده ایاصول همه آنها یکی است ، تمامی آنها انتخاب نوع ابزار را می خواهند همچنین میزان پیشروي ، ضخامت قطعه کار و ... در حالتی که انتخا

 Profiling Toolدر زیر  کلمه قرمز رنگ می بینید . قرمز بودن این کلمات یعنی تعریف نشده ، باید داخل آن قسمتها شوید و مجهول را معلوم کنید . مثال

نمایید .  Select... کلیک نمایید منوي ابزار باز می شود یکی را انتخاب نمایید و  Selectedدیده می شود بر روي کلید  Undefinedعبارت قرمز 

در پایین منو را کلیک نمایید  NOWانتها کلید عبارت قرمز از بین رفته است و جاي آن مدل ابزار انتخابی نوشته شده است . همه قرمزها را معلوم تمایید و در 

 شد. Gcode. همه چیز تمام شد . طرح شما تبدیل به برنامه 



 

  

را پیدا نمایید . در زیر آن چند آیکون دیده  Toolpaths Operationقسمت  Toolpaths قسمت در.  نماییم ذخیره را  Gcodeاکنون باید برنامه 

می باشد . آنرا کلیک نمایید . منوي شکل زیر باز می شود . در قسمت نشان داده شده کنترلر دستگاه خود را پیدا نمایید  Saveمی شود . اولین آن مربوط به 

 را کلیک نمایید . محل ذخیره فایل را بدهید و کار را تمام نمایید . Saveو سپس کلید 

 



گذشتیم و در طی یک مسیر مستقیم از ابتدا تا انتها پیش رفتیم . این مسیر مستقیم حواشی  Artcamدر مطالب گفته شده فوق خیلی سریع و گذرا از نرم افزار 

ه با کنجکاوي اینکبسیار زیادي دارد که اگر عمري بود آنها را بصورت بسیار تخصصی ارائه خواهم داد حوصله این متن در حد ارائه چند سر نخ بود و امید به 

 عمق آرت کم دسترسی پیدا کنید . هاي شما بتوانید با این سر نخ به

توانسته باشید طرح ذهن خود را طراحی کنید و آنرا تبدیل به  CAD / CAMتا اینجا شما باید به اهمیت اپراتوري صحیح پی برده باشید و با یک نرم افزار 

Gcoge  نمایید. اینGCode . که داخل کامپیوتر شماست اکنون باید وارد کنترلر شود 

 ر کنترلرمقدمه ای ب

دسته هستند یک دسته از آنهائیکه از کامپیوتر به عنوان محل پردازش استفاده می کنند. این کنترلر ها با نام اینترفیس شان  3واما کنترلر : کنترلرهاي موجود 

جی در ، ماچ تري و ... می باشند . سرعت خرو شناخته شده اند و معموال از پورت ) خروجی پرینتر ( استفاده می کنند . نمونه این اینترفیس ها برنامه کی کم

نسی و ... روبرو جاین کنترلرها بسیار کم بوده و تابع سرعت کامپیوتر می باشند این نرم افزارها با مشکل تعداد ورودي خروجی ها جهت میکروسوئیچ ها ، امر

 Mach3نترلر شما را تبدیل به یک کنترلر می نمایند . در شکل زیر اینترفیس کهستند .در عوض نرم افزارهایی با قیمت پایین می باشند که به راحتی کامپیوتر 

 را مشاهده می نمایید .

 

داد ورودي و خروجی عدر بعضی موارد براي استفاده از این کنترلر ها از برد واسط الکترونیکی نیز استفاده می کنند . این برد در حقیقت نوعی افزایش دهنده ت

 بافر جهت کمک به تسریع و یکنواختی انتقال دیتا می باشند .ها و همچنین نوعی 

ر بین ورودي گدسته دوم کنترلرهایی هستند که از بردهاي الکترونیکی طراحی شده استفاده می کنند. در این کنترلرها عموما از میکروها به عنوان پردازش

و یا سریال پورت به کامپیوتر  usbشود . این کنترلرها عموما توسط پورت هاي  خروجی ها و همچنین درگاههاي سرو موتور و استپ موتورها استفاده می

روجی ها مانند خ وصل بوده و در حین عملکرد دستگاه این اتصال نباید قطع شود به دلیل اینکه پاره اي از محاسبات داخل کامپیوتر انجام می شود . ورودي و

ترلر بررسی میشود. سرعت این کنترلرها باال تر از مدل هاي قبلی می باشد و داراي قیمت باال می باشند .رنج میکروسوئیچ هاي محورها ، امرجنسی و ... در کن



میلیون تومان متغیر است . قیمت مذکور به امکانات در نظر گرفته شده و شرکت سازنده بستگی دارد . به عنوان  3.0هزار تومان تا  455قیمت این کنترلر ها از 

 پاور اتومیشن ایتالیایی بوده و داراي کامپیوتر صنعتی بر روي کنترلر خود می باشد .مثال کنترلر 

     

 

ارتباط مستقیم ندارند . اکثر توابع  PCسومین خانواده کنترلرها که جزء قدرتمندترین کنترلرها محسوب می شوند داراي پردازشگر داخلی هستند و باکامپیوتر 

می باشد و قیمت آنها نیز  PLCافزاري ایجاد شده اند لذا داراي سرعت بسیار باالیی می باشند . ساختار داخلی این کنترلرها  در این کنترلرها به صورت سخت

 PCهاي جهان نصب شده است . از آنجاییکه این کنترلرها  CNCبسیار باال می باشد نمونه این کنترلر فانوک است که بر روي بزرگترین و پیچیده ترین 

فلش و ... می پذیرند لذا تابع سرعت کامپیوتر ، سرعت و قدرت نرم افزارها و یا ورژن  CoolDiskرا به صورت دستی یا با استفاده از  Gcodeنداشته و فقط 

 و ... نیستند . Linuxو  Windosو  Dosآنها همچنین تابع 



 

ا در خور ایران عزیز درست نماییم . یک کنترلر ملی . در این زمینه اگر عالقه اي دارید حتمما در حال ایجاد یک تیم بسیار قوي هستیم که بتوانیم یک کنترلر 

 فرستادن کنترلر اصلی وظیفه .  نمایید ارسال info@cnckaran.com و یا رزومه اي از توانمندي خود را به ایمیل 59522277599با ما تماس بگیرید 

زهاي ترلر بیشتر است البته باید توجه داشت که در محیط هاي صنعتی نویکن قدرت باشد بیشتر ها پالس این سرعت چه هر.  باشد می موتورها درایو به پالس

ده در حقیقت ش فراوانی وجود دارد پس پروتکل هاي انتخابی براي انتقال دیتا باید کامال صنعتی بوده و استانداردهاي مربوطه رعایت شود . پالس فرستاده

اعالم می کند این نکته می ماند که استپ بعدي حرکت در جهت چپ است یا راست پس ما باید توسط پالس دیگري اعالم کنیم که  استپ بعدي حرکت را

وتور مجهت استپ بعدي به کدام سمت است . درایوهاي سروها داراي یک پین خطا می باشند و در صورتیکه به هر دلیل سیگنال فرستاده شده با دوران 

 باشد یک آالرم فرستاده می شود . این آالرم باید توسط رشته سوم کابل به کنترلر فرستاده شود . مطابقت نداشته

رشته  4را توضیح خواهیم داد. رشته چهارم کابل مربوط به صفرانکودر سرو است این  homeدر قسمت سروها قضیه صفرانکودر و رابطه آن با میکروسوئیچ 

قسمت قدرت سرو روشن می شود و با sevo on مهم می باشند . با کابل بسیار و دیگر آیتم دو servo ready و servo on اساس انتقال دیتا است .

 نفرستاد جهت مثال نشدیم آنها وارد که است زیادي هاي رشته البته  .کند می اعالم لحاظ هر به را خود آمادگی موتور سرو  Servo ready رشته سیم

و ...  vccشود و این نیاز به پروتکل هاي انتقال دیتا ست سیم گراند ، سیم شیلد ، سیم  می استفاده تابیده هم به سیم زوج صورت به سیم رشته دو از سیگنال

تتان عرض مفکر کنم در این مرحله توضیحات کنترلر کافی باشد دوباره باز خواهیم گشت . همانگونه که قبال هم قول دادم ، نحوه ساخت کنترلرها را خد

 هم کرد .خوا

را وارد سیستم کنترلر نموده است و آماده  Gcodeدارد و توسط کامپیوتر این برنامه  Gcodeدر صفحات قبل یک اپراتور وارد داریم و او یک برنامه 

 ارسال به سمت موتورهاست .و اما موتورها

 مقدمه ای بر سرو موتور و استپر



هایی که نیروي حرکتی کم می باشد از استپر موتور استفاده  CNCنوع موتور جهت حرکت استفاده می شود. در  2به طور عموم از  CNCدر دستگاههاي 

توان بیشتري مورد نیاز بود از سرو موتورها استفاده می شود . سرعت حرکت سرو موتورها چندین برابر استپر موتورها می باشد و  CNCمی شود . اگر در 

 ترق بین سرو موتور و استپ موتور در سیستم فید بک آن می باشد . همان انکودري که در انتهاي سرو موتور نصب است و میزان حرکت را به صورعمده ف

 واهیمبا پالس حرکت می کنند . با فرستادن پالس بر روي قطبهاي این موتورها دوران را شاهد خ CNCآن الین به درایو گزارش می دهد . کال موتورهاي 

 بود . در ابتدا استپر موتور را که ساختار ساده تري دارد را خدمتتان تشریح می کنیم .

 

 استپ موتور

در استاتور خود می باشند . البته تنوع زیادي در این موتورها هست که فعال وارد آنها نمی شویم . استاتور  Dو  Cو  Bو  A قطب 4 داراي معموال موتورها این 

 روتور ، یقطب چهار استاتور با استپرموتور در مثال.  این موتورها زوج بوده و روتور آنها به صورت آهنربایی دائم بوده و داراي تعداد قطب هاي فرد است 

استاتور فعال می شود . روتور به گونه اي قرار می گیرد که  Aمی باشد . وقتی قطب  eو  dو  cو  bو  a شامل که(  ضلعی پنج)  باشد می قطب پنج داراي

استاتور فعال می شود قطب  Bبه صورت متقارن ولی با زاویه قرار می گیرند . وقتی قطب  eو  dو  cو  bقطب دیگر  4می ایستد .  Aدر برابر قطب  aقطب 

b  دوران نموده و در برابر آن قرار می گیرد و تقارن در راستايB  می باشند و این قضیه براي قطب هايC  وD  ادامه می یابد تا مجددا نوبت قطبA  استاتور

بر روي قطب هاي روتور و استاتور دندانه هاي زیادي می می ایستد . البته این حالت به صورت نمادین بوده و  Aموتور در برابر  eشود و در این حالت قطب 

موتور  ، باشد و حرکت به صورت قرار گرفتن یک سري دندانه ها روبروي یک سري دندانه هاي دیگر می باشد و در کل در ازاي تغییر قطب ها در استاتور

درجه است . در شکل زیر یک  5.0رجه دوران دارند ولی جامعیت موتورها در د 5.9درجه دوران می نماید . البته موتورهایی هم هستند که  5.0به اندازه ي 

را کامل نشان داده و براي اینکه شکل شلوغ  Aنمونه از سیم پیچی و قطب بندي داخلی استپر موتور ها نمایش داده شده است . در این شکل سیم پیچ قطب 

 نه هاي استاتور و روتور دقت زیادي نمایید .را کامل نکشیده است . به زاویه بین دندا Cو  Bنشود قطب 

  



 

، سپس Bدر استاتور فعال شده ، سپس قطب  Aاین موتورها را به سه روش به دوران در می آورند . در روش اول که فول پالس نامیده می شود ابتدا قطب 

( می باشد . ابتدا  half pulseحالت دوم که نیم پالس )  و همین طور الی آخر در این روش پالس ها به صورت کامل بر روي یک قطب است درCقطب 

به صورت همزمان فعال شده بعد  Cو  Bفعال شده ، سپس قطب  Bبه صورت همزمان فعال شده در حالت بعد قطب  Bو  Aفعال شده ، سپس قطب  Aقطب 

درجه می باشد  5.0با استفاده از این روش شما می توانید از موتور خود که و همین طور تا آخر . Cقطب 

درجه بگیرید . حالت سوم دوران به صورت میکرو استپ می باشد . در این روش از حالت  5.9خروجی 

PWM  استفاده می شود و قطب ها به چند سطح ولتاژ تقسیم می شوند . ابتدا قطبA  درصد  555به صورت

و به همین  Bدرصد قطب  25و  Aدرصد قطب  05، سبس  Bدرصد قطب  55و  Aرصد قطب د 95، سپس 

کم شده به قطب بعدي اضافه می شود . با استفاده از این روش شما به دقت بسیار  Aترتیب ولتاژ از قطب 

 .باالي تري در استپ موتورها می رسید

ن پالس ح ولتاژها کم باشد احتمال گم شدین سطب تفاوت صورتیکه در که نشود فراموش نکته این البته. 

قسمت تقسیم نمایید  255درجه را به  5.0وجود دارد . در درایو نشان داده شده شکل روبرو شما می توانید هر 

پالس باید به درایو فرستاده شود و اگر  45555درجه و براي یک دور دوران موتور تعداد  5.559یعنی 

کیلو هرتز را ساپورت  255دور در ثانیه بزند باید کنترلر ما  0قیقه یعنی دور در د 355بخواهیم موتورمان 

 . کرد نخواهد دوران موتور اصال یا و کرد خواهید گم را زیادي پالسهاي قطعا دهید انجام را تقسیم این شما اگر اما  نماید.

 شکل زیر است .بگذارید در اینجا یک نکته اي را بگویم که شاید کمتر کسی بداند و آن منحنی 



  

ستپر موتور خاص ا یعنی اینکه خیلی هم مجاز نیستید فرکانس را باال ببرید چون گشتاور از یه حدي به باال بشدت کم می شود . البته این منحنی براي یک مدل

 است . براي استپ موتور مصرفی خودتان نیاز است کاتالوگ آنرا نگاه کنید .

قسمت تقسیم می شود . اگر بال  255درجه ( به  365درجه باشد پس یک دور )  5.0پر موتور بخرید . اگر دقت دوران شما در مرحله اول شما باید یک است

میلیمتر شما حرکت به سمت جلو یا عقب خواهید داشت . اگر از  5.50میلیمتر یعنی  55میلیمتر باشد پس با هر پالس آن یک دویستم  55اسکرو شما گام 

 تقسیم در و میلیمتر 5.55520 دقت به تئوري در کنید استفاده استپ میکرو حالت از اگر و شود می میلیمتر 5.523 شما دقت  استفاده کنید سیستم هالف پالس

ر از کوپلینگ اگ.  باشند می دستگاه در باال لرزش دارند پالس فول هاي درایو که دیگري مشکل. برسید عمل در توانید می میلیمتر 5.5520 دقت به 25 به یک

 و الستیک اتصال با هایی کوپلینگ هاي فلزي استفاده کرده باشید لرزش دستگاه کامال مشخص خواهد بود . راه حل جلوگیري از این معضل استفاده 

اده کرده بود . بدانید که استف بست و گاز شیلنگ از اسکرو بال به موتور اتصال براي که دیدم را دوستی.  باشد می تایمینگ تسمه از استفاده یا و پالستیک

 این راه صنعتی نمی باشد . راه حل صنعتی استفاده از سیستمهاي میکرواستپ به همراه کوپلینگ ارتجاعی دقیق است .

مت تمام آوردن قی اگر بخواهید می توانید این درایو ها را خودتان بسازید . تعدادي از شرکت ها خودشان درایو استپ موتورها را می سازند و دلیل آن پایین

( بفرستید .  ل ) پورت پرینترشده و همچنین سادگی ساخت این درایو ها می باشد . شما می توانید در محیط هاي برنامه نویسی سیگنال هایی را به پورت پارال

نویسی  برنامهاین ساده ترین راه است . بعدا روش این کار را توضیح خواهم داد . اگر عجله دارید می توانید سرچی در اینترنت بزنید و مطابق با محیط 

 ی توانید پالس بفرستید . مشکل در اینجاست که آمپردلخواهتان ، آن را کشف کنید . حتی سورس هاي آماده هم وجود دارد . به هر حال با خروجی پرینتر م

. یک مشکل کوچک  یدپالس ها کم و پالس ها ضعیف می باشند . به وسیله ترانزیستورها می توانید این پالس ها را تقویت کنید و موتورها را به دوران در بیاور

یب ترانزیستور ، برق جریان باال وارد مادر برد کامپیوترتان شود و به کامپیوتر شما آس در اینجا می ماند و آن اینکه ممکن است که در اثر اتصاالت و یا سوختن

کنید . به  استفادهبرساند . راه حل آن استفاده از اپتوکوپلر ها جهت جدا نمودن دو سطح جریان و ولتاژ است . احتمال دارد که بخواهید از چند استپ موتور 

هاي لچ در بردتان استفاده کنید. تا بتوانید تعداد خروجی هاي خود را  ICل اطالعات در پورت مورد استفاده ، باید از دلیل محدودیت تعداد پین هاي ارسا

تی ، باال و پایین عافزایش دهید . مطالب بعدي صنعتی کردن بردتان است . شما با همان ترانزیستورها می توانید موتور را بچرخانید اما نویزهاي محیط هاي صن

دوستان عزیز  ين سطح ولتاژ و ... مشکالتی را به وجود می آورد که براي ایجاد بردهاي صنعتی باید همه این موارد در نظر گرفته شود . بر خواهیم گشت ارفت

 پالس می فرستد را خواهیم گفت . PWMو روش ساخت یک درایو حرفه اي که به روش 



 

  

ور باال توام با سرعت یکنواخت و دقت باالست از سرو موتور استفاده می کنند و استپ موتور جوابگوي قضیه استپر موتور در دستگاههایی که نیازمند گشتا

حصول اطمینان از مکانی است که محور باید در آنجا حضور داشته باشد و آن به دلیل حضور  CNCنیست . مهمترین دلیل استفاده از سرو در دستگاههاي 

خواندن مکان درایو سرو موتورها می باشد . ممکن است در استپ موتور به هر دلیلی ) مثال کثیف شدن ریل ، افتادن سفاله روي انکودر انتهاي شفت موتور و 

اید . این مریل ، حضور یک قطعه اضافی در مسیر حرکت و ... ( نیرویی بیشتر از حد به موتور وارد شود و موتور جهت گذشتن از مانع چند پالس را گم ن

که اگر ناي گم شده در طول مسیر تا انتها وجود خواهند داشت . اما سرو میزان خطا را ثبت می کند و در اولین فرصت آنرا جبران می کند و جالب ایپالس ه

رهاي سرو وتودر تایم مشخص شده نتواند خطا را جبران کند ، آالرم خطا می فرستد و حرکت را متوقف می کند . تا حد ممکن به نظر من سعی نمایید از م

 در دستگاههاي خود استفاده نمایید .

اشند ولی سرو ببگذارید سرو را ریشه اي تر بررسی کنیم . فرق بین سرو موتورها و استپ موتورها در چند چیز است . استپ موتورها داراي سرعت پایینی می 

دور بر دقیقه حرکت می کنند . در ضمن دقت دوران بسیار باالیی  3555و  2555،  5555موتورها مقدار دور موتورهاي معمولی را حفظ کرده اند و با دور 

دور می باشد . در صورتی که از بال اسکرو دقیق با  5.5553دارند . میزان استپ حرکت هاي این موتورها حدود یک تقسیم بر دو به توان پانزده یعنی حدود 

ها هم کافی می باشد . معموال تلرانس هاي مکانیکی  CNCکرون می رسد که براي دقیق ترین می 5.3میلیمتر استفاده کنید میزان حرکت به جلو  55گام 

در  تمحدود کننده دقت حرکت دستگاه می باشد و سیستم الکترونیک جوابگوي دقت ما می باشد . از جمله مشکلی که بعضی از این موتورها دارند حرک

موتور معمولی است . همانطوریکه بعدا در بحث اینورتر ها خواهیم گفت می توان موتور را  ACیک در حقیقت  ACدورهاي پایین است . موتور هاي سرو 

دور بر دقیه با سرعت هاي پایین تر به دوران در آورد اما زمانیکه این تغییر دور خیلی کم شود ، گشتاور خروجی موتور به  5405با تغییر فرکانس به جاي مثال 

شما دستگاه هوابرش  CNCدور می زند . حال اگر  05دور بر دقیقه ، در هر ثانیه  3555هید ملموس تر صحبت کنیم . یک موتور شدت کم می شود . اجازه بد

م حرکت یزباشد ، موتورها باید زمان الزم را براي برش آهن به دست بدهند . اگر فرض کنیم در هر دو ثانیه یک سانتیمتر آهن برش خورده شود و مکان

طول  ثانیه 52 موتور دور یک چرخش و شود می سانتیمتر 6 حدود چرخدنده محیط ، باشد سانتیمتري 3  چرخدنده شانه اي با قطر چرخدنده پینیوندستگاه ما 

 0دور بر دقیقه است اما عمده استفاده آن در دستگاه  3555دور بر دقیقه خواهد بود. به عبارت دقیقتر سرو موتور شما  0خواهد کشید پس دور موتور حدود 

بچرخانید ، افت گشتاور زیاد  0ر دور بر دقیقه را با دو 3555دور بر دقیقه کمتر . در قاعده موتورها وقتی بخواهید یک موتور  2990دور بر دقیقه است یعنی 



دور بر دقیقه ماکزیمم دور حرکت خطی برش است یعنی اینکه دستگاه شما براي اینکه  0خواهید داشت . تازه یک مطلب جالب تر را هم بگویم و آن اینکه 

 3،  2،  5دور بر دقیقه سپس  5.0در لحظات ابتدایی دور بر دقیقه برسد .  0به چنین دوري برسد الزم است طبق یک منحنی مشخص افزایش دور پیدا کرده و 

پالس را درست طی کند پالس پنجم را طی نکند و پال ششم را در عوض دوبله  4دور بر دقیقه . در دورهاي بسیار پایین ممکن است موتور  0و در نهایت 

یید زش و صدا خواهد بود . شما باید دستگاه خود را به گونه اي طراحی نماحرکت کند . اثر این قضیه در غیر یکنواختی حرکت می باشد و دستگاه ، توام با لر

 که این مساله هیچ وقت اتفاق نیافتد .

دور  3555ر ما وگرچه در زمانیکه دستگاه برش نمی دهد سرعت باالتر است اما محدودیت اینرسی مانع از افزایش خیلی زیاد می باشد . در مثال باال چون موت

برابر هم کنیم  4برابر کنیم . حتی اگر  3دور بر دقیقه می باشد در حرکتهاي غیر برشی مجاز هستیم سرعت دستگاه را دو و یا  0و سرعت برش  بر دقیقه است

حداکثر  دور بر دقیقه نخواهد چرخید و ما از گشتاور خروجی موتور هیچ وقت 25تایی ما هیچ وقت بیشتر از  3555محدود می شویم و موتور  25باز هم به 

راه حل وجود دارد . راه جل اول استفاده از سرو موتورهاي خاص ساخته شده براي حرکت در دورهاي پایین  2استفاده را نخواهیم کرد . براي حل این معضل 

 دور بر دقیقه معنی ندارد . این قبیل موتورها در روباتها کاربرد زیادي دارد . 3555می باشد . در روباتها حرکت 

 Ultra low inertia - Low inertia - Middle inertia - Highدسته تقسیم بندي نموده است  4پاناسونیک موتورهاي خود را به شرکت 

inertia  در شکل زیر دسته مربوط به .Middle inertia  دیده می شود . این دسته خود به سه قسمت تقسیم شده است . سريMGMA  . را نگاه کنید

 Middle( کشیده ام . متن مذکور عبارت است از . Featuresدل در توانهاي مختلف دارد . دایره مشکی رنگی دور شاخص آن ) م 4خود این سري 

capacity .Suitable for machines requiring low speed with high torque  در ردیف کاربرد آنApplications  که همان

 . Belt driven machines .Conveyers .Robotsستون آخر باشد نوشته است : .

 

  

کی و رجالب است نه ؟ خیلی از دستگاه سازهایی که من می شناسم از سرو موتور سه مطلب بیشتر نمی دانند . مطلب اول چه شرکتی و مطلب دوم چه ما

، گفنم :  همطلب سوم چه توانی ؟ از یکی از دوستان پرسیدم چرا فالن مدل پاناسونیک را روي دستگاه بسته اي ؟ گفت : جواب می ده مهندس ، جواب می د



مدل  جچی چی رو جواب می ده ، من می گم چرا این مدل رو بستی ؟ گفت : خوب یک کیلو وات پاناسونیکه دیگه ، اشکال داره ؟ گفتم : پاناسونیک پن

وات می خوام م . گفتم یک کیلونمی دونم ، اینو دیگه باید از فالنی ) فروشنده موتور ( بپرسی "یک کیلو وات داره ، چرا مدل ... را انتخاب کردي ؟ گفت : 

براي من فرقی نمی کنه ، هرچی بخواي می آرم . اصال تخصص من  "خیلی مسخره بود . فروشنده یک بازرگان بود و به قول خودش :  "، اونم این رو داد. 

هستند . امید دارم روزي تخصص  CNCهاي واقعا بعضی از این دوستان تصمیم گیرنده در خصوص دستگاه "آوردن چیزایی هست که کسی نمی تونه بیاره 

 متخصصین جایگزین اینگونه تخصص هاي آب دوغ خیاري شود.

تقریبا  CNCkaranبگویم که آتش به دل من زده است . ما به دلیل پر کردن اطالعات CNC البته چیزي می خواهم در خصوص موتورهاي دستگاههاي

ی کنیم ، از نمایشگاه صنعت گرفته تا دام و طیور ، نمایشگاه بسته بندي و ... در اکثر این نمایشگاهها در تمامی نمایشگاههاي بین المللی تهران شرکت م

دستگاهها بدون استثنا از موتورهاي سرو با کیفیت باال استفاده شده است . در دستگاههاي ترکیه  دستگاههاي ترکیه اي زیادي آورده می شود . در تمامی این

بسته می شود چینی است . از تعداد باقیمانده  CNC درصد سرو موتورهایی که در ایران روي دستگاههاي 65ی نمی بینید . اما باالي اي سرو موتورهاي چین

قب مانده ع عمده آن تایوانی است و بخش کمی هم اروپایی است . قیمت، تقریبا تمام دلیل استفاده از این موتورهاست . روزي می شنیدم که ترکیه کشوري

نون وقتی ما اکت . وقتی آدم به ترکیه می رود باید مواظب کیف پولش باشد . مردم گشنه و عقب مانده ترکیه اي چشم به مال و اموال ایرانی ها دارند ، ااس

آنها به این نتیجه  سازهاي دستگاههاي ترکیه اي را می بینم زوایاي دستگاههاي اروپایی کامال نمایان است و تکنولوژي در سطح بسیار باالیی دارند . دستگاه

ند که پول خود را ارسیده اند که باید از موتورهاي با کیفیت باال استفاده کرد حتی اگر قیمت باالیی داشته باشند . مشتري هاي آنها هم به این درک رسیده 

ن که این متن را می خوانید چند نفر ایرانی در چین در حال نباید با اجناس آشغال به دور بریزند . اما در ایران ما برعکس است . مطمئن باشید که همین اال

رزانترین می اجستجو هستند که چه جنسی را با قیمت پایین وارد کنند که بتوانند سود خوبی داشته باشند و دستگاه سازها هم کم لطفی می کنند وبه سراغ 

ریال از  A ریال می خرد و قبل از اینکه دستگاهها مبلغ A است که دستگاهی به مبلغ روند تا در رقابت کم نیارند . و مشتري بد بخت ترین عنصر این سیکل

. روي یی ، ژاپنی و ..خرید خود را دربیاورند خرابی ها شروع می شود . عزیزان من موتور تایوانی و چینی و کره اي و ... تا می توانید نخرید. موتورهاي اروپا

. اي کاش روزي دستگاه سازهاي ما مانند دستگاه سازهاي ترکیه اي پایه دستگاه سازي خود را درست بنا کنند . اي دستگاههاي خود ببندید ضرر نمی کنید

 سازها با هم تصمیم می گرفتند که از آن روز به بعد موتورهاي چینی روي دستگاههاي خود نبندند. CNC کاش روزي همه

توان  با این روش می داراي چند حالت مختلف حرکت می باشند . ویم . درایوهاي همه سرو موتورهااجازه دهید در خصوص درایوها یک مقدار بیشتر عمیق ش

است . حالت دوم کنترل موقعیت است  Motion Controlخروجی هاي مورد نظر را از سرو موتورها گرفت . یک حالت بر مبناي کنترل سرعت 

Position Control و حالت سوم کنترل گشتاور است  Tourq Control   .شوید نویسی برنامه هاي مد وارد باید درایوتان در حالتها این انتخاب براي 

 . داد خواهم ارائه مطالبی زودي به ها موتور سرو درایوهاي و تنظیمات نمونه و خصوص این در.  کنید انتخاب را خود نظر مورد مد و

سازي اینترفیس ، کنترلر ، درایو سرو موتور و خود سرو موتور . از اینجا وارد حوزه مکانیک  Gcode از طرح داخل ذهن شروع کردیم . طراحی ذهنیتمان ،

 رض کنید مکانیزم انتقال قدرت بال اسکرو باشد .ف دستگاه می شویم .

 بال اسکرو



جهت  وپلینگک همچنین و انتهاي بال اسکرو و ابتدا هولدرهاي بال اسکرو ، در صورتیکه موتور مورد نظر خود را انتخاب کرده باشید مرحله بعدي انتخاب

 اتصال موتور به بال اسکرو می باشد . طبق شکل زیر :

 

 

  

 مطالب این متن تا اینجا بازنویسی شده است

ت موتور صورنوع انتقال قدرت از موتور به محورها در طراحی هولدرها موثر است . اگر موتور مستقیما توسط کوپلینگ به بال اسکرو وصل شود در آن 

اتصال  يثابت بوده و به قطعه نگهدارنده که روي بدنه ثابت شده است پیچ می شود . در صورتیکه با تسمه تایمینگ به محرک وصل شود در آن صورت برا

چ و ثابت ل موتور به هولدر پیروش استفاده می شود . چرا که باید مکانیزمی ایجاد شود تا بتوان تسمه تایمینگ را شل و سفت کرد . در روش او 3موتور از 

ه هولدر ب می باشد و تسمه تایمینگ توسط مکانیزم سفت کن ، سفت می شود . در روش دوم هولدر نگهدارنده موتور را متحرک می سازند و ابتدا موتور را

ی کنند . در یک حالت هم که غیر استاندارد محکم می نمایند و سپس هولدر را را آنقدر جابجا می کنند تا تسمه سفت شده و پیچ هاي هولدر را سفت م

حالت اول  .است ، محل سوراخ پیچ موتور را به صورت شیار می سازند و آن قدر موتور را عقب می کشند تا تسمه سفت شود ، بعد پیچ ها را سفت می کنند 

 بهینه ترین روش می باشد و حالت سوم اصال توصیه نمی شود.



اهید استفاده کنید بدانید که کوپلینگ ها بسیار متفاوت می باشند . در شکل زیر نمونه هاي مختلفی از آنها آمده است . بعضی اگر از سیستم کوپلینگ می خو

ست . در فصل ا از آنها مخصوص تغییر زاویه دوران است . بعضی براي گرفتن لرزش هاي موتور ) در استپر موتورها ( است و بعضی براي انتقال راستاي دوران

 دش توضیحات مفصلی در خصوص کوپلینگ هاخواهم داد.خو

گونه بار شعاعی را  چاگر از سیستم بال اسکرو براي انتقال قدرت استفاده می کنید چند نکته ضروري را باید بدانید . نکته بسیار مهم اول اینکه بال اسکرو هی

ه باشد . بال اسکرو فقط در راستاي محور تحمل نیرو دارند . نکته دوم تمامی بارهاي تحمل نمی کند . نیروهاي عمود بر بال اسکرو باید توسط ریل ها مهار شد

سمت موتور  ) وارد بر بال اسکرو فقط باید در یک سر بال اسکرو مهار شود . براي این کار می توانید از دو عدد بلبرینگ جهت دار در یک طرف بال اسکرو

در این نقطه مهار می شود و طرف دوم بال اسکرو فقط با یک بلبرینگ معمولی به صورت آزاد از طرفین قرار ( استفاده نمائید . نیروهاي فشاري و کششی 

می باشد  نتاژ و ...دارد . علت این امر جلوگیري از هر گونه فشار ناشی از بارهاي کمانشی در اثر نیروهایی مانند گرمایش ، سرمایش در طول ، تلرانس هاي مو

. 

بال اسکرو می باشد . در صورتیکه طول بال اسکرو از حدود یک متر و شصت تا یک متر و هشتاد سانتی متر بیشتر شد شما باید از سیستم نکته بعدي طول 

قطعات  ره را توسطمهره گردان استفاده نمایید . در این حالت موتور روي محور متحرک و در کنار بال اسکرو قرار دارد . در طول هاي پایین تر می توانید مه

موتور  این حالتآماده موجود در بازار و یا قطعات ساخت خود به بدنه محکم نمایید و با چرخاندن پیچ بال اسکرو محور را به جلو یا عقب حرکت دهید . در 

ان ندارد ولی مهره بال اسکرو به در ابتداي بال اسکرو و روي محور ثابت قرار دارد . در طول هاي بلند ، بال اسکرو روي محور ثابت ، محکم می شود و دور

 همراه تسمه تایمینگ به موتور وصل شده و با چرخاندن مهره ، محور متحرک به جلو و عقب می رود .

ها آبکاري آن ونکته دیگر در مورد بال اسکروها سبک تراش ابتدا و انتهاي آنها می باشد . در ابتدا بدانید که بال اسکروها قطعات آبکاري شده می باشد 

تراش مهره از دستگاههاي تراش استفاده می شود .  سطحی بوده و با گذر از سطح درونی ، عمق میل بال اسکرو امکان تراش و پیچ زنی وجود دارد . جهت

ه گونه اي که قطر داخلی بدر صورتیکه مهره بال اسکرو توسط فک سه نظام گرفته شود ، آسیب می بیند . براي اینکار باید از یک بوش شیاردار استفاده نمود . 

 جوش با قطر خارجی بال اسکرو یکی باشد . با اینکار بعد از سفت کردن بوش ، فشار سه نظام بطور یکنواخت روي بال اسکرو پخش می شود .

اشکاري ، بال صورتیکه حین تر براي تراش بال اسکروها باید از قطعات واسط نیز استفاده شود به گونه اي که جلوي لنگی ناشی از دوران گرفته شود . در

اثرش کامال نمود پیدا می کند . نحوه مونتاژ بال اسکرو به روي بدنه را  CNCاسکرو لنگ باشد ، سر و ته تراشیده لنگ خواهد بود و بعد از مونتاژ در دستگاه 

ق تخصصی است و در جایگاهش که فکر کنم فصل یک بحث فو CNCبه گفتار بعدي و حین ساخت واگذار می نمایم . محور دستگاه و میز دستگاههاي 

 بعد باشد مفصل صحبت می کنم .

 میز دستگاه

هاي ماشین افزار که شامل تراش و فرز می باشد ، بدنه ریخته گري شده ، تنش گیري می شود و  CNC در.  باشیم داشته کوچک اشاره چند نیست بد اما 

 سپس جهت صفحه تراش دروازه اي فرستاده می شود .

که قرار است تا دقت میکرون را بدست بدهد ، میز باید هیچ واکنشی نسبت به سرما و گرما و تنش هاي درونی نداشته باشد . به همین دلیل  CMMدر دستگاه



یکه است و اه چند تمیز این دستگاهها و همچنین محورهاي آنها از جنس سنگ گرانیت می باشد . در دستگاههاي فلیم کات یا هوابرش و پالسما ، میز دستگ

 از پروفیل ساخته می شود و در محل مشتري جمع شده و تراز می شود .

ز بدنه دستگاه به دلیل اتوضیح بهتر : قرار دادن تابلو برق داخل بدنه به دلیل کوتاه شدن سیم هاي کنترلی و کم شدن نویز به میزان زیاد و جدا کردن تابلو برق 

 که چون چه خاصیتی دارد و چه کمکی به بدنه و محورها می کنند و ... در فصل بعدي مفصل خواهم گفت .لرزش هاي مکانیکی و ... ، این

 اسپیندل موتور

. اولین  تدر گفتار قبل ، از اسپیندل موتور صحبت کردیم که معموال در محور آخر نصب می شود . فرق این موتورها و موتورهاي معمولی در چند چیز اس

دور بردقیقه و باالتر را داشته  50555برینگ هاي ابتدا و انتهاي موتور می باشد . این بلبرینگ ها باید دور باال باشد و توان حرکت در دورهاي و مهمترین آن بل

م اده شده و سیستروش استفاده می شود . در روش اول مانند موتورهاي آسنکرون از پروانه در انتهاي موتور استف 3باشند . جهت خنک کردن این موتورها از 

رد نیاز اي موهوا خنک می باشد . اما از آنجائیکه دور موتور بسیار باال می باشد پره هاي پروانه کوچک می باشد و به گونه اي طراحی شده که جریان هو

اد ، با ري شده است . به این صورت که بخنک کردن از کنار موتور را تامین می کند .روش دوم نیز که آن هم سیستم هوا خنک می باشد از فشار باد بهره گی

 فشار به بلبرینگ هاي موتور برخورد می کند و آن را خنک می نماید .

 در روش سوم جریان آب درون پوسته موتور گردش داشته و موجب خنک کردن پوسته موتور می شود .

ان واقعا حسرت می خورم و منتظر روزي هستم که بشنوم شرکتی در کشور خودم و قیمت باالي آن نگاه می اندازم موتور اسپیندل ساده بسیا مکانیزم به وقتی 

ست و روتور آن ا اسپیندل موتور می لرزد . بدنه این موتورها آلومینیوم فورج شده به صورت پروفیل است . درپوش ابتدا و انتهاي آن آلومینیوم دایکست شده

دور باالست که در بازار موجود است و خالصه فقط توجیه اقتصادي می خواهد که باتوجه به یک شفت سنگ خورده می باشد . بلبرینگ هایش از نوع 

 سازها و همچنین استفاده این موتورها در دیگر ماشین آالت به زودي این توجیه هم موجه خواهد شد. CNCگسترش تعداد 

برابر فرکانس  6هرتز برسد ، یعنی  355تر مورد نیاز است . در صورتیکه فرکانس به این موتورها با تغییر فرکانس تغییر دور می دهند و براي این کار یک اینور

دور بر دقیقه به دست می آید . اینورتر در الله زار تهران به وفور و در انواع و اقسام آن  56555برابر دور نامی موتور شده و خروجی  6برق شهر ، دور موتور 

نورترها را ساخته اند . امیدوارم که به زودي بتوانند بااستفاده از تکنولوژي هاي باالتر ، در بازار رقابت محصول بهتري دیده می شود . شرکتهاي ایرانی هم ای

د هم یت خوبی دارنو کیف را ارائه دهند . ما در دستگاه هاي خود از اینورترهاي دلتا ) ( استفاده می کنیم . البته مارک هاي دیگر که قیمت بسیارپایین تر داشته

 معرفی شده است که بعد از تست ، آنها را خدمتتان معرفی می کنیم .

 انرژی چین

نحوه انتقال برق از تابلو برق تا محورها و موتورها می باشد .براي اینکار از انرژي چین یا انرژي گاید استفاده می شود  CNCیک مطلب دیگر در دستگاههاي 

ود . وظیفه ش. سیم ها که دائما در حال باز و بسته شدن می باشند ، در صورتیکه شعاع خمشی آنها از حد معینی کمتر باشد موجب قطع کابل و سیم ها می 

عقب  وچین ها تامین حداقل شعاع خمش مجاز می باشد این انرژي چین ها که مانند زنجیر تانک می باشند کابل ها را درون خود می گیرند و با جلو انرژي 

 د .م کررفتن محورها شعاع خمش مجازي را براي کابل به دست می دهند . محاسبات مربوط به این انرژي چین ها را در گفتار بعد خدمتتان ارائه خواه



 نحوه بستن قطعه

م می باشد ومطلب بعدي نحوه بستن قطعه کار بر روي میز می باشد . روشهاي بسیار متنوعی براي اینکار موجود است . یک روش استفاده از سیستم هاي وکی

شکل استفاده خواهیم کرد و در فصل  Tمینه با شیار . در دستگاههاي تراش و فرز از سه نظام ها و گیره هاي اتوماتیک هم استفاده می شود . در گفتار بعد از ز

ر بندي نها مانند کاوبعد تمامی میزها را خدمتتان ارائه خواهیم کرد . اگر بخواهیم ادامه دهیم مطالب زیادي مانده است مانند میکروسوئیچ ها و نحوه اتصال آ

این گفتار را در همین جا خاتمه دهم و گفتار بعدي را با شرح کامل ساخت یک دستگاه و یا استانداردهاي رنگ ماشین آالت . اما اجازه می خواهم که 

CNC . روتر جهت تراش بر روي چوب ادامه دهم ، امیدوارم که تا اینجا مطالب مفید و سودمند بوده باشد 

 جهت تراش و حک بر روی چوب CNCگفتار سوم :ساخت 

ها در صنعت طلق و  CNCآغاز شد و اولین  Routerهاي حکاکی و برش روتر  CNCا در ایران ب CNC، چرا چوب ؟ شروع ساخت  CNCاینهمه 

اما  دفایبرگالس و به طور خاص در پامنار تهران آغاز گردید . گر چه تیم ما زودتر از مهندس دهقان و گروه صفر و یک حک به تکنیک سه محور رسی

 . کرد بازار روانه خصوص این رد  CNCشرکت صفر و یک حک پیشگام شد و بیش از یکصد دستگاه 

هاي هات وایر  CNCهاي هوابرش و  CNCسازها هم ما شاا... زیاد شدند . البته گروهی  CNCهاي پلکسی گلس اشباح شده و  CNCاندک اندک بازار 

ساز ، صنعت  CNCمی ساختند اما با پر شدن بازار آن محصوالت ، آنها هم همجهت با روتر سازان قدیم به سمت صنعت چوب هجوم آورده اند . با این حجم 

ما دستگاه چوب را مد نظر قرار  سازهاي ایران است . اما اکنون CNCسال دیگر اشباح می شود و به نظر این حقیر صنعت سنگ بازار آینده  2چوب کمتر از 

تعیین ابعاد آن  CNCها فرق چندانی نمی کند و عمده فرق در استراکچر و قدرت موتورها می باشد . اولین قدم در ساخت یک  CNCمی دهیم. البته اساس 

وفیل هاي آهنی تشکیل شده است و سبک محور مذکور از پر CNCرا در نظر گرفته ایم . استراکچر 575*535*25موردنظر ابعاد  CNCمی باشد . ما براي 

X  آن به صورت دروازه اي است . براي محورx  یک موتور سرو با بال اسکرو در زیر سطح میز و در وسط قرار داده می شود و مکانیزم آن مهره گردان است

کیلو وات ساخت شرکت آرل  3.3دور بر دقیقه با توان  50555اه هم بال اسکرو بوده و از سرو موتوراستفاده می شود . اسپیندل موتور دستگZو  Y. محورهاي

ساخته شده از تسمه هاي  Tمحصول جناب مهندس ترک می باشد . نوع نگهدارنده قطعه کار به میز به صورت  Radonixترکیه بوده و کنترلر آن مدل 

سانتیمتر بر ثانیه می رسد .  25می باشد و سرعت حرکت بدون بار تا  سانتی متر بر ثانیه 52ماشین کاري می باشد و سرعت حکاکی دستگاه بطور معمول 

کیلو گرم می باشد و ماکزیمم ابعاد  5255تبعیت می کند . وزن حدودي دستگاه  Fanucبوده و از استاندارد کنترلر  Gcodeبصورت  CNCورودي این 

ت جلوگیري از ایجاد گرد و غبار در اثر حکاکی می باشد . کامپیوتر مورد می باشد . دستگاه مجهز به سیستم گردش آب جه 230*  505*  565دستگاه 

 XP ویندوز کارمان محیط و ... می باشد .  CorelDrawو  Autocadو  ArtCamمعمولی و نرم افزارهاي مرد استفاده جهت طراحی  PCاستفاده ، 

 را شناسایی خواهد کرد. gif , bmp , jpg , svg , tif , dxf , G-Codeخواهد بود و دستگاه فایلهایی با پسوند 

از خود  CNC دو راه در پیش رو می گذاریم اول خرید دستگاه اگر خواستید وارد ساخت نشوید و این مطالب را صرفا جهت افزایش اطالعات می خوانید ،

خرید  ازهاي زیادي معرفی کرده ایم . اما راه دومما چون ما ماستی تولید می کنیم که ترش نیست گرچه در صنعت حک و برش و همچنین چوب دستگاه س

را کلیک  اینجا می باشد . در این روش تمامی نقشه هاي ساخت اعم از مکانیکی و برقی خدمتتان ارائه می شود . براي اطالعات بیشتر می توانید تکنولوژي

 سخت راه این پی دبای کنید سازي دستگاه خواهید می اگر اما است تر صرفه به مرقوم دستگاه خرید ، بسازید خود براي دستگاه یک خواهید می اگر  کنید .
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طراحی نمودیم ، سپس کنترلر ، درایور ، موتور ،  CAD/CAMه ما باشید. در گفتار قبل ، ما از ذهن شروع کردیم ، در نرم افزارهاي همرا و بمالید خود به را

حی می کنیم میز را طرا ابال اسکرو ، میز ، محورها ، اسپیندل موتور و ... را به ترتیب گفتیم و خواندید . اما در این گفتار به سبک دیگري عمل می کنیم . ابتد

را طراحی می نماییم و آنها را می سازیم و حرکت می دهیم ، سپس به سراغ بال اسکرو و موتورها و تابلو برق و ... می رویم .  Zو  Yو  X، سپس محورهاي 

 یعنی دقیقا عکس قسمت قبل .

 

  

و سپس ساخت را شروع کرد . من سالید ورک را برگزیدم چون اول یا سالید ورک یا کتیا ، اول شرط شروع کار است . چون همیشه باید اول طراحی نمود 

ري راحت ربآن را به من پیشنهاد دادند . کتیا هم مثل سالید ورک جهت طراحی دستگاه و قالب مورد استفاده قرار می گیرد . ظاهرا سالید ورک محیط کا

می دهد. فرقی نمی کند . آنچه مهم است داشتن طرحی است که بر روي آن وقت گذاشته تري دارد اما کتیا ابزار و امکانات بیشتري را در اختیار طراح قرار 

 شده است و تمام نکات ساخت در آن دیده شده است و عیب ها و ایرادها برطرف شده است و شرایط براي شروع ساخت آماده شده باشد.

هاي شما می باشد .  CNC. اولین نکته استفاده از قطعات و مکانیزمهاي مشابه در  ساز شوید چند نکته را حتما رعایت نمایید CNCاگر قصد دارید در آینده 

هاي شما حدالمقدور باید مشابه باشد این امر به تعمیرات و نگهداري و همچنین کم کردن  CNCبه عنوان مثال قطعه نگهدارنده ابتداي بال اسکرو براي اکثر 

قت درست و حسابی بگذارید و قطعه جامعی را طراحی نمایید و بعد در تمام دستگاهها ي خود از آن استفاده تنوع قطعات شما کمک می کند . یک بار باید و



را به طور کامل مشابه در نظر بگیرید . این قضیه براي شما بعدا مهم خواهد شد و خودتان  Zشما می توانید محور  CNCنمایید . حتما د یک سري از رنج هاي 

 واهید داد .این مطلب را انجام خ

 و میز جهت  Table , XAxis , YAxis , ZAxis , Devicesتشکیل می دهیم و داخل آن پنج پوشه دیگر به نامهاي  Mainیک پوشه به نام 

ش تقسیم نج بخپ به را مکانیک ما که شدید متوجه پس. کنیم می ایجاد...  و اسکروها بال و بلبرینگها مانند آماده قطعات همچنین و  Zو  Yو  X محورهاي

در نظر گرفته ام . دو عدد اول نام سري دستگاه  0055555رقمی مانند  7کرده ایم. مطلب بعدي در نام گذاري قطعات می باشد من براي هر قطعه اي یک نام 

عیت قطعه کار در دستگاه می باشد در بیانگر موق 55می باشد . دو عدد بعدي یعنی  575*535*25در سیستم ما دستگاه سنگ با ابعاد  00می باشد . مثال عدد 

سانتی متر  235به طول  545*545یعنی پروفیل  555بیانگر قطعه بر روي میز قرار گرفته شده است . سه رقم بعدي نام کامل قطعه را بیان می کند و  55این کد 

تا در کنار هر قطعه بنویسید از کجا تهیه شد ه است . مراحل  . این امر بعدا به شما کمک شایانی خواهد کرد . مخصوصا در جداولی که درست خواهید کرد

 تولیدش چگونه است ؟ قیمت تمام شده اش چه قدر است ؟ چه میزان وزن دارد و .... بگذریم .

میلیمتر می باشد  6شت با گو 545*545ابتدا میز را طراحی می کنیم و سپس مراحل ساخت آن را شرح می دهیم پروفیل هاي بکار رفته در میز عمدتا پروفیل 

شان ز ای. در بازار آهن تهران یک پروفیل فروش خوب سراغ دارم که نامش پروفیل مهدي است ) ( و چون از صافی پروفیل هایش راضی بودم این اواخر ا

و بگویید من  وفیل مورد دلخواهتان بگذاریدخرید کرده ام . البته نکته خرید پروفیل این می باشد که خودتان باید به بازارآهن بروید و خودتان دست روي پر

مین منوال ع به ههمین ها را می خواهم . اگر تلفنی پروفیل خریدید و دیدید زنگ زده است یا انحنا دارد مقصر فقط خودتان هستید . در خرید تسمه ها هم وض

 است .

 

  

، میز این دستگاهها باید صلبیت و استحکام باالیی داشته باشد. هر چه دقت این دستگاهها باالتر باشد ،  CNCبه دلیل باالبودن دقت حرکت در دستگاههاي 

 هزینه بیشتري جهت افزایش استحکام صرف خواهد شد.



از  صورت ریخته گريکه دقت حرکتی میکرون ) هزارم میلیمتر ( را می دهند ، میز دستگاه را بصورت یکپارچه و ب CNCدر دستگاههاي تراش و فرز  -5

د. در ی کننچدن می سازند و بعد از ریخته گري جهت زدودن تنش هاي ناشی از سرد شدن، آن را وارد کوره می نمایند و با عملیات حرارتی ، تنش زدایی م

ار ز سویی دیگر خاصیت االستیسیته بسیادامه عملیات ماشینکاري روي آن انجام می شود. چدن این قابلیت را دارد که ارتعاشات را در خودش میرا کند و ا

شت زمان و ذکمی دارد به همین دلیل با گذشت زمان و تکرار پذیري ، دقت دستگاه نسبتا پایدار خواهد ماند. در صورتیکه تنش زدایی انجام نشود ، با گ

 د.نیروهاي وارد شده به بدنه ، میز دستگاه دفرمه خواهد شد و طبعا دقت دستگاه پایین خواهد آم

ورند. آ در بعضی از دستگاهها که دقت دهم میلیمتري براي آنها کافی می باشد، با خمکاري ورقهاي چند میلیمتري ، سطح مقطع هاي خاصی را بوجود می -2

اي ینکار در دستگاههبا اینکار در عین باالرفتن ممان هاي مورد نیاز ، جهت جلوگیري از خمش ها و پیچش ها ، وزن آهن کمی ساخت بدنه بکار می رود. ا

میلیمتر جوش می دهند و براي بدست آوردن  0تا  6تزریق پالستیک بسیار معمول می باشد. بر روي این سطوح ، یک تسمه ماشینکاري به ضخامت حدود 

تی براقی ساپورت هاي حرکیک سطح صاف و صیقلی ، تسمه نازکی از جنس استیل را روي تمسه جوش داده شده پیچ می کنند. این بدنه در عین محکمی ، 

 را می تواند بدست دهد.

سانت( را با جوشهاي چند  55، ورقهایی به ضخامت چند سانتیمتر ) مثال  CNCدر بعضی از دستگاهها مانند قیچی ها، پرس برک ها و دستگاههاي خم  -3

این  ه اي درست می نمایند. عملیات حرارتی قبل از ماشین کاري براي بدنهردیفه مثلثی بهم اتصال می دهند و بدنه را در عین استحکام بسیار باال ، با روش ساد

،  ادستگاهها حیاتی است. در غیر اینصورت از محل جوشها ، ترک آغاز شده و منجر به شکست بدنه می شوند. بعضی از شرکتها با ضخیم کردن ورق ه

 ه تنش گیري را مرتفع می کنند اما اینکار درست و عملی نمی باشد.افزایش تعداد پله هاي جوش و یا تغییر مکانیزم جوشکاري ، نیاز ب

نیروي زیادي را تحمل نمی کنند. بدنه این دستگاهها را از ترکیب پروفیل هاي آلومینیومی موجود در بازار و با اتصاالت پیچ  CNCبعضی از دستگاههاي  -4

هاي لیزر و دستگاههاي حکاکی سبک اشاره نمود. هم پروفیل ها و هم اتصاالت در بازار ناظم و مهره اي درست می نمایند. بعنوان نمونه می توان به دستگاه

روفیل هاي پ االطباي تهران موجود می باشد و براي ساخت دستگاههاي آزمایشگاهی این روش بهترین گزینه است. البته بعضی شرکتها با ساختن قالب فورج ،

 آلومینیومی خاص خود را تولید می کنند.

 هرکدام از موارد فوق داراي مزایا و معایبی است که اگر وقت یاریمان کرد وارد آنها می شویم و تکنیک هاي هر کدام را بیان می کنیم.

اودانی ها، ن هروشی که ما براي دستگاه خودمان در پیش خواهیم گرفت روش پنجم یعنی استفاده از پروفیل هاي آهنی موجود در بازار ، مانند قوطی ها، تمس

جعه کنید. براي هران مراها و ... می باشد . از آنجائیکه سایز بعضی از پروفیل ها در بازار کم می باشد ، براي گرفتن این پروفیل ها می توانید به بازار آهن ت

 .برسانید ایشان به را ما سالم.  کنید مراجعه(            تهیه پروفیل ها می توانید به پروفیل مهدي )



 

  



 

  



 

  

د و دلیل آن شاز جمله موارد بسیار مهم در ساخت میزها نحوه جوشکاري در آنها می باشد. تابیدگی پروفیل ها در اثر عملیات جوشکاري کامال طبیعی می با

ن نکته را در شویم و فقط ایعملیات حرارتی و تغییر ساختار مولکولی بصورت موضعی است. به دلیل کاربردي بودن متن وارد تئوري هاي این مبحث نمی 

ر اثر مرور دنظر می گیریم که عالوه بر تابیده شدن پروفیل ها در مکانهاي جوشکاري شده، تمرکز تنش شدیدي در آن نقاط به وجود می آید و این تنش ها 

 با این دیدگاه ساخت میز را شروع می کنیم.زمان پیرو تئوري خزش ، خود را آزاد می کنند و پروفیل ها تا چند درصد به حالت اولیه بر می گردند. 

 3شکل 

 عدد تسمه دارد . در طراحی این پروفیل و تسمه ها چند نکته رعایت شده است: 0عدد پروفیل و  32میزي که ما طراحی کرده ایم 

 : 

 4شکل 

ت که داخل ستونها پل ها جوش خورده اند. از آنجائیکه ریل عدد ستون تشکیل شده اس 4نگاهی بیاندازید. همانطور که می بینید این میز از  4به میز شکل  -5

 در که ونههمانگ ، مشکل این از جلوگیري براي  حرکتی در طول پل ها پیچ می شود ، لذا در محل اتصال ستون و پل احتمال تابیدگی وجود خواهد داشت.

 اندازه طول میز خواهد شد. به ها پل طول لذا. اند شده داده جوش ها پل داخل ستونها و یکپارچه ها پل ، نمایید می مالحظه 2 شکل



کف اکثر کارگاهها به دلیل رعایت شیب جهت خروج آب ، شیب دار ساخته شده است و یا به دلیل ضربات مختلف ، آسیب دیده و کامال صاف نمی  -2

ایید. براي بدست آوردن سطح مطمئن می توانید از دو عدد باشد . لذا قبل از شروع عملیات جوش کاري از صاف بودن سطح زیر کار اطمینان حاصل نم

ت نمی باشد ، سپروفیل بزرگ بصورت موازي با هم استفاده کنید و با وسایل ابزار دقیق آنها را نسبت بهم تراز کنید. در صورتیکه وسایل ابزار دقیق در د

 شیلنگ تراز ، تا حدودي جواب کار را می دهد.

رده در ابتدا و انتهاي پروفیل ها جزء اصول مهم میز می باشد. پروفیل ها را هرگز با سنگ دستی و یا سنگ فیبري برش ندهید. صافی سطح مقطع برش خو -3

همین است. اره هاي آتشی هم یکی از روشهاي بد برش می باشد. دقت برش در اره هاي آتشی پایین می  CNCبدترین راه برش پروفیل هاي یک دستگاه 

صابونی راه بدنی نیست اما شعاع دیسک آنها کم می باشد و در کل دقت خوبی هم ندارند. اره هایی هم که بصورت رفت و برگشتی پروفیل  باشد. اره هاي

اره ها  ر اینفاع دها را برش می دهند دقت خوبی ندارند. اما از روشهاي قبلی بهتر است. اره هاي نواري افقی یکی از روشهاي نسبتا خوب می باشد. تغییر ارت

قب خواهد شد. در عیکنواخت صورت می گیرد و تیغه اره همواره موازي میز است. البته اگر تیغه این اره ها هم تنظیم نباشند باالي پروفیل با پایین آن جلو 

د از خدمات آنها در بازار آهن استفاده ساز این مدل اره ها را نداشته باشد می توان CNCبازار آهن تعداد زیادي از این اره ها موجود می باشد و اگر شرکت 

می خواهید و دقت بسیار مهم است. به هر صورت که پروفیل هاي خود را برش دادید اگر می خواهید از  CNCکند. یادتان نرود تاکید کنید براي دستگاه 

رچه طول آن و عمود بودن سطح مقطع را کامال میزان کنید. گ صافی سطح مقطع پروفیل ها اطمینان حاصل کنید آنها را نزد دستگاههاي فرز دروازه اي ببرید و

 این روش قیمت باالیی را براي شما به ارمغان خواهد آورد.

ساعت جوش داد و  4یا  3جوشکار میز دستگاه شما باید چند مهارت را بکار بگیرد. اول اینکه صبر و حوصله فراوان داشته باشد. می توان میز را در عرض  -4

روز نمی توانید آنرا تمام کنید. چرا که ) دوم اینکه ( جوشکار شما باید پیوسته جوش دادن را کنار  2تمام کرد . اما اگر میز خوبی می خواهید ، زیر کار را 

شود. در حقیقت فقط سانتیمتر بیشتر  5بگذارد. بزرگترین آفت این قبیل میزها جوش هاي پیوسته و پشت سر هم است. طول جوش در این دستگاهها نباید از 

ل به ال پباید خال جوش زد. اما تعداد خال جوشها زیاد خواهد شد. ضمنا ) مورد سوم ( جوشکاري باید به روش سرد صورت بگیرد . یعنی اگر در یک اتص

ود. تگاه و محل اتصاالت کامال سرد شخال جوش زده شد ، به سراخ اتصال بعدي برود و با جوش دادن چند اتصال ، انبر جوش را پایین بگذارد تا دس 0ستون 

ن آ سپس چند خال جوش دیگر و اجازه سرد شدن و روال به همین ترتیب تا آخر . دلیل این کار کامال علمی است و اگر فرصت شد توضیحات مربوط به

 داده خواهد شد .

 فرق بین مستطیل و متوازي االضالع در این است که قطرهايچون میز مکعب مستطیل می باشد پس باید در تمامی سطوح آن مستطیل داشته باشیم .  -0

وش مستطیل جمستطیل برابر بوده ولی در متوازي االضالع اینگونه نیست . پس براي اینکه مطمئن شوید سطوح جانبی شما مستطیل است از قاعده ضربدري در 

ید که هم تاکید می کنم که در صورتی می توانید از این روش اطمینان حاصل کن استفاده کنید یعنی فاصله بین گوشه ها در مستطیل باید یکسان باشد . باز

 طول پروفیل هاي بریده شده در اضالع روبرو کامال هم اندازه باشند .

دن اتصاالت حکم نموبا تمام دقتی که در ساخت میز بکار خواهیم برد ، سطح مقطع روي میز چند میلیمتر خطا خواهد داشت . لذا بعد از جوشکاري میز و م -6

 530تراش انواع قطعات به ابعاد : عرض  -، میز دستگاه باید توسط صفحه تراش دروازه اي تراشیده شود . ) این میز را خدمات صفحه تراش دروازه اي الماس 
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 يرو از باربرداري. ( برسانید بهلول آقا به را ما سالم تماس صورت در است داده انجام بهلول آقا جناب:  مدیر    59523097540:  همراه    5225 - 2004065

ورت ا براده برداري از روي آنها صت اند شده داده جوش ها پروفیل به تسمه عدد سه ، صلبیت باالبردن جهت لذا شد خواهد آنها شدن ضعیف باعث ها پروفیل

و با  دپذیرد. در خصوص روش جوشکاري این تسمه ها هم باید بگویم آنها را توسط چند عدد تنگ دستی از وسط تسمه تاکید می کنم از وسط تسمه ببندی

د و دوباره از وسط به طرف دیگر بروید. خال جوشها که سرد شد این عمل را چند خال جوش به یک طرف بروید و تا انتها خال جوش دهید ، سپس برگردی

د تاب دستگاه اتکرار کنید و آنقدر این عمل تکرار شود تا به میزان مناسب جوش صورت پذیرفته باشد. نا صحیح جوش دادن این تسمه ها به تنهایی براي ایج

ید و همچنین پیوسته جوش دهید تسمه به دلیل گرم شدن افزایش طول پیدا می کند اما پروفیل و تمرکز تنش کافی است. در صورتیکه از یک طرف جوش ده

د تسمه در وکمتر داغ شده و افزایش طول کمتري می یابد و همین طور که به انتها می رسید تسمه نسبت به پروفیل منبسط تر شده و بعد که میز سرد می ش

 ال فشار دائمی خواهد بود.حال کشش دائمی و پروفیل از یک وجه در ح

ه جرثقیل لجوش سر باال ، سر پایین ، برعکس و ... ندهید. گرچه در استادي استاد جوشکار شما شکی نیست اما به ایشان تاکید کنید دستگاه را به وسی -7

 سقفی بچرخاند و تمامی جوشها را بصورت معمولی و افقی صورت دهد.

را جابجا خواهند کرد. در استاندارد این ریل ها نوشته شده  Xهد شد. این ریل ها ، واگنهایشان را و آن واگنها محور در کنار میز دو عدد ریل پیچ خوا -0

یچها بر روي پ است که اوال محل نشستن ریل ها باید کامال صاف باشد ، صفحه تراش دروازه اي این کار را انجام خواهد داد و ثانیا براي اینکه وزن محور

میلیمتري را از گوشت پروفیل کم  4نشان داده شده است . در صورتیکه بخواهیم این لبه  0لبه ریل ها باید بر روي یک لبه قرار بگیرد. این لبه در شکل نیافتد ، 

 فته ایم.ر گرمیلیمتر کاهش گوشت جهت صاف و دقیق شدن ، پروفیل به شدت ضعیف می شود . لذا براي زیر ریل ها نیز تسمه در نظ 2کنیم با احتساب 

میلیمتري  4میلیمتر. با این حساب تسمه پایینی صاف می شود و تسمه باالیی عالوه بر صاف شدن پله  56میلیمتر و تسمه پایینی گوشت  25تسمه باالیی گوشت 

درجه چرخانیده ایم و تسمه ها  95هم خواهد داشت . روش جوش دادن این تسمه هم مانند روش جوش دادن تسمه هاي رو می باشد با این فرض که میز را 

 بر روي میز قرار گرفته اند.

نوع تسمه داریم . یکی بصورت نورد شده است و دیگري ماشین کاري شده . شما باید از  2در مورد تسمه ها شاید ذکر نکته دیگر بد نباشد . ما در بازار  -7

صد گرانتر از تسمه هاي نورد شده هستند اما لبه هاي آنها قابل اطمینان و صاف است. این در 55تا  0تسمه هاي ماشین کاري شده استفاده کنید. این تسمه ها 

 مساله با چشم کامال مشخص است

راي بستن قطعه ب نحوه نگه داشتن قطعه کار بر روي میز یکی از انتخابهاي مشتري است . و شما باید در این زمینه دست او را باز بگذارید . روشهاي مختلفی -

ل هاي آماده فیبر روي میز وجود دارد . یکی از این روشها استفاده از پیچ و مهره و لقمه می باشد . راحترین راه براي ساخت چنین میزي استفاده از پرو کار

 یکی از این دستگاهها را مالحظه می نمایید. 6آلومینیومی می باشد . در شکل 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 
 6 شکل 

میلیون  5نشان داده شده است . بعضی از شرکتها هم قالب این پروفیل ها را خودشان طراحی می کنند . این قالب حدود  7پروفیل ها در شکل سطح مقطع این 

 تومان تمام می شود. بعد آنرا به شرکتهایی که کار فورج را انجام می دهند داده و برایشان پروفیل ها را درست می کنند .

 
 7 شکل 

و لقمه براي نگهداري سنگ استفاده نماییم اما میز با سطح مقطع آلومینیوم اصال براي اینکار مفید نمی باشد . راه بهتري  Tخواهیم از سیستم شیار  گرچه ما می

میل بر  55اس یغچه المبراي اینکار استفاده از بلوک هاي آهنی بر روي میز می باشد . بعد از اینکه دستگاه راه اندازي شد و توان حکاکی و برش را داشت ت

را بر  T شیار و شوید وارد آرامی به شیارها شکل را بسته و از لبه بیرونی بلوک و در راستاي  Tروي اسپیندل ببندید و میز را شیار شیار نمایید . سپس تیغچه 

کار ساده اي می باشد و می توانید این کار زمانبر را به راحتی انجام دهید  ArtCamروي میز دستگاه ایجاد نمایید . نوشتن برنامه تراش میز بر روي نرم افزار 

 دیگري روش سراغ به زمان بسیار زیادي را طلب می کند.  Tاما این روش هم به درد نمی خورد چون ، اوال وزن آهن زیادي نیاز دارد ثانیا تراش شیارهاي 



میلیمتر و تسمه  55سانتی متر و به ضمانت  55شده استفاده نماییم . یک تسمه ماشین کاري شده به پهناي  . شاید بهتر باشد از تسمه هاي ماشین کاري رویم می

میلیمتر را تهیه کرده آنها را از وسط به هم و به بدنه دستگاه پیچ می نماییم . در صورتیکه مطابلق شکل زیر ردیف  0سانتی متر و به ضمانت  52دیگري به ابعاد 

خواهیم بود . در این روش تمام آهن خریداري شده مصرف شده و دوریز ، سفاله نداریم ثانیا زمان تراش  Tار شود شاهد ایجاد شیارهاي ساخته شده تکر

ح ی سطمور نیاز است . می توانید آن ها را هم به عهده خود دستگاه بسپارید . تنها مشکل ناصاف Tبسیار زیاد کاهش یافته و چند سوراخکاري براي ایجاد هر 

 بین زا دستگاه خود توسط تراشی کف با ، مونتاژ و ساخت از ناشی خطاهاي تمامی تا است واجبات جزء کف تراش ،  CNCاست . براي تمامی دستگاههاي 

ود . لرزش میز می شدن وزن آهن بر روي میز باعث جلوگیري از ش اضافه.  شود می حل مونتاژ واجبات از یکی اجراي راستاي در هم مشکل این پس.  برود

تن می رسد . آنها تا آنجائیکه می توانند میز  6تن و  0یکی از دالیل آن افزایش لختی میز می باشد . در دستگاههاي نمونه خارجی وزن بعضی از دستگاهها به 

به  حاسن دیگري هم دارد که از جمله آن می توانرا یکپارچه و سنگین می سازند . پس از سنگین شدن میز واهمه اي نداشته باشید . البته چدنی بودن میز م

ارچه پخاصیت چدن در میرایی لرزش در درون خود بخاطر ساختار مولکولی اش اشاره نمود ولی به دلیل امکانات کم در کارگاههاي کوچک ریخته گري یک

 میز بسیار مشکل و ناممکن است .

اده نماییم و قرار شد طبق قاعده هاي باال پروفیل ها بریده شده باشد و با ایجاد سطح صاف در کف قرار ما این شد که از پروفیل هاي موجود در بازار استف

عدد کنار میز ( را به بدنه اتصال  2عدد باال و  3کارگاه و بکاربردن قاعده ضربدري و ... بدنه را جوش دهیم و طبق اصول جوش تسمه ها ، هر پنج تسمه ) 

ده را از زیر ابزار یک صفحه تراش دروازه اي گذرانده باشیم . اگر چنین باشد ، میز شما کامل شده است . دیگه چی ؟ دیگر دهیم و بعد کل میز تراش خور

مایید نپایه داشته باشد . پایه هاي صنعتی قابل تنظیم در بازار موجود می باشد که می توانید از این پایه ها در دستگاه خود استفاده  4اینکه میز شما باید حداقل 

هها داراي شیب ا. این پایه ها عالوه بر تنظیم ارتفاع ، به خاطر داشتن کاسه انتهاي پیچ ، قابلیت خود تنظیمی جهت سطوح مختلف را دارند . چون کف کارگ

دستگاه دارید .چرخ هایتان را می  عدد چرخ براي 4هاي مختلف می باشند . همچنین براي اینکه دستگاه بتواند به راحتی در کف کارگاه جابه جا شود نیاز به 

چرخ دستگاه را گردان انتخاب کنید .در صورتیکه  4توانید از چرخ البرز واقع در ....... تهیه کنید . چرخ ها به دو صورت ثابت و گردان می باشد . شما باید هر 

به دیوار نزدیک کنید باید مانند تریلی آنقدر دستگاه را جلو و عقب  سانتی متر 50دو چرخ ثابت و دو چرخ گردان استفاده کنید و بخواهید دستگاه را مثال 

چرخ گردان این کار راحت تر است . چرخ ها به دو صورت فلزي و الستیکی می باشند . براي  4نمایید تا به میزان جابجایی دلخواه خود برسید ولی در 

کیلوگرم از چرخ هاي فلزي استفاده نمایید . وزن زیاد باعث تغییر الستیکی  655باالي  کیلوگرم ، از چرخ هاي الستیکی و دستگاههاي 655دستگاههاي زیر 

ر سخت می اچرخ شده و در زیر فشار زیاد چرخ هاي الستیکی مانند چرخ یک فرقون کم باد پر از آجر می شود و امکان جابجایی دستگاه در این شرایط بسی

آسیب رساندن به کف کارگاه می باشد . پس نظر ما این شد که در دستگاههاي سبک از چرخ هاي الستیکی  شود ، اما مشکلی که این چرخ هاي فلزي دارند

 استفاده شود و در دستگاههاي سنگین از چرخ هاي فلزي .

تگاه جمع می یه هاي دسنکته بعدي چرخ ، محاسبات مکان قرار گیري چرخ می باشد . ارتفاع چرخ از سطح زمین باید به گونه اي باشد که در صورتیکه پا

ضایی که چرخ ها ف شود ، دستگاه به روي چرخ قرار گیرد و زمانیکه پایه دستگاه باز می شود دستگاه از روي چرخ بلند شود و روي پایه ها تنظیم شود . میزان

سانتیمتر ارتفاعی است که اپراتور به راحتی می تواند به کار  00سانتی متر تجاوز کند . این  00و پایه ها می گیرند به عالوه ارتفاع بدنه ساخته شده ما نباید از 

سانتیمتر را براي بازي چرخ و پایه در نظر بگیرید و بقیه را به استراکچر اختصاص دهید . سعی کنید چرخ ها داخل کالف  50الی  55و میز مسلط باشد . حدودا 

 وند چرا که در غیر این صورت دستگاه مانند ماشین به نظر می رسد و زیاد قشنگ نیست . البتهزیر شاسی تعبیه شوند تا بعد از نصب کاور دستگاه ، دیده نش



انع گردش مقبل از ایجاد سوراخ جهت نصب چرخ ، به گردان بودن چرخ آنهم بصورت خارج از مرکز توجه داشته باشید . مکان چرخ باید بگونه اي باشد که 

وص پایه ها بهتر است بجاي اینکه با نصب لچکی کار خود را راحت کنیم و پایه ها را بیرون از شاسی نصب چرخ به دور محور عمودي اش نشود. در خص

 کنید ، اندکی صبوري کنید و با دقت و حوصله پایه ها را زیر پل ها و ستونها نصب نمایید . به نظر این حقیر اینگونه زیباتر است .

اور دستگاه علیرغم هزینه نسبی پایینی که در دستگاه دارد ، جزء ارزشمندترین قسمتهاي دستگاه می باشد ارزش اجازه دهید در مورد کاور هم نظري بدهم . ک

دهد . اولین ارتباطی  یدادن به کاور ، بیانگر میزان ارزشی است که سازنده در ساخت دستگاه خود نسبت به سایر قطعاتی که در دید نیستند ، مونتاژ آنها و ... م

شما با مخاطب برقرار می کند شکل و شمایل دستگاه بوده و میزان بسیار زیادي از تصمیم گیري در مورد خوب یا بد بودن دستگاه در همان  که دستگاه

ک ند تاننلحظات اول و با توجه به شکل و شمایل دستگاه می باشد . یکی از دستگاههاي که براي نیشابور درست کردیم ، بعد از نصب کاور ، دستگاه ما

کردیم  یزرهی شده بود چون تمامی پیچ هاي دستگاه در معرض دید قرار داشت در دستگاه بعدي این نقیصه را برطرف کردیم و کاور را به گونه اي طراح

 Uه باالیی را به صورت لبکه هیچ پیچی در برابر چشم قرار نداشت و این مسئله زیبایی بیشتري را براي دستگاه به ارمغان آورده بود . براي دیده نشدن پیچ ها 

. بعضی از دستگاهها داراي بدنه آیرودینامیکی زیبایی هستند که ذوق و سلیقه طراحان آنها را به نمایش گذاشته  Zدر نظر گرفتیم و لبه پایینی را به صورت 

 حی کاور را به عهده خودتان می گذارم .طرا ادامه و هستید طراحی استاد خود شما دانم می  است .

LMGuide ریل و واگن حرکتی 

LM Guide  ها از جمله بهترین ریل و واگن ها در دستگا ههايCNC  می باشند . در این بخش گذري ساده برLMGuide  ها می اندازیم و بطور بسیار

شده مراجعه کنید و در قسمت  تهیه DVDکلی از هر موضوع گذر می کنیم . در صورتیکه جزئیات بیشتري در خصوص موضوعات می خواهید می توانید به 

LMGuide  کاتالوگ شرکتهاي مختلف من جملهHIWIN , ABBA , IKO  و ... را ببینید . در انتها مشخصاتLMGuide  مصرفی در دستگاه خودمان

 را ارائه می دهیم .

 

  

 نمایش داده شده است . این ریل و واگن ها معموال به دو دسته باله دار و بدون باله تقسیم می شوند که در شکل زیر



 

 

 2شکل  5شکل 

  

 است ردترکارب پر که دوم دسته و باشد می طرفین در ساچمه ردیف یک داراي دسته یک.  شوند می تقسیم دسته دو به نیز ساچمه ردیف تعداد لحاظ از 

است . از یک لحاظ دیگر واگنها به دو دسته تقسیم می شوند ورد نیز در شکل روبرو نمایش داده شده م این.  باشد می طرف هر در ساچمه ردیف دو داراي

بیشتري  ر. در یک دسته از ساچمه کروي استفاده شده است و در دسته دوم از ساچمه غلطکی . بدیهی است که ساچمه هاي غلطکی داراي تحمل نیرویی بسیا

 نسبت به ساچمه هاي کروي می باشند

 
 

 2شکل  5شکل 

  



 
 

 2شکل  5شکل 

  

 

 

 2شکل  5شکل 

  

دیده می شود به دلیل سبک قرارگیري ساچمه ها در شیار ریل ، نیروهاي وارده به واگن ، از چپ به راست یا از راست  A چپ سمت شکل در که گونه همان 

 ه نحوه اتصال بستگیگن ها ببه چپ برابر بوده و مقدار آن با حالت از باال به پایین یا ازپایین به باال هم برابري می کند به همین دلیل میزان تحمل نیروي این وا

 را از روي میز اتصال دهید یا از کناره ها ، تحمل نیروي یکسانی خواهید داشت LM Guideندارد و اگر شما 

ن ها به میز و محورها ، به صورت پیچ می باشد . قاعده کلی در طراحی پیچ ها ، واگ و ریل اتصال نحوه.  باشد می ها ریل این در بار تحمل نحوه بعدي نکته 

د شدر راستاي پیچ می باشد و وارد نمودن بار برشی بر روي پیچ مجاز نمی باشد . در صورتیکه بار وارد شده به ریل و واگن از طرفین آنها باتحمل بار محوري 

ها باید لبه  و ریلها نیروهاي وارده به پیچ ها برشی بوده و امکان لق شدن در اثر لهیدگی رزوه ها و یا شکستن پیچ ها وجود دارد به همین دلیل در کنار واگن 

این قضیه در سوراخ  .اي تعبیه شود تا نیروهاي وارد شده بر واگن و یا ریل از طریق لبه وارد بدنه و یا استراکچر محور شود و پیچ ها تحت فشار برشی نباشند 

متر و ... یعنی حدود یک میلیمتر لقی مجاز . لبه میلی 9سوراخ  0زده شده است ، براي پیچ  55سوراخ  55ریل ها و واگن ها هم دیده شده است . براي پیچ 

 د .هدیگر آزاد ریل و واگن نیز باید ثابت شود . در شکل هاي زیر انواع مختلف بسته شدن ریل و واگن را به میز و استراکچر دستگاه نشان می د



  

 

 

 

 



 

 

  

  

 

  

 

  

 

  

  



  

  
  

  

یزش ساچمه ردر هنگام مونتاژ و دمونتاژ واگنها خیلی دقت نمایید چون پکینگ آنها نسبتا حساس بوده و امکان آسیب خوردن وجود دارد و همچنین احتمال 

ها وجود ساچمه هاي واگن روي زمین ریخت ، امکان جازدن آن LMGuideهاي داخل واگن بسیار زیاد می باشد . در صورتیکه در اثر جازدن واگن به 

ید . بعضی ی کندارد و جاي نگرانی نیست . اگر به مسیر حرکت ساچمه ها نظري بیاندازید ، محلی را که می توانید ساچمه را داخل واگن جا دهید را پیدا م

د . به هر حال را هم محاسبه نمای فروشندگان ریل ها بازار گرمی می کنند و پول الکی می گیرند . البته دستگاه ساز باید هزینه حمل و نقل و خوابیدن کار

 کار ساده اي است .

موجب می شود که عمر این ریل و واگنها افزایش یابد و غبارها و سفاله ها به این المانها آسیب نرساند .  LMGuideاستفاده از کاور در محل هاي نصب 

و غبار ناشی از تراش چوب و سنگ و ... می باشد کاورهاي آکاردئونی این کاورها داراي تنوع زیادي می باشند . در مواقعی که سیستم در معرض گرد 

 DVDکافی می باشد . در مواقعی که سفاله هاي تراش و فرز ممکن است به سمت ریل ها پرتاب شوند از کاورهاي فلزي کشویی استفاده می شود . در 

ود می باشد و می توانید در آن دیتا شیت مربوط به کاورها را مشاهده نمایید صفحه کاتالوگ در مورد انواع کاورها موج 205یی که تهیه شده است حدود 

. 

 

  



 

  

گن طول اشما همچنین می توانید از ریل و واگنهایی استفاده نمایید که بر روي آنها خط کش اندازه گیري نصب شده است و انکودر نصب شده در کنار و

ه در شکل ها مشخص است معیار اندازه گیري میدان مغناطیسی که توسط نواري کنار ریل نصب می شود حرکتی را اندازه گیري می نماید . همانگونه ک

 ایجاد می گردد . اختالف فاز بین دو حسگر جهت حرکت را نشان می دهد و همچنین یک حسگر جهت سنجش صفر موسوم به صفر انکودر در این سیستم

 موجود می باشد .

  

   

  



 

  

  

ریل ها و واگنها در تمامی کاتالوگها روش مونتاژ توضیح داده شده است  جهت مونتاژ

. بسته به اینکه ریل و واگن در دستگاه شما چگونه قرار گرفته باشد روش متفاوت 

خواهد بود . در زیر چندین نمونه عکس از روشهاي مونتاژ که در کاتالوگها آمده 

است که شما از یک طرف شروع  است به نمایش گذاشته شده است . قاعده کلی این

می نمایید . معموال آن ریلی می باشد که از بغل به لبه دیواره نصب می شود . سپس 

واگنهاي مربوط به آن ریل نصب می شود . در ادامه واگنهاي ریل بعدي در جایگاه 

خود قرار می گیرد و در انتها ریل دوم نصب می شود . این امر باعث می شود تا اگر 

 ی در قطعات تراش خورده وجود دارد گرفته شود.خطای

  

 

  



   

  

   

  

 

  



) یک نکته کوچک : وقتی که به عکس هاي این بخش نگاه می کردم مطلبی 

بسیار عجیبی را که بارها شاهد آن بودم یادم آمد. خیلی بد است ولی می 

ساز ایرانی که در سال صدها  CNCگویم . یکی از بزرگترین شرکتهاي 

CNC  تحویل بازار می دهد و مدعی است هر سال چند کیلومترLM  گاید

مصرف می کند ، متاسفانه در بستن ریل ها کوتاهی می کند و پیچ ریل ها را 

چند تا یکی می بندد . در آخرین دستگاهی که از ایشان دیدم یک پیچ بسته 

پیچ بعدي و رها شدن چهار پیچ بعدي . شده بود و چهار پیچ رها شده بود . 

میلیون تومان بود . خیلی فکر کردم  570متاسفانه قیمت دستگاه فوق الذکر 

را قوي گرفته  لتا به خودم ثابت کنم که شرکت عالی مقام و بلند مرتبه ، در محصول خود کوتاهی نمی کنند اما متاسفانه به نتیجه نرسیدم . گفتم شاید ری

 بت آنها چنین مطلبی نمی گنجد . صاحبان دستگاه که از ما مشاوره خواسته بودند با بیان این مطالب دل چرکین شدند و با ناراحتی به انتخااند اما در ذا

حاصل نمایند  نانیخود می نگریستند . به هر حال عزیزانی که می خواهند دستگاه بخرند ، نگاهی به ریل ها بیاندازند و از بسته بودن تمامی پیچ هاي آن اطم

م که از . از سازندگان عزیز هم خواهش دارم اصول مندرج در کاتالوگها را کامال رعایت نمایند . درست است که تعداد پیچ ها زیاد است اما سودي ه

 سازي گرفته می شود کم نیست ! ( CNCمونتاژ چند قطعه آماده با نام نامی 

 

   

ها در دستگاههاي  LM Guideبراي یک دستگاه خاص می باشد . متاسفانه اکثر طراحی  LM Guideاحی سازها نحوه محاسبه و طر CNCسوال اکثر 

سازها روش محاسبه را انجام نمی دهند و  CNCایرانی به صورت حدسی بوده و یا در شرایط بهتر کپی شده از دستگاههاي خارجی می باشد . و اکثر 

می رسیم ظاهر کوچک آن جلوي استفاده از آن را می گیرد چون مشتري  56مثال  LM Guide می دهیم و به متاسفانه تر اینکه وقتی محاسبات را انجام 

ها را بر طبق  LM Guideفکر می کند دستگاه ضعیف طراحی شده است و دستگاه فالن شرکت قوي تر بوده و بهتر می باشد . با این حال روش طراحی 

 دهم .خدمتتان ارائه می  HIWINمحاسبات شرکت 



   

روي  رهمانگونه که در شکل ها واضح است محاسبات بر مبناي نیروهاي فشاري و کششی و همچنین محاسبات گشتاوري است . تا بر این اساس معین شود ب

و ریل  ده ، واگننیروي بیشتري وارد می شود تا آن واگن را نقطه بحرانی در نظر گرفته و از جدول ارائه شده توسط شرکتهاي سازن LMGuideکدام 

 مناسب بدست آید .

ها داراي چرخ دنده در زیر خود هستند . این مدل ریل ها  LMGuideبعضی از 

در زمانی کاربرد دارند که محرک ما چرخ دنده رک و پینیون باشد . این مدل ریل 

ها داراي قیمت باالیی می باشند و از آنجائیکه در سیستم چرخدنده ها مقداري 

عموال چرخدنده سایش وجود دارد و احتمال بروز خطا به مرور زمان وجود دارد ، م

را از ریل مجزا می گیرند . البته در آینده و هنگام توضیح استفاده از رک و پینیون 

ها نکات مربوط به مونتاژ و روشهاي جلوگیري خطاها توضیح داده  CNCدر 

خواهد شد ولی در اینجا به همین بسنده می کنیم که براي استفاده از ریل و 

که در کنار میز در نظر میگیرید اندکی پهن تر  چرخدنده مجزا ، باید تسمه اي را

باشد و زمانیکه دستگاه صفحه تراش دروازه اي شیار ریل را در روي تسمه در می 

آورد ، یک شیار لبه دار هم در زیر تسمه در بیاورد که آن محل نشستن چرخ دنده 

 شانه اي خواهد بود .

  

  

  

وانکاري مناسب این ریل ها می باشد . جهت روانکاري مناسب این ریل ها باید به دفترچه هاي راهنماي آنها از نکات بسیار مهم در این ریل و واگنها ، ر

ها بوسیله گریس روانکاري می شوند . در ابتداي واگن ابتدا پکینگ جلوگیري از  LMGuideجهت سرویس و نگهداري صحیح مراجعه نمود . اکثر 

بالفاصله مخزن گیریس موجود است و بعد بدنه واگن شروع می شود . در دو قسمت بیرونی واگن دو عدد مجراي ورود ذرات به داخل واگن وجود دارد . 



ه ما این اورود گریس وجود دارد . این ورودي گریس خورها باید بگونه اي باشد که دهانه گریس پمپ بتواند به آن گریس تزریق نماید . در اولین دستگ

کم بود و بوسیله گریس پمپ امکان گریس زدن وجود نداشت. تنها راه ما زدن مقداري گریس به ریل  Zله دو پلیت در محور نکته رعایت نشده بود و فاص

 ها بود که گرچه راه مناسبی نبود اما کاچی بعض هیچی بود . شما در طراحی به این نکته هام توجه کنید .

   

  

   

  

باز هم سازندگان این قطعات تا حدود بسیار کمی اجازه لقی در این ریل ها داده اند . این لقی بسیار  LMGide علیرغم دقت بسیار باال در ریل و واگنهاي

 ها موجود می باشد . LMGuideکم باعث می شود راحتر بتوان ریل ها و میز را مونتاژ نمود . جدول میزان لقی و تلرانس در دیتا شیت همه مدل 

 

یزش ساچمه ردر هنگام مونتاژ و دمونتاژ واگنها خیلی دقت نمایید چون پکینگ آنها نسبتا حساس بوده و امکان آسیب خوردن وجود دارد و همچنین احتمال 

ها وجود ساچمه هاي واگن روي زمین ریخت ، امکان جازدن آن LMGuideهاي داخل واگن بسیار زیاد می باشد . در صورتیکه در اثر جازدن واگن به 

ید . بعضی ی کندارد و جاي نگرانی نیست . اگر به مسیر حرکت ساچمه ها نظري بیاندازید ، محلی را که می توانید ساچمه را داخل واگن جا دهید را پیدا م



د . به هر حال را هم محاسبه نمای فروشندگان ریل ها بازار گرمی می کنند و پول الکی می گیرند . البته دستگاه ساز باید هزینه حمل و نقل و خوابیدن کار

 کار ساده اي است .

موجب می شود که عمر این ریل و واگنها افزایش یابد و غبارها و سفاله ها به این المانها آسیب نرساند .  LMGuideاستفاده از کاور در محل هاي نصب 

و غبار ناشی از تراش چوب و سنگ و ... می باشد کاورهاي آکاردئونی این کاورها داراي تنوع زیادي می باشند . در مواقعی که سیستم در معرض گرد 

 DVDکافی می باشد . در مواقعی که سفاله هاي تراش و فرز ممکن است به سمت ریل ها پرتاب شوند از کاورهاي فلزي کشویی استفاده می شود . در 

ود می باشد و می توانید در آن دیتا شیت مربوط به کاورها را مشاهده نمایید صفحه کاتالوگ در مورد انواع کاورها موج 205یی که تهیه شده است حدود 

. 

 

 



ها براي جلوگیري از سایش ساچمه ها و در نتیجه خرابی و کچل شدن زود هنگام ، مخصوصا در واگن هاي هاي اسپید ) سرعت  LMGuideدر بعضی از 

اچمه ها تامین س باال ( بین ساچمه ها یک فاصله انداز قرار گرفته است . این قضیه همچنین موجب می شود تا فضاي مورد نیاز براي ذخیره گیریس نیز در بین

 شود .

   

  

 

در نظر  یجهت محفوظ ماندن ریل ها و واگنها از ذخیره شدن گرد و غبار و یا رفتن و گیر کردن پلیسه در محل نصب پیچ هاي ریل ، براي پیچ ها درپوش

ب واگن دستگاه خود نص گرفته شده است که وظیفه این مهم را برعهده دارد . از فروشنده ریل و واگن ، حتما درپوش را بخواهید و حتما بر روي ریل و

ل بر تجربه زیاد ازنده دستگاه باشد . گرچه داشتن درپوش دلیس کم تجربه بر دلیل تواند می ، پیچ درپوش نداشتن بدانید هستید دستگاه خریدار اگر  نمایید .

 پوشاند .نیست . بعضی از مارکهاي ریل و واگن ، داراي روکش سرتاسري بوده و بطور کامل ، روي پیچ ریل را می 

   



  

 

   

  

   



  

  

  

 بال اسکرو

د . از ش در قدیم االیام که تکنولوژي بال اسکرو کشف نشده بود ، جهت حرکت و جلو و عقب بردن میز ها و محور ها از سیستم پیچ و مهره استفاده می

آنجائیکه در اثر 

حرکتهاي لغزشی 

موجود بین دو 

سطح پیچ و مهره 

باعث سایش و 

خوردگی و در 

نتیجه لق شدن 

مکانیزم حرکت 

استفاده از پیچ و مهره با سطح مقطع مثلثی ، از پیچ و مهره با سطح مقطع  بجاي و دادند مهره و پیچ هاي دنده نوع در تغییراتی و افتادند فکر به می شد ،

ی خورد . از مذوزنقه و تا حدي مستطیلی استفاده کردند . این مدل پیچ و مهره ها هم اکنون نیز در میز دستگاههاي فرز و تراش معمولی به وفور به چشم 

شخصی بین پیچ و مهره بوجود می آوردند و از طرف دیگر به مرور زمان این پیچها نیز سائیده یک طرف باید براي روان کار کردن این سیستم یک لقی م

 رفط شده و دقت خود را از دست می دادند . پیج وقتی راستگرد می شد ، یک

 دیگر فطر به تا شد می طی لقی ابتدا شد می چپگرد وقتی و بود درگیر مهره

راع دیگري سبب شد تا میزان تاخ.  شد می درگیر دیگر طرف سپس و برسد

بسیار زیادي از این مشکل حل شود و آن سیستم لید اسکرو بود . در این سیستم 

، به جاي استفاده از یک مهره ، از دو مهره استفاده می شد و بین دو مهره فنري 

قرار داشت . این فنر توسط پیچ هایی تنظیم می شد و باعث می گردید در هر 

ها درگیر باشند و با چپگرد و راستگرد شدن ، لقی به  صورت دو طرف مهره

زش سطوح غحداقل برسد و در جائیکه پیچ خورده شده ، فنر باز شده و خود را تنظیم نماید . سیستم بسیار عالی بود ولی همچنان یک مشکل داشت و آن ل

.  گشود . مکانیزم حرکت بال اسکرو همانند حرکت بلبرینگ ها می باشد بود . اختراع بال اسکرو این مشکل را حل کرد و دنیایی جدید را در برابر صنعت



در بین سطوح هیچ لغزشی نیست و مبناي حرکت غلتش کامل است . در 

 بر طبق فرمول سیستم پیچ و مهره ، با اضافه شدن نیرو مثال وزن ،

اصطحکاک ، نیرو در ضریب اصطکاک ضرب می شد و نسبتی خطی را 

به دست می داد یعنی هرچه نیرو بیشتر ، اصطحکاک بیشتر و نیروي مورد 

نیاز جهت چرخش هم بیشتر می شد . در سیستم بال اسکرو لغزش نیست 

آن از  Xو غلطش می باشد . خودم دستگاهی را که جهت نسب محور 

را جلو و عقب بردم . البته بعد ها در کالسهاي درسم این  Xاستفاده کردیم ، بعد از نصب با حرکت دو انگشت به راحتی مهره را چرخاندم و محور جرثقیل 

وستان در طراحی دمطلب را براي دوستان اجرا می کردم تا نکته بسیار مهمی را که االن می خواهم بگویم را برایشان بطور عملی نمایش دهم . متاسفانه اکثر 

.  کنند می استفاده حسی قدرت از ، علمی محاسبات جاي به  CNCدستگاه 

 براي سازان ایرانی واقعا نمی دانند CNCجالب است اگر بگویم اکثر  خیلی

.  برندب بکار باید گشتاور و توان لحاظ از را موتوري چه خود دستگاه محورهاي

را که اکثرا  CNC از بخش آن که گفت توان می پس دانید نمی هم شما اگر

CNC  سازان نمی دانند شما هم نمی دانید . پس خیلی عقب نیستید . به حس خود

اطمینان کنید و حدودي یک موتور را براي محور خود انتخاب کنید ، اینهمه 

اگر نشد ، توصیه دوم من این است روي حس خود آدم این کار را کردند و چیزي نشد . گرچه اولین توصیه ناشدنی من این است که علمی کار کنید که 

می شود یک سیستم سرو موتور و بال اسکرو نصب کرده بود . براي حرکت  Yکه بدنه محور  Xساخته بود و بر روي محور  CNCکار کنید . دوستی یک 

صب کرده بود تا یک موقع دستگاه زیر بار کم وات استفاده کرده بود و یک گیربکس یک به ده هم سر موتور ن 705از یک سرو  Yکیلویی  05محور 

وات استفاده می شود و  455رو هاي س از محور این براي ما دستگاههاي در نیاورد .

هیچ گیربکسی هم سر راه نیست . فهمیدید چی شد ؟ حس ایشان حدود بیست برابر 

حس ما احساس نیاز می کرد . البته بعد از خوردن آن ضربه حسابی ، حس ایشان 

با تمام سرعت  Yتعدیل شد و اصطالح گردید . در اثر اشتباه در تنظیم کنترلر، محور 

بریده شد و تمامی سیستم ایشان از هم پاچید.  55عدد پیچ  0ا رفت و به راحتی به انته

می سازند ، نمی دانند که  CNCایشان و خیلی دیگر از دوستانی که براي اولین بار 

بال اسکرو خود یک گیربکسی عظیم است . در کالس درس براي درک این مورد 

را که بزرگترین محور و سنگین ترین  Xبه دوستان می گویم که با تمام توانتان محور 

محور هم می باشد را نگه دارند و در حالیکه آنها تمام تالش خود را می کنند من با 

دو انگشت ، مهره گردان بال اسکرو را می چرخانم و همه آنها با محور به جلو و عقب 

چه  ،فکر می کنید با این اوصاف  "می روند و بعد جمله معروف را می گویم که : 

و این آزمایش ، ذهنیت نجومی آنان را  "نیاز است ؟  Xموتوري براي حرکت محور 



واهم خدر حد بسیار زیادي اصالح می کند. بگذارید از این مطلب فعال خارج شویم و در موقع مناسب جهت فرموالسیون و طراحی باز هم در خدمت شما 

 بود .

ه ها ساچمه ها حرکت می کنند و با گردش ساچمه ها ، آنها داراي حرکت طولی هستند و باید بعد از همانگونه که در شکل هاي مقابل دیدید بین رزو

سط یک تو دوران کامل به جاي خود برگردند . سه مکانیزم براي اینکار طراحی شده است . در یکی از آن ساچمه ها چرخیده به انتهاي مهره که می رسند

دامه پیدا می کند . در دو مکانیزم دیگر برگشت ساچمه ها بعد از اتمام هر گام است و تنها فرق بین آن دو در روش لوله به ابتدا برگشته و این سیکل ا

 و است هشد تعبیه مهره داخل در برگشت می باشد که در یک روش مکانیزم برگشت

 اعتس به.  ببینید روبرو هاي شکل در توانید می را مدل هرسه.  مهره خارج در دیگري

بح داریم نزدیک می شویم . تعجب نکنید ، بعد از خوردن سحري دارم این مطلب ص 7

را می نویسم . اجازه دهید یک خاطره را که در بر گیرنده یکی از نکته اجرایی بال 

اسکرو می باشد را برایتان بیان کنم . استاد تراشکار ما که می خواست کم نیاورد اعالم 

 04و با آن کار هم کرده است . این قضیه براي سال کرد که بال اسکرو را دیده است 

است و ما قبل و بعد از ایشان چندین استاد تراشکار به خود دیده ایم . بال اسکرو محور 

Z  در دستش بود و با آن بازي می کرد . باید سر و ته بال اسکرو را طبق نقشه می تراشید

ن بال صحبت می کنیم من ای ، مقداري که صحبتها طوالنی شد گفت بگذارید همینکه

ا ردن مهره هماناسکرو را هم بتراشم . مهره را چرخ بزرگی داد و قبل از اینکه فریاد صبر کن من بلند شود ، کار خودش را کرد و مهره را درآورد . در آو

ون کارگاه بتونی بود که بسیار درب و داغو پاشیده شدن ساچمه ها کف کارگاه همان . اي کاش کف کارگاهش موزائیک بود یا اصال تمیز بود ، کف 

ید و یا قطعا کرده ا بود و کامال روغنی و سیاه و مملو از سفاله هاي ریز و البته بخاطر کمبود جا ، دستگاهها هم نزدیک بهم . شما هم یا این قضیه را تجربه

ساعت هم در این خصوص سرکار بودیم . در آخر پیکی گرفتیم  2حدود  تجربه خواهید کرد . ادعاي بعدي ایشان این بود که من ساچمه ها را جا می زنم و

ساچمه هاي بال اسکرو ما جا خورد . من در این خصوص  04در سال  45هزار تومان هزینه  45و مهره و ساچمه و پیچ را روانه فروشنده کردیم و با صرف 

 2یست . حدود دو سال بعد ، چند روز مانده به نمایشگاه ، لحظات پر اضطراب ، ساعت خیلی حواسم جمع بود ، اما مونتاژ و دمونتاژ همیشه بر وفق مراد ن

به زمین افتاد .  رنیمه شب ، در کارگاه تنها بودم و بسیار خسته ، پیچ را به گیره بستم و برگشتم که سنگ را بردارم مهره در اثر وزن خودش چرخید و از زی

قالویز و ... زیر گیره ما پر از سفاله و خرده آهن و ... بود و من در آن لحظه فقط توانستم کار را براي نیم ساعت در کارگاه بخاطر سنگ زنی و اره کشی و 

نیمه شب می دانستم همه جا بسته است گفتم باید خودم این ساچمه ها را  3تعطیل کنم . بعد از استراحت آمدم و ساچمه ها را پیدا کردم و چون در ساعت 

زدم و خاطره عظیم دیگري را رقم زدم . فرداي آن روز در کف کارگاه یک ساچمه دیدم . احساس کردم باید ساچمه هاي دیگري هم باشد  جا بزنم و جا

را بسته بودم و وقت بازکردن آن را هم نداشتم . با خودم گفتم ولش کن  Z. خیلی گشتم و یک ساچمه دیگر هم پیدا کردم . مشکل آنجا بود که محور 

و دواهد اما وجدان درد امانم را بریده بود و احساس کردم بخش زیادي از فکر من به دنبال همان دو ساچمه است . صاحب دستگاه راضی نیست که نمی خ

و بدون  را باز کردم و خیلی سریع Zاش در سر جایش نباشد . باالخره تصمیم گرفتم دو ساچمه را جا بزنم . محور  Zعدد از ساچمه هاي بال اسکرو محور 

دیم . دستگاه وفکر کردن یک شیار پیدا کردم و دو ساچمه را درون آن انداختم و تجربه سنگین دیگري را رقم زدم . دوسال بود که دستگاه را تحویل داده ب



ت کار می کند . هرچه صبر می آن هرز چند گاهی از کار می افتاد . ما براي تعمیر می رفتیم . اما می دیدیم دستگاه درس Zما جن زده شده بود . محور 

آالرم می داد . خیال ما از مکانیک دستگاه راحت بود چون وقتی  Zکردیم ، دستگاه درست کار می کرد . می رفتیم دو روز بعد دوباره از کار می افتاد و 

درست کار می کرد . بنده خدا مهندس کشاورز  با دست بال اسکرو را می چرخاندیم به راحتی می چرخید ، کابل ها هم مشکلی نداشتند و درایو سرو هم

ا در آوردیم رهم مشاوره زیادي داد ولی قصه دستگاه ما الینحل مانده بود . تا بعد از دو سال جهت سرویس مکانیک دستگاه رفتیم و مهره هاي بال اسکرو 

د و در شیار زائد انتهاي مهره هستند . این دو ساچمه پکینگ مهره را عدد ساچمه در شیار خود نیستن 2دیدم  Zتا با بنزین بشوریم و چک نماییم . در محور 

نجا خارج آ خراب کرده بودند . زمانیکه دستگاه درست کار میکرد ، این دو ساچمه در پکینگ گیر افتاده بودند و زمانیکه در اثر رفت و برگشت زیاد از

تیم و دستگاه را روشن می کردیم دستگاه به رفرنس می رفت و با اینکار این دو ساچمه می شدند . ما که براي تعمیر می رف Zمی شدند باعث قفل محور 

قت باید یمی چرخیدند و به داخل پکینگ خراب شده می رفتند و گیر می افتادند و آن ساعتهایی که ما به انتظار خراب شدن دستگاه می نشستیم ، در حق

که در وسط کار خراب  MDFاتفاق نمی افتاد . دو عدد ساچمه نابجا چقدر خسارت وارد کرد . چقدر  این دو ساچمه بیرون می آمدند و از شانس ما این

 . می شد . نارضایتی زیاد صاحب دستگاه و هزینه زیاد تعمیرات ما . اگر آن دو ساچمه را با عجله جا نمی زدم اینهمه خسارت به بار نمی آمد

ید . همانگونه که مشخص است سطح مقطع بال اسکرو ها داراي سه فرم می باشند . بیشترین کاربرد را فلنچ سمت نیم نگاهی به انواع بال اسکرو زیر بیانداز

خواست آن بیشتر رچپ دارد . این فلنچ از بغل بریده شده و در میز دستگاه می تواند فضاي کمتري را بگیرد. از سوي دیگر در بازار فراوانتر می باشد چون د

 است .

 

ال ب د بال اسکرو باید چند مطلب را به فروشنده بگویید . اولین و مهمترین آن قطر بال اسکرو است . دومین آن گام بال اسکرو و در نهایت طولبراي خری

تمام مغازه  در اسکرو . در ناظم االطبا تهران تا دلتان بخواهد بال اسکرو فروشی وجود دارد . و طبق معمول رقابت و طبق قاعده تلقب و دوز و کلک . شما

اشد . خود من ب هاي ناظم االطبا می توانید علیه بقیه مغازه ها مدرک دال بر متقلب بودن دیگران جمع کنید و جالب اینکه ماست هیچکدام از آنها ترش نمی

الیل آدم را مجبور می کنند تا فقط از هم علیرغم متخصص بودن در دام حرفه اي هایی افتاده ام که مپرس . همه آنها دالیل بسیار موجهی دارند که این د

ا تعداد بسیار االطبآنها خرید انجام دهیم و بقیه گویی متقلبان عالمند . نماینده انحصاري را در دنیا و در هر کشور فقط به یک شرکت می دهند اما در ناظم 

درصد باالتر از مارک دیگر است ، در ناظم االطبا می  35دنیا زیادي شرکت داراي نماینده انحصاري از یک محصول هستند . مارکی را که قیمت آن در 

 درصد پایین تر از همان مارک خرید !!! و من همه این مطالب را گفتم چون از خاله زنک بازي هاي ناظم االطبا خسته شده ام . 35توان 



قط و گام ، فروشنده مهره مورد نظر را به شما می دهد . فقط ذکر قطر بال اسکرو ، گام بال اسکرو و طول بال اسکرو براي خرید کافی است . متناسب با 

 چند نکته ضروري است .

رو در بال اسکنکته اول مهره اي که تحویل شما می شود داراي یک لوله وسط می باشد . در این لوله خود چند نکته وجود دارد . اول تا زمانیکه مهره را 

می کنم تحت هیچ عنوان لوله را خارج ننمایید . چون تمام ساچمه هاي مهره نقش بر زمین خواهد شد . دوم در نصب نکرده اید تحت هیچ عنوان ، تاکید 

ل اسکرو بسته یچ باطراحی ابتدا و انتهاي بال اسکرو می باشد . در طراحی ها باید لبه اي را در نظر بگیرید که لوله به آن مماس شود و مهره به راحتی در پ

لیل لوله بسیار نازک گرفته شده تا در طراحی محدودیت کمتري ایجاد کند البته در اینجا یک نیم نکته هم ضروري است . قبل از اینکه شود . به همین د

جه کل مواا مشلوله مهره بال اسکرو را روي پیچ قرار دهید ، شیار پیچ را با سورهان گرد کوچک باز نمایید . پلیسه هاي تراش ممکن است ورود مهره را ب

دیگري که  موقع نمایند . نکته فوق مهم سوم اینکه بعد از نصب مهره بر روي پیچ ، لوله مذکور را دور نیاندازید چون در حین تعمیرات و نگهداري و یا هر

 رو یک معماي بسیار پیچیدهمجبور به درآوردن مهره بال اسکرو از روي پیچ می شوید این لوله را الزم دارید و بدون این لوله ، در آوردن مهره بال اسک

 خواهد شد . این سه و نیم نکته مربوط به نکته اول بود .

 

  

ست . براي ا نکته دوم اینکه ممکن است شما بخواهید دقت بسیار باالیی از دستگاه خود بگیرید . این دقت در دستگاههاي تراش و فرز و سنتر و ... نیاز

اي دوبل دارید . در این بال اسکرو ها یک اسپیسر در وسط دو مجموعه بال اسکرو وجود دارد و با تنظیم آنها می توان اینکار نیاز به استفاده از بال اسکرو ه

ر گرفته شده ظمیزان لقی را در حد بسیار باالیی کاهش داد . البته خود بال اسکرو داراي لقی کمی می باشد و این موارد براي رسیدن به دقت میکرون د ن

 ر مفهوم بهتري از ایت قضیه را به شما نشان می دهد .است. شکل زی



 

  

 

  

ر جداولی د نکته سوم اینکه براي طراحی پیچ بال اسکرو ، بعضی از شرکتها کار را راحت کرده اند و مهره تراشیده شده را بصورت طرح نهایی می دهند .

 نمایش داده شده است . می توانید براي دستگاه خود انتخاب نمایید و سفارش دهید . که در انتهاي دیتا شیت بال اسکرو ها آمده ، طرح هاي از پیش آماده

 

  

ت نمایید زیر دقاجازه بدهید قبل از اینکه وارد بقیه جزئیات و نکات بال اسکروها شویم ، چند عکس از انواع بال اسکر ها را نمایش دهیم . در چهار شکل 

رویی را تهیه چون باید بال اسک . بال اسکرو هاي بسیار جالبی در آن است اما جالب تر اینکه شما باید فقط آنها را نگاه نمایید و زیاد قدرت انتخاب ندارید .

احی عجیب و غریب رنمایید که در بازار به وفور یافت می شود و هر زمان که بخواهید بتوانید آن را تهیه نمایید . خریدن بال اسکرو خاص و یا بهتر بگویم ط



نتر از طراحی شده وارد کشور شود و هزار البته بسیار گراو یا بهترتر بگویم طراحی دانشجویی ، وقت بسیار زیادي را خواهد گرفت چون باید بال اسکرو 

 از همه بیشتر یافت می شود. FSIبال اسکرو دیگري بود که می توان از وفور آن در بازار مطمئن شد و با قیمت مناسب رقابتی خرید . در لیست زیر مورد 

  

  

 

  

  



 

  

 

بال اسکرو ما فقط و فقط باید نیروهاي عمودي را تحمل کند . اجازه دهید سایر نیروها توسط ریل ها و سایر نکات بال اسکرو را با مونتاژ شروع می کنیم . 

 واگنها تحمل شوند .



 

  

 

  

نها هم آهمانگونه که در شکل هاي زیر مشاهده می شود چکش را بیخیال شوید ، چون بال اسکرو ها نوع خاصی از بلبرینگ ها هستند ، پس روانی دوران 

انگونه مد تا حدود زیادي مانند بلبرینگ ها باشند و هر زمان که احساس کردید چکش مورد نیاز است بدانید فاتحه آن بال اسکرو خوانده شده است. هبای

ک یکه در شکل مفهوم است روغنکاري عمر مفید را افزایش می دهد . در یک دستگاه چینی دیدم که یک پمپ مکانیکی در کنار دستگاه وصل بود و 

ره توسط طبازو داشت . با باال کشیدن بازو فنري کشیده می شد و آن فنر جهت برگشت ، آرام آرام پیستون روغن را فشار می داد و روغن بصورت قطره ق

پیدا  تهران می شود شیلنگ هاي نازک به تمام بال اسکرو ها و ال ام گاید هاي دستگاه روغن می زد . خیلی خوشم آمد . این دستگاه را نمی دانم در کجاي

گفته شده  مکرد . اگر دوستی از وجود این دستگاه خبر دارد بگوید تا خودم در دستگاههایم استفاده کنم و به بقیه دوستان هم بگویم. در سومین شکل ه



ل از کاور بال اسکرو نمایش داده شده که تالش نمایید بال اسکرو در معرض گرد و غبار و آسیب هاي ناشی از سفاله و ... نباشد . در شکل چهارم دو مد

سفاله  واست . کاور سمت چپی آن از مدل الستیکی بوده و مدل سمت راستی فلزي و مانند فنر می باشد . در دستگاههایی که بال اسکرو در معرض غبار 

 و ... است از این کاورها استفاده نمایید .

 

  

  

 

اسکرو به نمایش گذاشته شده است . گرچه به خوبی می دانم از کدام روش در کجا استفاده می شود ولی این در اشکال زیر چهار روش مختلف بستن بال 

در آن و البته این نکته هم فراموش نشود و ... بس است دیگه !!! یه  B در این است و نکته شکل A قسمت را نمی گویم تا توي کف آن بمانید . نکته شکل

انباره استفاده کنید کمی هم آنرا بکار بیاندازید . البته شک ندارم که در مطالب ارائه شده در این صفحه  بصورت اینکه از مغز خودکم فکر کنید و به جاي 



کل ار ش، شما نکات این چهار شکل را فرا نخواهید گرفت . هموطن هستید دیگه ، یک ایرانی اصیل . به هر صورت ، من خواهشم را دارم که به این چه

 دقت کنید و نکاتش را بیابید . به کاتالوگ هم می توانید مراجعه نمایید. خوب

 

  

  

  

 

  

  



 

  

 

  

شکل  بلبرینگ معمولی نیستند . بلکه بلبرینگهاي جهت دار هستند . بلبرینگ وسط در آنها چند نکته را نگم . به بلبرینگ ها خوب دقت کنید . دلم نیامد

 زیر . این یک نکته .



 

 وم .اینهم نکته دهاي زیر چند روش براي چیدن آنها را می بینید تا با استفاده از آنها بتوان نیرو هاي محوري را در هر دو طرف کنترل کرد. در شکل

  

 

ه این نگهدارنده ب سیستم نگهداري بلبرینگ ها نیست . چون سازندگان بال اسکرو می دانستند امثال شما طراحی در شما هنرمندي به نیاز اینکه سوم هم نکته

گرچه خود این نگهدارنده ها نیز داراي چند نکته کوچک هستند . اوال گران هستند . البته  آنها را از قبل براي شما آماده کرده اند. بنابراین ها نیاز دارید

هزار تومان و نگهدارنده تک بلبرینگی حدود  00 گران هستند . مثال در شکل زیر ، نگهدارنده دو بلبرینگی حدود الکی ساختاري لحاظ ارزش دارند ولی از

سانت ماشینکاري شده به طول یک متر گرفتم و با فرز  2سانت در  6هزار تومان است . آنها را می توان با قیمت بسیار مناسب ساخت . من یک تسمه  30

 طراحی خود باید حواستان به ابعاد فلنج موتورتان باشد . ست بال اسکرو هلدر ابتدا و انتها ساختم و در چند دستگاه استفاده کردم . در 0براي 

  



 

  

 

 

  

ن هلدرها به ایدو نقشه فوق یک نمونه از ست نگهدارنده سر و ته بال اسکرو بود. نمونه هاي دیگر در زیر قابل مشاهده است . تنها تفاوت در نحوه اتصال 

 سایز مورد نظر خود را پیدا کنید . بیاندازید و طرح وبدنه دستگاه می باشد . کافی است نگاهی به کاتالوگ ها 



    

 

  

    

 

  

قبل  اندازه هاي مورد نیاز جهت تراش سر و ته بال اسکرو را هم داده اند . به کاتالوگ نگاهی بیاندازید و و اند کرده راحت کار را CNC سازندگان قطعات

محصول خود ببینید . و اما سر و ته بال اسکرو !!! می دانید مشکل چیست ؟ سه مساله  خصوص در را استاندارهاي سازنده از آنکه طرحی را کشف نمایید ،



می باشد  دساده ! بال اسکرو یک پیچ آب داده شده بسیار سخت است و تراشکاري بر روي آن مشکل می باشد . نکته دوم اینکه طول بال اسکرو معموال بلن

تراش ، مقداري لنگ می شود و تراش در این حالت لنگی را در بال اسکرو نگه می دارد . سومین مساله اینکه نمی  و در اثر دوران با سرعت در دستگاه

 توان بال اسکرو را به سه نظام دستگاه تراش بست چون احتمال خراب شدن بال اسکرو در قسمت فک هاي نگهدارنده وجود دارد .

    

 

.  در کاتالوگ دیدم . توصیه من این است که کاتالوگ ها را حتما بخوانید که ی فکر کنم راه مناسب ، همانی باشدچه کرده اید ول تا حاال نمی دانم شما

عالی است و هم بسیار قشنگ توضیح داده است که در خصوص محصوالتش چه کارهایی  بسیار یک مارک HIWIN مطالب جالبی در آنها نوشته است .

 باید انجام دهید .

هاي وین  "ها و سایر محصوالتش هم رعایت شده و تقریبا اکثر تصاویر این قسمت برگرفته از کاتالوگ  LMGuide در خصوصاین موارد  

"  HIWIN می باشد . مارک ABBA دارد ) مهمترین دلیل آن شاید ارزان تر بودن آن باشد ( به همین دلیل فروشنده  زیادي هم در بازار ایران طرفداران

سازهاي تازه وارد به عرصه  CNC و ) یک مطلب بسیار مهم را می خواهم داخل این پرانتز بنویسم و آن این قانون که اکثر  یدا کرده استهاي زیادي هم پ

استفاده می کنند . یعنی ارزانترین ریل در بازار  ABBAساخته شده ، از مارک CNC و سعی در پایین آوردن قیمت ABBA ساخت ، به دلیل قیمت پایین

هستید و سی الی چهل میلیون پول می خواهید به دستگاه بدهید ، قید تفاوت چند صد تومانی را بزنید و از سازنده  CNC شما که خریدار یک دستگاه. 

با  LMguide را روي دستگاه شما نصب نمایند و از سازندگان هم می خواهم یکبار بال اسکرو و یا ABBA بخواهید از مارک هاي بهتر از

را از نمایندگی  HIWIN و چه مارک ABBA را چک نمایند و تفاوت را مقایسه نمایند . البته مواظب جنس هاي تقلبی باشید و چه مارک HIWN مارک



وري د ها شدیداهاي مجاز بخواهید . در هر حال تقاضاي این حقیر به شما اندیشمندان این است که این قطعات را از نمایندگی هاي مجاز بخرید و از واسطه 

 کنید تا اگر هم تقلبی در بازار بود و یا روزي وارد بازار شد در سبد خرید شما قرار نگیرد که در موقع گارانتی بیچاره خواهید شد.

ک یدر کاتالوگ فوق الذکر آمده است که آب دو سر بال اسکرو را بگیرید . جهت گرفتن آب دو سر بال اسکرو باید بوسیله سر پ به بحث خود برگردیم

و بعد اجازه دهید تا به مرور و در هواي آزاد خنک شود . اینکار  برسانید ، درجه حرارت محل تراشکاري در بال اسکرو را باال ببرید و به حد سرخ شدن

عالوه بر  ،باعث می شود سختی محل هاي مورد نیاز به شدت کم شود و ماشینکاري آسان شود . همانگونه که در شکل زیر مشخص است شرکت سازنده 

 .محل ماشینکاري شده یک بخشی از پیچ را نیز که در نزدیک محل آبگیري است را جزء محل حرکت قرار نداده و آن را از کورس خارج نموده است 

البته   ود .رد نششما در طراحی کورسهاي حرکتی خود محل قرار گرفتن مهره بال اسکرو را باید بگونه اي در نظر بگیرید که مهره در دو محل مذکور وا

 را حل نمایید . نکته الاگر قید این دو سر بال اسکرو را زده باشید ، می توانید مستقیم ، سه نظام دستگاه را به بال اسکرو ببندید و مشکل سوم گفته شده در با

له ند جا مهار نمایید . وقتی دستگاه تراش در مرحباقیمانده نسبت طول به عرض و لنگ شدن حین تراش است که شما چاره اي ندارید که بال اسکرو را از چ

ادي را یخشن تراشی و دستگاه سنگ در حین دقیق کاري در حال چرخش است در راستاي عمود نگاه کنید . نباید لنگی ببینید . لنگی کم به مرور لنگی ز

 ش دستگاه را نیز در بر دارد .براي شما ایجاد می کند و در دورهاي باال عالوه بر صدمه خوردن به بال اسکرو ، لرز

ما هم می شتراشکار شما اگر با تجربه و حرفه اي باشد خودش می داند باید در گوشه داخل شفت تراشیده شده اندکی فرو رفتگی ایجاد کرده باشد . ولی 

ان میزان دقیق مورد نیاز را به ایشان بدهید تا ایشتوانید طبق استانداردهاي مختلف ارائه شده در کاتالوگ ، در نقشه اي که به تراشکار خود می دهید ، 

 همینطوري و بصورت حسی روي بال اسکرو شما عملیات ماشینکاري انجام ندهند . در دو شکل زیر دقت نمایید .

  

 



 

ین ازار موجود است . به پشتوانه امطالب گفته شده در باال ، جهت نگهداري سر و ته بال اسکرو بود . جهت اتصال مهره بال اسکرو هم قطعات آماده در ب

ساخت . اگر یکبار دیگر به بال اسکرو ها دقت نمایید می بینید که سطح فلنج  CNC یک قطعات آماده است که ادعا کرده ام با یک دریل دستی می توان

درجه چرخانده و شما به راحتی می  95فلنج را همه آنها عمود بر محور دوران خود می باشد . قطعات آماده شده اي در بازار موجود می باشد که سطح 

 توانید بال اسکرو را روي سطح محورها نصب نمایید . به شکل زیر دقت کنید .

 

 شما بخواهید در سیستم بال اسکرو ، پیچ را بچرخانید و با اینکار مهره به جلو و عقب برود . و با جلو و که است شرایطی در قسمتهاي باال گفته شد ، موارد

شروع به تاب  چعقب رفتن ، میز را جابجا کند . در شرایطی که طول پیچ بال اسکرو نسبت به قطر آن زیاد باشد ، با دوران پیچ ، لنگ در آن می افتد و پی

ق می افتد ، پیچ را از دو سر بیشتر اتفا X خوردن می کند . در این شرایط پیچ را ثابت نگه می دارند و مهره را دوار می کنند . این مطلب که در میز و محور

آن جلو گیري می کنند . در این حالت وقتی مهره چرخانده می شود ، خودش به جلو و یا عقب می رود . مکانیزمهاي آماده  دوران ثابت نگه می دارند و از

، مهره گردان بال اسکرو نامیده می شوند و داراي  اي در بازار وجود دارد که دوران مهره را توسط بلبرینگها به حرکت خطی منتقل می کنند . این قطعات

ید و بوسیله یقیمت باالیی هم می باشند . جهت ثابت نگهداشتن پیچ تحت هیچ شرایطی از جوش استفاده ننمایید . می توانید دو سر بال اسکرو را رزوه نما

 نمونه اي از مهره گردان بال اسکرو را مشاهده می نمایید.مهره ، آن را به میز وصل کرده و از دو طرف آن را حسابی بکشید. در شکل زیر 

  



 

  

قسمت عنوان کرده است و پارامترهایی را که باید در نظر گرفته شود و فرمولهاي محاسباتی را که براي هر  55در شکل زیر مراحل انتخاب بال اسکرو را 

به  قطف فرمولها هم در زیر جدول نمایش داده شده است . اگر اجازه بدهید وارد این مطلب نشوم .نمونه اي از این  حالت مورد نیاز است را بیان کرده است .

ر ساده ایک دلیل و آنهم فرمولهاي درج شده در محاسبات است و محیطی که من در آن تایپ می کنم امکان درج فرمولهاي ذکر شده را ندارد . مطلب بسی

ازید تمامی فرمولها با توضیحات کافی ارائه شده است و حتی در جائیکه احساس می کند مقداري سنگین شده است است . اگر به کاتالوگ ها نگاهی بیاند

ذیرد رت پبا زدن یک مثال و حل آن مطلب را قابل فهم تر می کند . و سپس ادامه می دهد و مثال بعدي و همینطور ادامه می دهد تا یک طراحی کامل صو

احمد شخم گر . البته من هم بصورت قصه  595222277599را از روي کاتالوگ ها مطالعه نمایید و هرجا سئوال داشتید بپرسید  . لطف نمایید و این مطلب

 وار نکات را در این مختصر نوشته ارائه می کنم .

 

  



 

  

 

ها نیز در آنجا هست .  LMGuide کاتالوگهاي جمع کرده ام . DVD راستی اگر کاتالوگ مارکهاي مختلف بال اسکرو ها را ندارید ، آنها را در یک

در آن جمع کرده ام و این جمع آوري همچنان ادامه دارد . مجموعه بسیار بزرگی شده است که می  PDF کاتاکوگ بصورت 4055بهتر بگویم بیشتر از 

یعنی این  DVD1 ه به اطالعات ذیل نگاهی بیاندازید .مالحظه نمایید . جهت توضیحات صفحه مذکور بگویم ک را توانید به لینک زیر بروید و لیست آنها

ذخیره شده  555یعنی شاخه محرکها با نام   Actuators (555)مد نظر است . DATA یعنی شاخه DATA می باشد . DVD1 اطالعات در

 لیست شده است . 55555در شاخه EPS یعنی کاتالوگهاي محرکها با مارک ESP  (55555) است و

DVD1 
  



DATA 

Actuators (101) 
ESP ( 10101) 

System Computing Embedded - Actuators - Bettina Weiss - Günther Gridling ( 1010101.pdf , 41 Pages 

, 428 Kb ) 
Actuators - Bettina Weiss - Günther Gridling - Actuators/Output , Optical , LED, LCD , Switches , Transistor, Relay, Optocoupler , Motors 
, DC Motor, AC Motor, Stepper Motor, Servo Motor - LED , turn on LED by setting pin to high , low , source current sink current - Liquid 
Crystal Display (LCD) , polarizator , glass plated with transparent conductors as electrodes , layer of liquid crystals , glass with electrodes 
, analyzator , reflector or backlight - Liquid Crystal Display Advantages: low energy consumption , small and lightweight , no geometric 
distortions (as opposed to CRTs) , no radiation - Liquid Crystal Display 3 - Disadvantages: expensive , standard LCDs are passive , -> 
usually require separate LED backlight , more fragile than LED-based displays - LCD Operation: Idle State , light passes through 
polarizer , liquid crystals rotate polarization , plane 90 degrees , analyzator is rotated 90 degrees to polarizator -> light passes through 
light is reflected at the back -> user can see back plane - LCD: AC Applied to Electrodes , light passes through polarizer , due to their 
alignment with the electric field, crystals do not , rotate polarization plane , light is polarized perpendicular to analyzator ->light does 

not pass backplane not visible, LCD appears dark 

حسابی  ل یک مهندس درست وهنوز مطالب بال اسکرو تمام نشده است ولی اطالعات مختصر من به زودي تمام می شود . البته قصد دارم روزي بنشینم و مث

مطلب بعدي که خواهم گفت شرحی بر نحوه محاسبه و طراحی بال اسکرو ها است . بزرگترین  فی الحال . کاتاگوگها را بخوانم و به دانش خودم بیافزایم

ن مطالب از آنها استفاده کنید و در نهایت ایدر خصوص بال اسکرو ها وجود دارد . گرچه می دانم شما آدمی نیستید که  ، مهمترین و پیچیده ترین مطلبی که

  هیچ وقت به کارتان نمی آید . اما من طبق قراردادي که با خدا بسته ام باید بگویم.

رج برایتان تعریف کنم . تا اندکی از محیط رسمی خا CNC من خسته شدم . فکر کنم شما هم تا اینجا اندکی خسته شده باشید . اجازه دهید تا خاطره اي از

.  CNC رنگی به اندازه حدود یک متر در نیم متر نصب است و روي آن بزرگ نوشته شده است سفید شده باشیم . در ورودي درب کارگاه ما تابلوي

نهم می دهد یا تعمیرات است یا ساخت . آ CNC چون هیچ کلمه دیگري بر روي آن نوشته نشده است ، دوستان نمی دانند که کارگاه ما چیست ؟ خدمات

یی در اینجا وجود دارد . تراش و فرز است یا چوب و پلکسی . روزي شخصی وارد شد و از سیستم کار ما پرسید و من هم طبق معمول با دل و  CNC چه

بنده خدا  می دادم .حوصله شروع به تشریح کردم . حتی ایشان را به داخل کارگاه بردم و دستگاهها را نشان دادم و در مورد طراحی دستگاهها و ... توضیح 

دم و به من که متوجه سئوال نشده بوم چند ثانیه اي هنگ کر "ببخشید ماشین من پراید است ، اشکالی ندارد که ؟  "که گیج شده بود بعد از مدتی پرسید 

ین تشکیالت ماشین من پراید است . با ا ": ایشان گفتند  "ببخشید من متوجه منظورتان نشدم !!!  "دنبال ربط سئوال ایشان با حرفهاي خود بودم و گفتم : 

شما روي تابلوي  "و ایشان هم در جواب گفتند :  "می سازیم . CNC ببخشید ما "و من هم که وا رفته بودم عرض کردم :  "شما دو گانه سوز می شود ؟ 

و شما هم  CNC است ، اصال من اینهمه دارم می گویم CNC آن ". من هم که تا آن موقع سرکار رفته بودم گفتم :  "؟  CNG درب ورودي نوشته اید

 "من تا حاال فکر می کردم شما دارید اشتباه تلفظ می کنید .  ". ایشان با کمال خونسردي گفتند :  "خیلی جالب گوش می دهید و هیچ نمی گویید ؟ 

 در را ها بعضی ، نویسم می BRT ین مطالب را در اتوبوس هايمطالب یک کمی پراکنده شده است ، ببخشید . دلیل پراکندگی را می گویم . بعضی از ا

ه منابع در میشه دلیل همین به.  باشم نداشته کاري هیچ حال زمانیکه و کار سر در را مقداري و خانه در را زیادي مقدار ، مترو در را بعضی ، انتظار هاي اتاق

 این صفحه استادِ حرافِ نزدیک اي آینده در.  است آمده سراغم به پراکندگی دلیل همین به بنویسم را مطالب این که دسترسم نیست و از طرفی مجبورم

 و شما فعال من را خواهید بخشید .چید همه مطالب به طرز زیبایی در کنار هم قرار خواهد ،

 

 



 

هاي مختلف از موتورهاي سرو بیشتر از  در حال حاضر می خواهم به سراغ موتورهاي حرکتی بروم . از آنجائیکه اولویت با صنعت است و در صنعت

که  مکانیزم سرو موتورها بسیار شبیه بهم می باشند و کسی در کل  استپرموتور و ... استفاده می کنند . در ابتدا سرو موتورها را به چالش خواهم گذاشت.

یت دلیل بر عدم توضیح ما نیست و ما تمام سرو موتورهاي درک کاملی از این مدل کسب نماید ، به کلیه سرو موتورها واقف خواهد شد . و این اشراف

 جهان را در همین قسمت توضیح خواهیم داد. انشا اهلل

 . باشد می TSTA وات انتخاب کرده اید . مدل درایو این موتور هم 705فرض کنید یک سرو موتور 

 

 دقت D و C بخش ، A قسمت جدول به ، نکته یک جز نیست آن در خاصی مطلب.  بینید می را آن مختلف هاي مدل گذاري شماره سبک زیر شکل در 

ولت  305د تا نمایی استفاده مبدل ترانس یک از باید مداراتتان در شما پس.  نیست ولت 305 و باشد می ولت 225 درایور این در استفاده مورد فاز 3.  نمایید

 6اینکه درایوهاي سه فاز داراي توان باال می باشند لذا توان ترانس شما نیز باید باال باشد و ترانس ولت سه فاز تبدیل نماید . با توجه به  225فاز را به  3

هزار تومان برایمان هزینه برد . باید مجموع توان خود را محاسبه کنید ، با احتساب یک ضریب  005کیلوواتی که ما براي پنج محوره تهیه کردیم حدود 

س مورد نیاز شما بدست می آید . البته ذهن ما از ترانس خریداري شده ، یک ترانس حدود اندازه یک طالبی بود ولی ترانس درصد توان تران 50اطمینان 

رق بود . اما ب که آوردند اندازه هندوانه صادراتی داشت . دو نفري به زور آنرا جابجا می کردیم . پس نکته بعدي در نظر گرفتن جاي این ترانس در تابلو

ي ال دیگر بوجود آورد و آن نویز روي کابلهاي دیتا بود ، پس نکته دیگر قرار دادن ترانس مذکور در حدود یک متري تابلو و به دور از کابلهیک مشک

کته را رعایت ن هدیتا بود . اگر از موتورهاي زیر یک کیلووات استفاده می کنید سعی نمایید از درایو هاي تک فاز استفاده نمایید تا مجبور نشوید این هم

 کنید .



ت . سدر شکل زیر مشخصات سرو موتورها آمده است . با اندکی تامل بر روي تک تک آیتم ها متوجه خواهید شد که هر عدد و رقم بیانگر چه مطلبی ا

 65در  65ر مربع به ابعاد یعنی سطح مقطع موتو 65نگر اضالع مربعی سطح مقطع سرو موتور است مثال بیا...  و 65 و 42 عدد Frame sizes در قسمت

 می باشد

 

  

 باشد دار گیربکس اگر و شود می خورده B باشد نصب ترمز موتورتان روي بر اگر.  دارد N کلمه باشد معمولی شما موتور اگر Optional قسمت در.  

 می کار نحی در دستگاه نمایید فرض چون.  است مهم نکته یک این.  کنید استفاده دار ترمز موتورهاي از باشد دستگاهتان Z محور براي شما.  G عدد

 یواش Z زیاد می باشد و موتور هم از کار افتاده ، محورZ محور وزن معموال آنجائیکه از(  عزیز ایران در ساده خیلی مطلب یک)  رود می برق و باشد

 آهسته آهسته Z می رود . اما چون دور موتور اسپیندل باال است ، به دلیل اینرسی روتور آن ، زمانی طول می کشد تا کامال متوقف شود . محور پایین یواش

، هر زمان که  یدینما استفاده دار ترمز موتورهاي از اگر اما.  شود می خراب شما کار یعنی ، بایستد تا تراشد می آنقدر هم اسپیندل موتور و رود می پایین

ور قفل رده موتبرق به موتور وصل باشد ترمز آزاد می شود و موتور کار خود را انجام می دهد و زمانیکه برق را از روي موتور برداشته شود ، ترمز عمل ک

 می شود .

ک شایانی مگیربکس هم چیز خوبی است . اگر قرار است از دورهاي پایین استفاده نمایید و گشتاور مورد نیاز شما هم زیاد می باشد ، گیربکس به شما ک

استفاده  55 وات و یک گیربکس یک به 455کیلووات با دور پایین استفاده کنید ، از یک موتور  4می کند . شما می توانید به جاي اینکه از یک سرو 



دقیقه ) حدود یک ششم  55نمایید . البته گیبرکس ها داراي لقی می باشند . اما در گیربکسهاي سرو موتورها این لقی ها بهینه شده و میزان لقی در حدو 

 درجه ( می باشد . گرچه این بهینه سازي قیمت آنها را در حد جالبی باال برده است .

سمت ق 2055 به را دور یک هر H سري.  دهد می نشان را سرو دقت نتیجه در و سرو انکودر دقت میزان شده دهدا نمایش عدد Encoder در قسمت

 هزارم میلیمتر خواهد بود. 4یعنی  2055تقسیم بر  55تبدیل می کند و اگر شما از بال اسکرو با گام ده میلیمتر استفاده کرده باشید ، دقت حرکت شما برابر 

 

  

قسمت تقسیم کنیم ، شامل موتور ، انکودر ، کابل و درایو ، قسمت درایو مهمترین قسمت سرو ها می باشند . اینکه سرو  4سرو موتور را به اگر مجموعه 

 ا راه موتورها خوب حرکت می کنند یا دل دل می کنند ، سریع می سوزند و ... همگی به کیفیت درایو بستگی دارد . در شکل روبرو سه مدل از درایو

د نیاز طبق رمشاهده می کنید . همانگونه که قبال هم گفتم وظیفه اصلی این درایوها یکسو کردن برق ورودي ، انبارش آنها و فرستادن جریان و ولتاژ مو

 نتیجه به شده ارائه تنظیمات حسب توانند می که باشند می مختلفی کنترل مدارات داراي دیگر سوي از درایوها این.  باشد می موتورها سر بر PWM قاعده

 می اختصارش که Speed Mode یا ،  ( P)  ظیم کرده باشیدتن Position Mode بر را درایوتان اگر شما اینکه یعنی ؟ چی یعنی ، برسند دلخواه

 کنترل یعنی Pe مثال هستند حالت چندین شامل خود ها مد این البته.  شود می حاصل مطلوب خروجی ( T)  اختصار با Torque Mode یا و ( S)  شود

 Internal Position)   یت با مکان یابی داخلیموقع کنترل یعنی Pi یا و ( External Pulse Command)  خارجی پالسهاي با موقعیت

Command و جالب تر اینکه می توان از مد هاي ترکیبی هم استفاده نمود . مثال) Pe-S و Pe-T همچنین یا و T-S گویم نمی خودم از من را ها این 

نکه پالس را از خارج به درایو می دهیم و از آن انتظار داریم ای یعنی Pe آن و کنیم می استفاده حالت یک از فقط ما.  است نوشته اینطور کاتالوگش ، ها

رو ها می این پالس ها را کنترلر به درایو سبر مبناي مکان براي ما کنترل مسیر انجام دهد . به مد کنترل بر مبناي سرعت و یا گشتاور زیاد کاري نداریم . 

 دهد .

ست . پس قبل ترلی انمی دانم متوجه یک نکته شدید یا نه ؟ و آن اینکه درایو همه این حالتها را در بر می گیرد و بنده خدا نمی داند که منظور ما چگونه کن

 از راه اندازي درایو باید مد مورد نظر خود را به او بگوییم.



 

  

ریم و ادامه می دهیم . بعد از گفتن روش دا می نگه هوا روي را جالب نکته این.  است همین کند نمی کار شما شده خریداري درایو که علتهایی از کیی.  

 وارد کردن اطالعات به درایو ، این مد را هم وارد می کنیم.

خواهید نصب کنید نگاهی به کاتالوگش بیاندازید تا فاصله هاي مورد نیاز را در آن در حرفه اي بودن برق کار شما شکی نیست ، اما هر درایویی را که می 

ي سوئیچینگ ، اببینید . عدم رعایت این فاصله ها باعث می شود که انتقال حرارت هیت سینگها به خوبی انجام نشود و درایو و یا بهتر بگویم ترانزیستوره

 تن آنها برود . وظیفه بود و گفتیم . شما هم اگر می توانید پا روي غرور خود بگذارید و اجرا کنید.زیر بار حرارتی زیاد کار کنند و احتمال سوخ

 ساخت کنترلر

  
 : تحقیق پیشینه -1

ست اقبل از وارد شدن به این حوزه ذکر نکته اي مهم  به همه دوستان قول داده بودم که در خصوص نحوه ساخت کنترلر مطالب در خور تاملی ارائه دهم .

شروع کردم . پروژه این بود که توسط کامپیوتر بتوانم میله را به سمت چپ  5370و آن پیشینه تحقیق است . این حقیر ساخت اولین کنترلر خود را در سال 

ر ، داود طوسی و احمد بود . ) آقایان هاشم ترک ، حسین عالی دانشو 5360و یا راست حرکت دهم . البته این نقطه شروع نبود . نقطه شروع ما در سال 

بر   بود که مانیتور نداشت و باید به تلویزیون خانه وصل می کردیم البته هارد هم نداشت . Z80 شخم گر (در آن زمان امکانات کامپیوتري خانه ما یک

در دانشگاه کامپیوتر درس می دادم  74سال جسارت و پشتکار در خصوص کامپیوتر ما را به حدي رساند که در سال  6روي نوار کاست ضبط می کردیم . 

همپاي مهندس ترک پیش  04سال  تا که ساخت کنترلر را شروع کردیم 70و به راحتی بر روي سخت افزار البته در حد کم برنامه نویسی می کردم. از سال 

ه وزه الکترونیک و کنترل. گرچه هم اینک کبه بعد دو قسمت شدیم ، این حقیر حوزه ساخت و مکانیک را پیش گرفتم و مهندس ترک ح 04آمدیم و از 

این متن را می نویسم جناب مهندس ترک در کشور ترکیه شرکت کنترلر سازي دارد و در خدمت ترکها می باشند و این حقیر به سبک سی  5392در سال 

بسیار  رر کرده ام اما روزي یک کنترلر سازيان سی کاران البته کمی خسته، در خدمت دوستان می باشم. در خصوص کنترلر و ساخت کنترلر بسیار ض

جابجا  مالت قدرتمند در ایران بنیان خواهم گذاشت. در یکی از مراحل کنترلر سازي که منجر به شکستی بزرگ شد یک استنبلی ) همان چیزي که در بنایی

شد و به هوا رفت. با خودم گفتم براي چندمین بار از صفر  میلیون دود 50می کنند ( پر از بردهاي کنترلر را در وسط حیاط کارگاه آتش زدم و حدود 



باشد که مقبول حضرت حق افتد و اگر روزي از ما پرسیدند براي اعتالي بشري و جامعه خود چه کرده اید با افتخار این نوشته ها را ارائه   شروع می کنم.

 دهیم و بگوییم ما هرچه در توان داشته ایم انجام داده ایم .

 رود به حوزه سی ان سی صنعتیو -1-1

بود. قبل از آن بردي را ساخته بودیم که هم وظیفه درایو استپ موتور را به روش میکرو استپ انجام می داد و هم از  00ورود به حوزه صنعتی ما در سال 

هاي  CNC به راجع مقطع آن در.  شدیم CNC ه تولیدما به همراه تعدادي از دوستان وارد مقول 00پورت پارالل برنامه می گرفت و انجام می داد. در سال 

ین بود ا روتر فعالیت می کردیم و در یکی از نمایشگاههاي صنعتی در ایران شرکت کردیم . نکته خیلی جالبی که در آن نمایشگاه با آن برخورد کردیم

ه آمده بودند تا دستگاه ایی ککه بیشتر از اینکه دستگاهمان مورد استقبال قرار بگیرد کنترلر دستگاه مورد توجه قرار گرفت . آنهم نه از طرف خریداران و آنه

 ما رلکنت مورد در که مکرري سئواالت و شرکتها این پیگیري.  بودند کرده شرکت نمایشگاه در که CNC را ببینند بلکه بیشتر از طرف تولید کنندگان

 ردهک استفاده کنترلرمان در ما که اي توجه قابل اي نکته. دارد وجود بزرگی بسیار ضعف CNC تولید صنعت در که بود این نمایانگر گرفت می صورت

نیست  real timeمی باشد و اصطالحا محیط ري ال تایم  multitaskمحیط سیستم عامل ویندوز که یک محیط مالتی تسک  در ما که بود این بودیم

یط آن زمان معموال این کار را می شد با مح ، یک سري حرکتهاي کامال ري ال تایم و یکنواخت گرفته بودیم و این براي آنها بسیار عجیب بود. چون تا

 در نرمی تحرک بتوانیم که بود شده باعث بودیم کرده استفاده آن از ما که سبکی آن ولی.  ویندوز عامل سیستم با نه داد، انجام Dos سیستم عامل داس

استقبال شرکتهاي تولید کننده از کنترلر ما . یعنی علیرغم اینکه کنترلر جالب بود . این قضیه، یعنی CNC سازندگان براي این و بگیریم ویندوز عامل سیستم

 کننده تولید براي توجیهی هاي قدرتمند دیگر نظیر زیمنس یا کنترلر هاي دیگر در همین حد و حدود وجود داشتند، منتهی به دلیل قیمت بسیار باالي آنها

د و این روش استفاده کنن کردند می طراحی دوستانشان که کنترلرهایی از یا و نمایند طراحی را کنترلر خودشان تا بودند مجبور آنها و نداشت CNC هاي

 جواب کارشان را نمی داد و در گرفتن حرکت به مشکل می خوردند.

 آنچه قبل از ساخت کنترلر باید بدانید: -5-2

یجاد کند یک برد الکترونیکی ایجاد کنید که خروجی پالس براي شما اساخت کنترلر مطلب پیچیده و غیر قابل دسترس نیست. شما می توانید به راحتی 

شکل ، مو استپ موتور و یا سرو موتورها را به حرکت درآورد. قطعا مشکالتی خواهد داشت و مطمئن هستم می توانید مشکل را حل نمایید. بعد از حل 

ر و باهوش هستید اما با هر درجه از توانمندي در چند وقت بعد می توانید کنترلر خوبی مشکل بعدي ایجاد می شود و ... نمی دانیم چقدر توانمند و با پشتکا

ر مورد نظر خود لروانه بازار نمایید اما یک مشکل ایجاد می شود و آن اینکه کسی کنترلر شما را نمی خرد. پس اولین نکته این است که آیا می توانید کنتر

 را بفروشید؟

یار سخت و دشوار می باشد. شما در حقیقت مغز اصلی دستگاه سی ان سی را می خواهید به سی ان سی ساز بدهید. این فروش کنترلر یک تکنیک بس

دستگاه سی  همرکز کنترل شاه راه همه انتقال دیتا می باشد و می تواند تمام عیوب دستگاه را مدیریت کند. خودتان را جاي یک سی ان سی ساز بگذارید ک

میلیون براي فروش گذاشته است. قیمت تمام شده کنترلر در دستگاه آن شرکت دو میلیون می باشد. در بدترین شرایط فرض  76قیمت ان سی خود را به 

میلیون می شود. می بینید که به لحاظ قیمت خیلی فرق نمی کند. تازه  74می کنیم بخواهید کنترلر خود را رایگان به شرکت مذکور بدهید. قیمت دستگاه 

 شکل این وسط بوجود می آید.چند م

  
 کسی که می خواهد در حوزه کنترلر وارد شود باید به علم مکانیک ، کنترل و الکترونیک اشراف کامل داشته باشند.

را  ياکثر شرکتهاي سی ان سی سازي اروپایی و امریکایی وارد ساخت کنترلر نمی شوند. شرکتهاي چینی نیز همینطور. شما کمتر شرکت سی ان سی ساز

 در جهان می توانید پیدا کنید که خودشان کنترلر بسازند. دالیل آن به شرح ذیل است:

کنترلر سازي خودش یک تکنیک بسیار پیشرفته می باشد و نیاز به یک شرکت قدرتمند جهت مدیریت و توسعه آن می باشد. عمده شرکتهایی نظیر  -5

 فانوک و زیمنس از این قبیل هستند.

ل دارد ارتباطش با شرکت سازنده سی ان سی محدود باشد. درصورتیکه کنترلر آسیب دیده باشد بتوان بصورت مستقل آن را تهیه نمود و مشتري تمای -2

و  دوابسته به شرکت سازنده سی ان سی نبود. چون شرکت سازنده سی ان سی ممکن است به دالیل مختلف از جمله صرفه اقتصادي و ... جمع کرده باش

 ات ندهد و یا به دالیل مختلف از قبیل شلوغی کار و تعدد پروژه توان خدمات پس از فروش خوبی نداشته باشد.دیگر خدم



وسسورها رکنترلرها به سرعت بسیار زیادي رشد پیدا می کند و شرکت سی ان سی ساز توان همپایی با رشد تکنولوژي از قبیل میکرو کنترلر ها و میکروپ -3

 را نداشته باشند.

درجه در کنترلر ها بیاندیشیم. کسانیکه وارد حوزه ساخت کنترلر شده اند می دانند که  0ما در کنترلر ها تحریم هستیم و باید به تحریم بیش از  -4

 محدودیتی در تعداد درجات آزادي براي ساخت کنترلر وجود ندارد .

 برنامه ما براي ساخت کنترلر :

وش و درآمد زایی در نظر می گیریم یک کنترلر مناسب و صنعتی ساخته می شود . آن کنترلر فروخته می شود. از مهمترین نکته : در کنترلر سازي را فر

 درآمد آن کنترلر پله بعدي برداشته می شود و ... در این بین مشکالت دیده شده در ورژن قبلی در کنترلر بعدي برطرف می شود.

 رایط تست را پشت سر می گذارند و زمانی به بازار عرضه می شوند که کمترین مشکلی نداشته باشند.مهمترین اصل : کنترلرها قبل از ارائه کلیه ش

کانات مچ تري استفاده مفاز اول : استفاده از کنترلر مچ تري بعنوان اولین پله از نردبان کنترلر سازي می باشد. کنترلر ما در فاز اول باید بتواند از کلیه ا

 Servo موت استپر را نیز ساپورت نماید . عالوه بر دو مورد فوق دو عامل را نیز باید رعایت کند و آن داشتن سیستم کنترل بر روينماید. همچنین برد اس

Ready در. است فروش آماده و شده تست اسپیندل مولتی محور چهار سی ان سی 0 از بیش روي بر شده ساخته کنترلر این. باشد می موتورها سرو در 

 .کرد خواهیم تشریح شما براي را اول فاز ادامه

 می باشد. یک میکرو بسیار قدرتمند در کنترل دیتا LPC1788 M3 cortexفاز دوم : استفاده از میکرو کنترلر آرم سري 

 یا LPT اول استفاده از پورت قابلیت موازي می باشد که متناسب با درخواست مشتري هرکدام از آنها ارائه خواهد شد. در حالت 4فاز سوم ایجاد یک برد با 

یا LAN پروتکل از دیتا انتقال از استفاده سوم حالت. باشد می LAN استفاده از برد واسط اسموت استپر با سیستم دوم حالت در. باشد می پورت پرینتر همان

 .باشد می کامپیوتر به نیاز بدون فایل دریافت براي USB شبکه می باشد . حالت چهارم استفاده از پورت

  

  
می باشد و این از یک لحاظ بسیار عالی است و از یک لحاظ خیلی بد است. بسیار  PC Baseکنترلر مچ تري یک کنترلر با بستر کامپیوتر خانگی  -5

 اینکه دلیل به بد خیلی.  باشد می CNC عالی به دلیل دردسترس بودن کنترلر بر روي کامپیوترهاي خانگی و آشنایی دانشجویان و عالقمند به سیستمهاي

 .است وابسته خیلی کامپیوتر به و باشد نمی صنعتی

 مچ تري داراي قاعده پالگین نویسی می باشد . -2

 کار این بخواید اگر شما.  اند نموده تهیه خود کنترلر براي تایم ال ري عامل سیستم منتهی.  هستند بیس PC کنترلر هایی نظیر پاور اتومیشن و زیمنس -3

 بپردازید. عامل سیستم هزینه باید تومان میلیون 2  حدود نسخه 255 براي دهید انجام را

  

  
ي قضیه را حدوددر واقع سخت افزاري که جدیدا وارد بازار شده ، با بافر کردن دیتاها که از مچ تري بیرون می آید و ري ال تایم کردن آنها توانسته تا 

دارد . آنهم اینکه مچ تري بیس آن بر حسب اینکه با یک سخت افزار ارتباط مستقیم داشته باشد طراحی برطرف کند منتهی یک ضعف همچنان وجود 

ري که شاید تاخینشده است ، در پاسخ دادن به سنسورها و فرمانهایی که از گروه کاري نظیر درایو ها و ... صورت می گیرد قطعا با یک تاخیر همراه است . 

منتهی در عمل می تواند تاثیر منفی ایجاد نماید . و آن بافرینگی هم که در آن سخت افزار در حال صورت گرفتن است اضافه  بطور ظاهري آنرا حس نکنیم

ي این جریان لوتر در مسیر قرار گرفته است . مثل این می ماند که شما یک جریان آبی را داشته باشید و این جریان دائما کم و زیاد بشود . خودتان در ج

مخزن بگذارید و از خروجی آن مخزن یک جریان یکنواختی را بگیرید . این کار درواقع بر روي مچ تري صورت گرفته است . اما چون مچ تري  آب یک

یعنی قطعا  دهد . رهیچ گونه ارتباطی با جریان خروجی ندارد پاسخ سریع هم نمی تواند به آن جریان دهد در جاییکه اگر نیاز داشته باشد و بخواهد آنرا تغیی

امال کدر عکس العمل هایی که الزم است خیلی سریع صورت بگیرد ، ممکن است با تاخیر هایی در حد چند دهم ثانیه عکس العمل صورت بگیرد . و این 

سیستم می آید بتواند  از طرف مغایر با آن قضیه ري ال تایم بودن کنترلر است . چون کنترلر باید آنقدر ري ال تایم باشد که بتواند به تمام فیدبک هائیکه



ودن در ببالفاصله پاسخ بدهد ولی وقتی یک واسطه وجود دارد و واسطه هم با یک تاخیري در واقع دارد خروجی را تغذیه می کند عمال آن ري ال تایم 

تگاه می پاسخ سریع به فیدبکهایی که از طرف دساینجا وجود ندارد و شاید خیلی ها هم متوجه آن نشوند اما اگر دستگاه ، دستگاه حساسی باشد و نیاز به 

 آید وجود داشته باشد ، قطعا مچ تري جواب گوي این کار نخواهد بود .

رون می آید حتی یما حتی براي اینکه این قضیه را خیلی بهتر بتوانیم برطرف کنیم چون پاسخ کنترلر ما یک پنجاهم ثانیه است ، به تمام فیدبک هائیکه از ب

اشتیم ذل هائیکه اپراتور در حال انجام آن است . حتی براي اینکه این را در یک سري کارها کمتر کنیم ما این قابلیت را مستقیم در سخت افزار گعکس العم

ا عکس العمل نشان م. یعنی یک سري از فرمانها را گفتیم بدون اینکه سخت افزار با نرم افزار یعنی کامپیوتر ارتباط برقرار کند و جواب بگیرد ، خوش مستقی

مینگ وبدهد . که عکس العمل آن پاسخهایی در حد یک میکرو ثانیه می باشد یعنی یک میلیونیم ثانیه . این قضیه مثال در هومینگ کمک می کند که ه

و از همه مهمتر اگر به هر  ر نشودفوق العاده دقیقی داشته باشیم ، اگر آالرمی صورت گرفت بالفاصله سیستم عکس العمل نشان بدهد و منتظر پاسخ کامپیوت

ه فرمانهایی نظیر بدلیلی کامپیوتر هنگ بکند ، سیستم ما بخاطر اینکه قسمتهاي عکس العملی داخل سخت افزار قرار گرفته ، بدون نیاز به کامپیوتر می تواند 

 د و درصورتیکه مچ تري این کار را نمی تواند بکند .امرجنسی و یا فرمانهایی مثل توقف ناگهانی و یا هومینگ به تنهایی و استندلون جواب بده

انجام می شود این تا pc داخل نیز کردن وتایپ میدهد انجام pc پردازش فاصله هایی که برایمان فرستاده می شود داخل صددرصد  کنترل مچتري

 را عامل سیستم وانوت بگیرد عامل سیستم  از را پوینتر تواند می مچتري و نباشد آن روي باري و باشد بیکار ویندوز عامل سیستم که دهد می موقعیجواب

 رینگباف در مشکل  اگر در این شرایط آنتی ویروسی بخواهد عمل کند ویا نرم افزاري که بخواهد باز شود احتمال اینکه یک سري که دهد خروجی

 میشودواگر اشکال دچار ایدمی ازسیستم که هایی بک به دهی پاسخ که اینست حداقل منتها بیاید چشم به کمتر مشکل این بافرینگ این با ممکنه هست  بشود

ز پروسز را ا از روي سیستم برداسته بشود فیدبکی که از برنامه اتفاق می افتد شاید به ترتیبی نیاز داشته باشد اما چون ما اصل بحث ریل تایم وقسمتی باري

درصد 0جموع م داخل سیستم انجام میدهیم عماًل سیستم عامل حجم پردازشش به شدت پایین آمده به نسبت پیش یعنی وقتی کنترلی کارمی کند شاید در

ند به ادرصد از سیستم را از تمام سی پی یو را اشغال کند وپردازش حرکتهاي کنترلر وعلتی هم که میتواند اینو خالی نگهداشت براي اینست که بتو55یا 

ته باشید چون ر آن لحظه ران داشفیدبکهایی که از کنترلر می آید پاسخ صحیح بدهد حتی اگر شما نرم افزاري مثل آنتی ویروس یا نرم افزار دیگري را د

اخیر نیفتد ت حجم زیادي از توان سی پی یو غیرفعال است پس انها میتوانند به راحتی لود شوند و کارشون را انجام بدهند و سی پی یو در واقع ارزشش به

اد جوابش را بدهد یو توانست و کارش تموم شد بی یعنی اینطوري نشود که اگر فیدبکی اومد یا فیدبکی رفت و توي استک قرار بگیرد تا هرموقع سی پی

 واین یکی از اختالفاتی است که میتوانیم بین این دو کنترلر داشته باشیم.

 انواع کنترلر ها :

 کنترلر هایدن هاین :
 TNC 620  TNC 640 TNCکنترلر هایدن هاین دیگر کنترلر مطرح در جهان می باشد. کنترلر هاي موجود هایدن هاین عبارت اند از : 

320  iTNC 530  TNC 128 



 
  

 TNC 128 Heidenhainکنترلر 

  

 TNC 128 

 Axes 
 3 axes + spindle  

Optional 4th and 5th axis (with noncontrolled spindle) 
 Program entry  HEIDENHAIN conversational 

 Program memory  300 MB 

 Position entry 
 s Positions in Cartesian or polar coordinates s 

Incremental or absolute dimensions s Display and entry 

in mm or inches 
 Input resolution and display step  Down to 0.1 μm or 0.000 1° 

 Block processing time  6 ms 

 Coordinate transformation 
 Datum shift, rotation, mirror image, 

scaling factor (axis-specific) 

 Fixed cycles 

 s Drilling, tapping, reaming and 
boring s Cycles for hole patterns, 

facing of flat surfaces s Pocket, stud 
and slot milling 

 Touch probe cycles 
 Touch probe calibration and datum 

setting 

 Graphics 
 For programming and program 
verification; graphic support with 

cycle programming 

 Parallel operation 
 Program run and programming, 

program-run graphics 



 Data interface 

 s Ethernet 1000BASE-T 
 s USB 2.0  

 s RS-232-C/V.24 and RS-422/V.11 
(max. 115 200 baud) 

 Visual display unit 
 12.1-inch color flat-panel display 

(TFT) 

 Axis feedback control 
 Feedforward control or operation 

with following error 

 Interfacing to the machine 
 Via integrated programmable logic 

controller (PLC); inputs/outputs 

expandable by PL 510 

 Accessories 
 s HR electronic handwheels s TS or 

KT workpiece touch probe and TT tool 
touch probe 

  

 TNC 320و  TNC 620 Heidenhainکنترلر 

  
   TNC 320  TNC 620 

 Axes 
 3 axes + spindle Optional 4th and 

5th axis (with noncontrolled spindle) 

 3 axes + spindle 

Optional 4th and 
5th axes 

 Interpolation 

 s Linear in 4 axes s Circular in 2 axes 

s Helical, superimposition of circular 
and straight paths s Cylinder surface 

(option) 

 s Linear: in 4 axes 
(optionally 5) s 

Circular: in 2 
(optionally 3) axes 

s Helical, 
superimposition of 

circular and 

straight paths s 
Cylinder surface 

(option) 

 Program entry 

 s HEIDENHAIN conversational s 
DIN/ISO (program input via soft keys 

or via external USB keyboard) s FK 
free contour programming (option on 

the TNC 620) 

 s HEIDENHAIN 

conversational s 
DIN/ISO (program 

input via soft keys 

or via external USB 
keyboard) s FK free 

contour 
programming 

(option on the TNC 
620) 

 Programming support 
 TNCguide presents user information 

directly on the TNC 

 TNCguide presents 
user information 

directly on the TNC 

 DXF converter option  - 

 Download 

contours and 
machining 

positions from DXF 

files 

 Program memory  300 MB  300 MB 

 Position entry 
 s Positions in Cartesian or polar 

coordinates s Incremental or absolute 

 s Positions in 

Cartesian or polar 



dimensions s Display and entry in mm 
or inches s Actual position capture 

coordinates s 
Incremental or 

absolute 
dimensions s 

Display and entry 
in mm or inches s 

Actual position 

capture 

 Input resolution and display step  Down to 0.1 μm or 0.000 1° 
 Down to 0.1 μm or 

0.000 1°; optionally to 
0.01 μm or 0.000 01° 

 Block processing time  6 ms  1.5 ms 

 Coordinate transformation 

 s Datum shift, rotation, mirror image, 
scaling factor (axis-specific) s Tilting 

the working plane, PLANE function 
(option) 

 s Datum shift, rotation, 

mirror image, scaling 
factor (axis-specific) s 

Tilting the working 
plane, PLANE function 

(option) 

 Fixed cycles 
 (some optional with the TNC 620) 

 s Drilling, tapping, thread cutting, 
reaming and boring s Cycles for hole 

patterns, facing of flat surfaces s 

Pocket clearance and finishing, slots 
and studs 

 s Drilling, tapping, 

thread cutting, reaming 
and boring s Cycles for 

hole patterns, facing of 

flat surfaces s Pocket 
clearance and finishing, 

slots and studs 

 Touch probe cycles 

 For tool measurement, workpiece 
alignment, workpiece measurement 

and datum setting (option with TNC 
620) 

 For tool measurement, 

workpiece alignment, 
workpiece 

measurement and 
datum setting (option 

with TNC 620) 

 Graphics 

 For programming and program 
verification (option with TNC 620); 

graphic support with cycle 
programming 

 For programming and 

program verification 

(option with TNC 620); 
graphic support with 

cycle programming 

 Parallel operation 
 Programming during program run, 

program-run graphics (option with 

TNC 620) 

 Programming during 

program run, program-
run graphics (option 

with TNC 620) 

 Data interface 
 s Ethernet 1000BASE-T s USB 2.0  
s RS-232-C/V.24 and RS-422/V.11 

(max. 115 200 baud) 

 s Ethernet 1000BASE-T 

s USB 2.0 
 s RS-232-C/V.24 and 

RS-422/V.11 (max. 115 

200 baud) 

 Visual display unit  15-inch color flat-panel display (TFT) 
 15-inch color flat-panel 

display (TFT) 

 Axis feedback control 
 Feedforward control or operation 

with following error 
- 

 Feedforward control or 
operation with following 

error 

Integrated digital drive 
control for synchronous 

and asynchronous 
motors 



 Interfacing to the Machine 

Via integrated programmable logic 
controller (PLC)  

Inputs/outputs expandable via PL 

510 

Via integrated 
programmable logic 

controller (PLC)  
Inputs/outputs via PL 

6000 

 Accessories 
 s HR electronic handwheels s TS 
workpiece touch probe and TT or TL 

tool touch probe 

 s HR electronic 

handwheels s TS 
workpiece touch probe 

and TT or TL tool touch 

probe 

  

 iTNC 530و  TNC 640 Heidenhainکنترلر 

  
   TNC 640 iTNC 530  

 Axes  Up to 18 axes and 2 spindles 
Up to 18 axes and 2 

spindles 

 Interpolation 

 s Linear in max. 5 axes (with Tool 
Center Point Management) s Circular 

in max. 3 axes with tilted working 
plane s Spline interpolation in max. 5 

s  1)axes s Helix s Cylinder surface
1)Rigid tapping 

 s Linear in max. 5 

axes (with Tool Center 

Point Management) s 
Circular in max. 3 axes 

with tilted working 
plane s Spline 

interpolation in max. 5 
axes s Helix s Cylinder 

s Rigid  1)surface
1)tapping 

 Programming 
 HEIDENHAIN conversational, 

DIN/ISO 

 HEIDENHAIN 

conversational, 
smarT.NC, DIN/ISO 

 Programming support 
 TNCguide presents user information 

directly on the control 

 TNCguide presents 

user information 

directly on the control 

 DXF converter option 
 Download contours and machining 

positions from DXF files 

 Download contours 

and machining 
positions from DXF 

files 

 Program memory  Hard disk with at least 21 GB 
 Hard disk with at least 

21 GB 

 Position entry 

 Nominal positions in Cartesian or 
polar coordinates, dimensions 

absolute or incremental, in mm or 

inches; actual position capture 

 Nominal positions in 

Cartesian or polar 
coordinates, 

dimensions absolute 
or incremental, in mm 

or inches; actual 

position capture 

 Input resolution and display step 

 As fine as 0.1 μm or 0.000 1°; TNC 
640 optionally as fine as 0.01 μm or 

0.000 01° 

 As fine as 0.1 μm or 
0.000 1°; TNC 
640 optionally as fine 

as 0.01 μm or 0.000 
01° 



 Block processing time 

 0.5 ms (3-D straight line without 
radius compensation at 100 % PLC 

utilization) 

 0.5 ms (3-D straight 
line without radius 

compensation at 100 
% PLC utilization) 

 Turning functions option 

s Turning tool data management s 
Tool-tip radius compensation s 

Constant surface speed s Toggling 
between milling and turning 

operations 

 - 

  

High speed cutting  Motion control with minimum jerk 
 Motion control with 

minimum jerk 

FK free contour programming 
 HEIDENHAIN conversational with 

graphical support 

 HEIDENHAIN 

conversational with 
graphical support 

 Coordinate transformation 

 s Datum shift, rotation, mirror image, 

scaling factor (axis-specific) s Tilting 
the working plane, PLANE function 

(option) 

 s Datum shift, rotation, 
mirror image, scaling 

factor (axis-specific) s 

Tilting the working plane, 
PLANE function (option) 

 Fixed cycles 
 For drilling, milling and turning (only 
TNC 640, option); data input with 

graphical support 

 For drilling, milling and 

turning (only TNC 640, 

option); data input with 
graphical support 

 Touch probe cycles 
 For tool measurement, workpiece 
alignment, workpiece measurement 

and workpiece presetting 

 For tool measurement, 
workpiece alignment, 

workpiece measurement 
and workpiece presetting 

 Graphics 
 For programming and program 

verification 
 For programming and 

program verification 

 Parallel operation 
 Program run and programming with 

graphics 

 Program run and 
programming with 

graphics 

 Data interface  
 Ethernet 1000BASE-T; USB 2.0; RS-

232-C/V.24 (max. 115 200 baud) 

 Ethernet 1000BASE-T; 

USB 2.0; RS-232-C/V.24 
(max. 115 200 baud) 

 Remote control and diagnosis  TeleService  TeleService 

 Visual display unit 
 15-inch or 19-inch color flat-panel 

display (TFT) 
 15-inch or 19-inch color 

flat-panel display (TFT) 

 Axis feedback control 

 s Feedforward control or operation 

with following error s Integrated 
digital drive control with integrated 

inverter 

 s Feedforward control or 
operation with following 

error s Integrated digital 

drive control with 
integrated inverter 

 Adaptive feed rate control option 
 AFC adjusts the contouring feed rate 

1)to the spindle power 

 AFC adjusts the 

contouring feed rate to 
1)the spindle power 

 DCM collision monitoring option 
 Dynamic monitoring of the working 

space for possible collisions with 
1)machine components 

 Dynamic monitoring of 

the working space for 
possible collisions with 

1)machine components 

 Accessories 
 s Electronic handwheel s TS 

workpiece touch probe and TT or TL 
tool touch probe 

 s Electronic handwheel s 

TS workpiece touch probe 



and TT or TL tool touch 
probe 

  

 

 Syntec کنترلرهاي

 

 سري کلی تقسیم می شود 4به  syntecکنترلرهاي 

 EZسري 

 55سري 

 6سري 

 25سري 

 که هر یک از این سري ها مربوط به یک مشخص می باشد

 

 

 کاتالوگ این کنترلر به ادامه مطلب رحوع کنید.....براي دانلود 

  
  

 ۱۰سری  syntecکنترلر 

  
Lathe function SYNTEC ,spec 20 series 

Control 

Control axes 4/5/8/9 

PLC axis function Standard function 

Spindle number 2/4 

Path 4 

Main system axis group 2 

PLC axis function Standard function 

Axis exchange function Standard function 

High – speed 

High – precision 

Block look ahead 2000 

Block processing time 2000 

Constant jerk control Standard function 

Auto corner deceleration Standard function 

Arc radius speed limit Standard function 

Auxiliary function Extreme speed threading mode Standard function 

G code function 

Cylindrical interpolation Standard function 

Polar coordinate interpolation Standard function 

Thread cutting Standard function 

Variable lead threading cutting Standard function 

Thread cutting Cycle Standard function 

End face turning cycle Standard function 

Multilateral cutting Standard function 

Finishing cycle Standard function 



Stock removal (turning / facing) Standard function 

Pattern repeating Cycle Standard function 

Peck drilling Cycle Standard function 

Multiple thread cutting cycle Standard function 

Canned cycle for drilling Standard function 

Synchronously pick place 

workpiece 

Standard function 

workpiece Standard function 

  

  

  

  

  

  

  

  
http://typecontrollers.mihanblog.com/ 

 CNC System controlهمه کنترلرهاي ماشین آالت سی ان سی . 

  
http://aboutcontroller.persianblog.ir/ 

 CNC System Controlدر آمدي بر ساخت کنترلرها . 

  
http://www.ourcontrol.loxblog.com/ 

 در تابلو برق CNCجایگاه کنترلر 

  
http://www.goodcontrol.blogsky.com/ 

 پنج کنترلر برتر ماشین آالت سی ان سی

  
http://www.cncmach3.blogfa.com/ 

 CNCmach3آشنایی با کنترلر 

  
http://www.cnccontrol.blogfa.com/ 

 cncکنترلرهاي 

  

http://typecontrollers.mihanblog.com/
http://aboutcontroller.persianblog.ir/
http://www.ourcontrol.loxblog.com/
http://www.goodcontrol.blogsky.com/
http://www.cncmach3.blogfa.com/
http://www.cnccontrol.blogfa.com/


  

 5برنامه نویسی کنترلر 

  
تا است زیر نرمال،نرمال،باالي نرمال،سریع وخیلی سریع این الیه هایی است که کسی 0یا4الیه هایی که در برنامه سیستم عامل ویندوز درست می شوند 

اصطالحاً به آن پري یوتی نرم افزار می گویند که نرم افزار ما در دو الیه کار می کند قسمت مانیتورینگ مثل که برنامه می نویسد می تواند انتخاب کند که 

ریع کار میکند لی سبقیه نرم افزارها در الیه نرمال کار میکند ولی چنل اصلی نرم افزار که کار ارتباط با سخت افزار وبافرینگ را انجام میدهد در الیه خی

یم ان سرعت یا باالترین اولویتی که سیستم می تواند داشته باشد یعنی چیزي نزدیک به ریل تایم یعنی در واقع بخشی از برنامه را فعال کرده یعنی باالتری

درایوري است یا آن  ستا اصلی هسته آن کرنل و نیست برخوردار باالیی اولویت از برنامه مانیتورینگ که اینست  فقط براي قسمت کرنل برنامه وعلت آن

د که هکه به فیدبک ها پاسخ میدهد وبافر را پر میکند وهمیشه با سرعت یک پنجاهم ثانیه وضعیت سخت افزار را چک میکند و به وضعیت ها پاسخ مید

نیاوردیم این  را در الیه باال انیتورینگم و نکردیم را کار این مانیتورینگ در اینکه علت و نوشته می شود ودر باالترین الیه ویندوز قرار می گیرد c# با

زیر بار خاصی قرار گرفت ، مانیتورینگ CPU است که مانیتورینگ از اهمیت باالیی برخوردار نیست و آن جهت نمایش است بخاطر همین اگر یک وقت

 . دادیم قرار  و پریوریتی مانع بافرینگ نشود و مانع کرنر ) نشود ما آنرا در الیه نرمال گذاشتیم و کرنر اصلی را در سریعنرین الیه

الیه باالي باال . اون هم باالترین الیه را استفاده کرده است . منتهی نکته اصلی قضیه این است که آن تمام پردازش رادر الیه  مج تري هم آورده در همان

پوینتر  پوینتر اصلی سیستم عامل دست خود سیستم عامل می باشدباالیی دارد انجام می دهد و آن الیه باالیی اولویتش باالتر از سیستم عامل نیست . یعنی 

 انجام می دهیمدوم را ما توانسته ایم بگیریم . هم ما و هم مچ تري . اختالف مچ تري با ما در این است که ما حجم زیادي از پردازش را روي سخت افزار 

ر نسبتی کمتر از مچ تري باشد و بتواند به فیدبک ها پاسخ بهتري بدهد . بخصوص د و این قضیه باعث شده باري را که ما روي سیستم عامل داریم به یک

 . دهد می قرار بار زیر واقع در را CPU شرایط دیگري که نرم افزار دیگري شروع به فعالیت می کند و

ري مثل زیمنس قابلیت هاي پایین است منتهی کنترلرهاي بهت و با ارزان نسبتا کنترلر داریم هم  در ایران اکر کنترلر سطح پایین را بگیریم مثال هایدن هاین

 قدرتمندي خیلی کنترلرهاي اینها.  هست میتسوبیشی ، هست فانوک ، هست فاگور.  هست هم 054.  شود می پیدا هم آن 045 سري ،  052هست سري 

نها خیلی باال است و چونکه عمومی طراحی شده اند ، یعنی اگر شما بخواهید آ قیمتهاي عموما منتهی.  شود می استفاده آنها از الملل بین سطح در که هستند

( آنرا پروگرام بکنید ، عکس العمل ها و فیدبک ها  PLCاز کنترلر زیمنس استفاده بکنید باید از پایه بنشینید برایش محور تعریف بکنید ، باید پی ال سی ) 

را با زیمنس مقایسه بکنیم . به لحاظ کارآیی و کاربرد شاید زیاد باهم اختالف نداشته باشند . منتهی در  را برایش بنویسید . مثال اگر بخواهیم رادونیکس

ی آنها ، گام تحین استفاده ، شما اگر از زیمنس بخواهید استفاده کنید ، باید از پایه شروع بکنید و محورها را تعریف بکنبد ، نوع محورها ، کورس حرک

را پروگرم کنید . اگر این ورودي  PLC. بعد باید  Zو کدام  Yهست ، کدام  Xاصال محورها قرار هست چه کاري انجام بدهند . کدام آنها . تعریف بکنید 

 CNC آمد چه عکس العملی نشان بدهد ، اگر خروجی خاصی را الزم داشتند باید آن خروجی چگونه فعال بشود . یعنی باید تمامی پروسه اي را که یک

 برنامه بنویسید . PLCر انتظار دارد انجام بدهد را در از کنترل

 M3یعنی اینکه یک خروجی فعال بشود و  M4 کاتر کنید می انتهاب شما وقتی مثال.  دارد آماده  (         رادونیکس درواقع اینها را بصورت آپشن )

به این صورت تغییر کند یعنی کدها ،  Gcodeیعنی آن خروجی قطع بشود . یعنی ما به نوعی گفتیم که در صورتیکه کاتر انتخاب شد روال خواندن 

G کدها M . گر ا کدها همه دانه به دانه داخل آن ست می شوند . درصورتیکه در کنترلر دیگري مثل زیمنس باید بیاییم و شروع کنیم به تعریف کردن

M4  آمد فالن خروحی فالن عکس العمل را نشان بدهد . اگر وسط آن پالس خورد و یاPlay  خورد ، تک تک عکس العملها را باید شروع کنیم به

از پروسس را  اي نوشتن . اما ما اینها را از قبل آماده کرده ایم و نوشته ایم و داخل رادونیکس هست . شما وقتی کاتر را انتخاب می کنید یک حجم پیچیده

ید چه عکس العملی نشان بدهد وقتی بک وارد زدید چه عکس العملی نشان بدهد . اگر زد  داخل آن و بصورت اتوماتیک انجام می دهد . وقتی فوروارد

است پیش بیاید آنرا تماما وسط پري هیت ) بود و فوروارد و بک وارد زدید چه عکس العملی را نشان بدهد . و هزاران هزار اما و اگر دیگري که ممکن 

 برنامه نوشتیم و داخل آن وجود دارد .

فعال باشد و یا  Cutشد آیا  Playهیچکدام وجود ندارد . یعنی شما باید از پایه شروع کنید و بنویسید که من اگر این دگمه را زدم این اتفاق بیافتد اگر 

ک دستگاه برش یک هفته تا ده روز زمان ببرد تا به آن چیزي که می خواهید برسد . در نباشد . به خاطر همین راه اندازي یک کنترلر زیمنس براي ی



یاز باشد ن صورتیکه راه اندازي کنترلر رادونیکس براي دستگاه برش با فرض اینکه سیم بندي هاي هر دو مدل کنترلر آماده باشد یک نصف روز شاید زمان

آماده است و شما انتخاب می نمایید و تیک می زنید . حتی انتخاب اینکه دستگاه روتر است یا کاتر که و یا شاید هم کمتر . چونکه همه چیز داخل آن 

ا را بصورت ه هرکدام طیف وسیعی از اما و اگرها را شامل می شوند ، همه در رادونیکس بصورت برنامه نوشته شده است . البته ما قابلیت خیلی از کنترلر

بعنوان مثال هرچی در زیمنس و هایدن هاین و هایپرترم هست را بصورت آپشن گذاشته ایم و طراح دستگاه فقط کافی است  آپشن داخل آن گذاشته ایم .

 انتخاب کند . به این ترتیب سرعت استفاده از کنترلر را چندین برابر نسبت به کنترلرهاي عمومی باال برده ایم .

 

  

 
  



 

  

  



 



  

  



 



  

  

 
  

  

  



 
  



 
  

 
  

 

  

  

 اینورتر



رق ورودي ب اینورتر یک پکیچ الکترونیکی است که جهت تغییر دور موتورها از آن استفاده می شود . اولین کاري که اینورتر انجام می دهد ، یکسو کردن

ولتاژ و جریان مورد نیاز موتور تامین شود . فرض  PWMدر آید و توسط سیستم  DCچه بصورت تک فاز باشد و یا سه فاز باید بصورت  ACاست . برق 

هرتز است و دور  05معمولی می باشد و این موتور زمانیکه به برق وصل می شود دوران می نماید . فرکانس برق شهر  ACکنید موتور شما یک موتور 

دور در دقیقه  005یر دهید و با این تغییر فرکانس به دور مورد نظر مثال دور در دقیقه می باشد . توسط اینورتر شما می توانید فرکانس را تغی 2055موتور مثال 

دور در دقیقه و ... استفاده می کنند. این موتورها از لحاظ الکتریکال  20555دور و  50555از موتورهاي اسپیندل با دورهاي  CNCبرسید . در دستگاههاي 

طب ها و میدان دوار و ... فرق اساسی این موتورها با موتورهاي معمولی در ساختار مکانیکی آنها فرق چندانی با موتورهاي معمولی ندارند . همان قصه ق

ن اصل در اسپیندل تریمی باشند . در این موتورها روتور و استاتور بگونه اي طراحی شده اند که بتوانند سریع به دور باال برسند و سریع تغیر دور دهند . مهم

سر شفت در روتور می باشد. این بلبرینگها باید دور باال باشند . نکته بسیار مهم دوم باالنس بودن روتور است . میزان باالنسی آنها موتورها بلبرینگهاي دو 

 . نسبت به دورشان باید در حد استاندارد باشد . ما فعال در بحث اینورتر هستیم و به موقعش در مورد مکانیزم سرو موتورها بحث خواهیم کرد

 

  



      

 
  



 
  

  

 
  



 
  

 
  

  

  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  

 
  

  



 



  

 
  

 
  

 
  

  



 
  

 
  

 
  



 
  

 
  



 
  

 
  



 

  

 اسپیندل موتور

ور د اجازه بدهید یک کم بیشتر در این دو مطلب مکث نماییم . اول بلبرینگ چون ممکن است روزي بخواهید بلبرینگ را تعویض کنید . دوستی موتور

دور در دقیقه بود و ایشان  50555باالیی از بازار خرید . نام فروشنده را نمی گویم چون می دانم در حال برطرف کردن عیب موتورها می باشد . دور موتور 

دید راش گردور موتور مذکور استفاده می کردند . مدتی که گذشت صداي موتور بیشتر شد و اندک اندک گوش خ 50555هرتز از  355هم با فرکانس 

دل معروف ن. وقتی نگرانی زیاد شد موتور را باز کردند و دیدند بلبرینگهاي دو سر شفت به شدت خراب شده است . به دنبال بلبرینگهاي موتورهاي اسپی

سیار باال و دیدند که قیمت آنها برفتند و دیدند موتورهاي اروپایی از بلبرینگهاي سرامیکی در این موتورها استفاده کرده اند و براي خرید اقدام کردند و 

دور بر دقیقه نگهدارید و از آن باالتر نبرید . بر روي  52555هزار تومان بود . فروشنده موتورها به همه مشتریان اعالم کرد دور موتور را روي  355در حد 

 اسپیندل موتور دقت نمایید .

  



 دوستان بسیار گل من

ست می دخیلی وقت است که مطلبی ننوشته ام . گرچه آدم حرافی هستم و شما من را خواهید بخشید اما بدانید که سرم بسیار شلوغ است و کمتر فرصتی 

یک  و دهد تا حرافی کنم . دو تا تصمیم گرفته ام که احساس می کنم شما را خوشحال خواهد کرد . در مورد اول به سراغ متخصصین هر تخصص می روم

ساعته از جناب  4مصاحبه فوق تخصصی با در نظر گرفتن تمامی جوانب با آنها انجام خواهم داد و عین مصاحبه را ارائه می نمایم . بعنوان مثال وقت مصاحبه 

بکشم در  ن را که بتوانم بیرونگرفته ام . با ایشان سنگین ترین بحث کنترلر ایران را راه خواهم انداخت و تمام اندوخته ایشا 59525903575مهندس ترک 

ایران را تغییر خواهد داد این  CNCاین صفحه خواهم گنجاند . تمامی موارد و شرکتها لیست شده و به زودي بر روي سایت می آید . تصمیم دوم که بنیان 

 25تیپ حدودا  55ر خواهم کرد . این هاي مذکور ذک CNCرا طراحی همزمان خواهم کرد و تمامی محاسبات را براي  CNCتیپ مختلف  55است که 

 را در بر خواهد گرفت که عبارتند از : CNCمدل 

 5 - CNC چوب در چهار مدل 

2- CNC هوابرش و پالسما در سه مدل 

3- CNC سنگ در دو مدل 

4- CNC شیشه در سه مدل 

0- CNC طال سازي در دو مدل 

6- CNC  ) پینیون ) بزرگ (رک  -واتر جت در دو مدل : بال اسکرو ) کوچک 

7- CNC پالسماي زیر آبی  

0- CNC  قطبی ) کروي ( -رنگ پاش در دو مدل : کارتزین 

9 - CNC لیزر در دو مدل 

55 - CNC پارچه در دو مدل 

 پروژه بسیار سنگینی است

م می ه اجازه دهید شروع کنیم . براي اینکار بصورت خیلی ساده قوانین اصلی را تشریح می کنیم و بعد در دستگاهها یکی ، یکی شرح می دهیم . شما

می کند . از  کتتوانید در دستگاههاي خود این محاسبات را انجام دهید . در ابتدا دستگاهی را براي خود انتخاب می کنیم . این دستگاه مثال سه محور حر

حرکت دقیق می باشد و براي هر  CNCنام می نهیم را آغاز می کنیم . هدف اصلی هر  Xاین سه محور در ابتدا محاسبات مربوط به محور اول را که محور 

انیک حدوده ما نیست پس مکحرکتی نیرویی الزم است . از آنجائیکه دامنه حرکتی ما در سرعتهاي پایین است و حرکت الکترون و مغناطیس و ... در م

ارد . دکوانتوم و نسبیت و ... در محاسبات ما نیست و مکانیک کالسیک جوابگوي کامل ماست . در مکانیک کالسیک سه قانون بسیار مهم و ساده وجود 

( اما  ستگاه حرکتی نخواهد داشت ) قانون اولقوانین اول و دوم و سوم نیوتن . تا زمانیکه دستگاه شما ایستاده است و هیچ نیرویی به آن وارد نمی شود ، د



روي آن  از اگر نیرو به آن وارد شود متناسب با جرمی که دارد حرکت خواهد کرد ) قانون دوم ( . نسبت نیرو به جرم همان شتاب معروف است . اگر نیرو

د داد . این مثال را به ماشین بر می گردانم . اگر ماشین شما ایستاده برداشته شود ، در لحظه برداشتن نیرو هر سرعتی داشته باشد همان سرعت را ادامه خواه

ب با گاز داده شده اساست و می خواهید راه بیافتید باید گاز داده پا را از روي کالچ بردارید . به این ترتیب نیروي موتور به چرخها منتقل شده و ماشین متن

ي کم ( ماشین آهسته به راه افتاده و یواش یواش به سرعت آن اضافه می شود . اما اگر زیاد گاز داده حرکت خواهد کرد . اگر کم گاز داده باشید ) نیرو

تاب شما شباشید تا مرز تی ک آف پیش می روید . در حالت دوم که نیروي بیشتري به چرخها وارد کرده اید سریع تر به سرعت باال می رسید و اصطالحا 

مین است . اگر محرک را ) بال اسکروه ، چرخدنده رک و پینیون ، تسمه تایم و ... ( از محور جدا نمایید ، براي رسیدن به باالتر است . در دستگاهها هم ه

ند و نسانتیمتر بر ثانیه باید نیرویی را وارد نمایید . این نیرو در دستگاههاي لیزر که می خواهند چند آیینه کوچک و یا کریستال را جابجا ک 55سرعت مثال 

کیلووات را جابجا نماید و استراکچر بسیار قویی  55از پروفیل هاي آلومینیوم استفاده شده است با دستگاه روتر غول پیکر سنگ که باید اسپیندل موتور 

ستگاه ت اما جرم دو دبراي آن انتخاب شده بسیار متفاوت است . اما در هردو دستگاهها نیرو قابل محاسبه است . نیروي الزم در این دو دستگاه مجهول اس

سانتیمتر بر ثانیه ( معلوم است . قانون دوم نیوتن می گوید از ضرب جرم در  25معلوم است و سرعت ابتدایی ) سرعت صفر ) ایست (( و سرعت انتهایی ) 

ب فاصله بین این دو تغییر سرعت شتا . همچنین می دانیم با داشتن سرعت اولیه و سرعت انتهایی و همچنین f = m * aشتاب ، نیرو حاصل می شود یعنی 

 نماییم می فاصله وبرابرد بر تقسیم را حاصل و کنیم می کم دو توان به ابتدایی سرعت از را توان به انتهایی سرعت  محاسبه می شود . طبق سینماتیک حرکت

. 

غییر سرعت ت همانطور که در این فرمول مشخص است ما نیاز داریم بدانیم این تغییر سرعت در چه فاصله اي باید انجام پذیرد . هرچه فاصله کمتر باشد و

سانتیمتر  45باال به عدد سانتیمتر باید به سرعت مطلوب برسد . طبق فرمول  0بیشتر باشد طبعا شتاب بیشتر است . در این مثالها فرض می کنیم دستگاه ما در 

متر بر مجذور ثانیه می شود . اگر  5.4بر مجذور ثانیه می رسیم . براي رسیدن به یکاي استاندارد واحد را به متر بر مجذور ثانیه تبدیل می کنیم و شتاب ما 

کیلو گرم وزن داشته  52دستگاه لیزر ما  Xگر محور این شتاب را در جرم محور خود ضرب کنیم ، نیروي مورد نیاز براي جابجایی بدست می آید . مثال ا

کیلوگرمی  556نیوتن خواهد شد . و اگر دستگاه روتر سنگ ما داراي جرم  4.0باشد ، نیروي مورد نیاز برابر رسیدن به ماکزیمم سرعت از نقطه صفر برابر 

 نیوتن خواهد بود . 46.4باشد ، نیروي مورد نیاز آن 

شده باشید . نیروي مورد نیاز دو دستگاه باهم خیلی متفاوت است . اما در عمل اینطور نیست . چون اینگونه نیست که سازندگان فکر کنم متوجه یک نکته 

 برسد سانتیمتر باید دستگاه به سرعت نهایی 5.0سانتیمتر به حداکثر سرعت برسد ، بلکه آنها شتاب را بسیار باال می برند و مثال در  0دستگاه لیزر بخواهند در 

 52متر بر مجذور ثانیه می شود و اگر این شتاب در محور  4و با آن سرعت به حرکت خود ادامه دهد و با این حساب شتاب دستگاه ده برابر شده و 

نیاز جهت حرکت  بود ( با این محاسبات ، نیروي مورد 46.4نیوتن مورد نیاز است . ) نیروي مورد نیاز دستگاه سنگ  40کیلوگرمی آن ضرب شود ، نیروي 

ه یک کمحور دستگاه لیزر از نیروي مورد نیاز جهت حرکت محور دستگاه سنگ بیشتر است . این پارادکس ریاضی و یا پارادکس دستگاه سازي نیست . بل

سانتیمتر بر ثانیه به واقعیت  0 سانتیمتر بر ثانیه حرکت نمی کند بلکه حدود 25واقعیت عینی است . نکته جالبتر اینکه یک دستگاه غول پیکر سنگ با سرعت 

 نیوتن است . 55.6نیوتن نیست بلکه  46.4نزدیک تر است پس نیروي مورد نیاز 

مسافت  ندو تا نکته در این محاسبات وجود دارد . اولین آن جرم محورهاست و دومین آنها مسافتی که یک دستگاه ساز تعیین می کند تا دستگاهش در آ

 52کیلویی کمتر از یک چهارم نیروي مورد نیاز جهت حرکت یک محور  556برسد . دیدید که نیروي مورد نیاز یک محور  از صفر به ماکزیمم سرعت



دیده ام که دوستان بصورت حسی طراحی کرده اند و موتور بسیار قویی انتخاب کرده اند و گیربکس با نسبت  CNCدستگاه  0کیلویی است . من تا حاال 

کیلوگرمی  25به ده بعد از موتور گذاشته اند و خروجی را به بال اسکرو نصب کرده اند و با اینکارشان می خواهند یک محور حدود بسیار باال مثال یک 

ی م را جلو عقب ببرند . یکی از این عزیزان اتفاق جالبی برایش می افتد . در حین تست نهایی دستگاه ، یکی از تنظیمات درایو را اشتباهی ست Yمحور 

نگهدارنده انتهایی  55عدد پیچ نمره  4با تمام توان و بدون توقف به پیش می رود و به انتهاي دستگاه می رسد و ترمز مکانیکی را می کند و  Yو محور  کند

از مدتها دخترم را به پارک  بعد از ظهر یک جمعه اتفاق افتاد که بعد 4بال اسکرو را از انتها می برد و همه چیز داغون می شود . اتفاقا این مساله در ساعت 

 "  !شدم بدبخت ، مهندس "برده بودم . ایشان زنگ زدند و گفتند: 

ناب جیکی دیگر از دوستان که جهت آموزش به خراب آباد ما تشریف آورده بودند با دیدن انتقال نیروي دستگاه جناب طباطبایی شوکه شده بودند . 

استند در کارگاه خود ما اولین دستگاه خود را جمع کرده باشند . به هر حال ایشان هم ایرانی بودند و اهل فکر، طباطبایی یکی از شاگردانی بودند که می خو

اجع به ربه همین دلیل به جاي کوپلینگ از شیلنگ گاز با دو تا بست معمولی استفاده کرده بودند . جالب است که دستگاهشان هم عالی کار می کند . 

 CNCبی که عالی کار می کنند نیز فصلی خواهم نوشت . دوستانی که جرثقیل ساز هستند ، به سبک جرثقیل سقفی یک دستگاه دستگاههاي عجیب و غری

گاید و از این جور مسخره بازي ها . یک جرثقیل سقفی روي زمین و جالب اینکه  LMبرش هواگاز ساخته بودند . نه چرخ دنده رک و پینیون داشت و نه 

 CNCسرعت و دقت بسیار خوبی کار می کند . از این جور دوستان زیاد هستند . عزیزي که سرو موتور را کشف کرده بود . دوستانی که دستگاه آنها با 

ش براي اولین بار در ایران ساخته بودند و می خواستند در جشنواره خوارزمی شرکت کنند . و ... بگذریم . آن دوستان ما وقتی شیلنگ را را چند ماه پی

 ".   مهندس ، ما گیربکس ها خریده ایم و باز هم ته دل مان شک داشتیم "یدند ، متحیر شدند و گفتند: د

که در کارگاه موجود باشد می برم  CNC دارند آنها را کنار دستگاه CNC در کالس درس مان معموال اگر ببینم دوستان ذهنیت فضایی نسبت به نیروهاي

انگشت و به راحتی محور بال اسکرو را می  2را محکم نگه دارید و اجازه ندهید به عقب برود و بعد خودم با  X محورو به آنها می گویم همگی با هم 

. بعد  کنم انگشت استفاده می 3برم . البته اگر تعداد آنها زیاد باشد و یا آدمهاي هیکلی بین آنها باشد از  چرخانم و محور را بهمراه همگی آنها به عقب می

 انگشت من را تامین کند ؟ 3ان حیرت زده آنها نگاه می کنم و می گویم به نظر شما چه موتوري نیاز است تا نیروي به چشم

 يما چون ما طراحی نمی کنیم پس حس طراحی خوبی هم نداریم . بگذارید یک خاطره جالب برایتان تعریف کنم . از آنجائیکه در این خاطره آبرو

اي مملکت ما می رود از آنها به نام آقاي اول و دوم و سوم و ... یاد می کنم . وقتی که داشتم دستگاه روتر چوب با اسپیندل  سازهاي حرفه CNCتعدادي از 

آن را  Pکیلووات می ساختم رسیدم به خرید اینورتر براي اسپیندل موتور . زنگ زدم به شرکتی که همیشه از آن اینورتر می خریدیم و سري مثال  7موتور 

جواب  Qرش دادم . بعد همین طور که حوصله هیچ کاري نداشتم به کاتالوگ مدل هاي مختلف اینورتر نگاه می کردم . با کمی دقت فهمیدم که مدل سفا

نولوژي هایی که تکار ما را می دهد و ظاهرا باید ارزانتر باشد . بیشتر که دقت کردم دیدم ما تا حاال عجب اینورتري می خریدیم . در اینورتر خریداري شد

اي ه وجود داشت که هیچ وقت و هیچ وقت بکار نمی آمد . اینورتر مذکور را می شد از داخل رختخواب خانه هم کنترل کرد . انواع و اقسام پروتکل

ولوژي و نیاز ما اینورتري ر تکنانتقال دیتا را با فرکانسهاي بسیار باال می داشت . توانایی دریافت شفت انکودر و تنظیم اتوماتیک سرعت داشت و خالصه هزا

و گفتم براي چی از این مدل تا حاال می خریدیم . این  5هرتز خروجی دهد . روشن شود و خاموش ، همین . زنگ زدم به مهندس شماره  355بود که فقط 

واستیم اگر یادت باشد دفعه اولی که می خ ":  مدل که بهتر است و ارزانتر ، دردسر بسیار کمتري در نصب دارد ، حجم کمتري گرفته و ... ایشان گفتند

و گفتم عزیز من فکر نمی کنی که  2زنگ زدم مهندس شماره  "پرسیدیم . ایشان این مدل را معرفی کردند .  2بسازیم وقت نداشتیم و از مهندس شماره 



 3به مهندس شماره  "پرسیدم و ایشان این را معرفی کردند.  3ه من از مهندس شمار "این مدل براي کار ما کافی و اقتصادي و راحت است و ایشان گفتند : 

هر کدام از این مهندس ها را که می گویم مدیرعامل یک  "این پیشنهاد را کردند .  4مهندس شماره  "زنگ زدم و علت را جویا شدم و ایشان گفتند : 

ساخته و وارد بازار ایران کرده اند. به مهندس چهارم زنگ زدم و  CNCعدد  305مهندس اول که گفتم بیش از  3سازي هستند و همین  CNCشرکت 

 Qحال اگر شما می بینید تیپ  Pاز من پرسیدند کدام تیپ شما بهتر است من هم گفتم  3همینطوري ، آقاي مهندس شماره  "گفتم چرا؟ و ایشان گفتند : 

ایران خواندم و با تمام مهندسان عالی مقام تماس گرفتم و  CNCه فاتحه اي براي با شنیدن این جمل "هم داریم  Qهم جواب کارتان را می دهد ما تیپ 

می خریم . االن که این مطلب را می نویسم مطمئن هستم که  Qگفتم که ایشان تنها دلیلشان این جمله است. و آن عالی مقامان گفتند که از این به بعد تیپ 

 می سازند . وقت ندارند تا مطالعه کنند که چی می سازند . CNC. آنها وقت ندارند ، آنها فقط هنوز آنها کاتالوگهاي مذکور را نخوانده اند 

 استاد ادسو "ل: مشکل اصلی ناتوانی در طراحی ، شاید قوانین موجود در دانشگاهها باشد . تقریبا در دانشگاههاي ما سه قانون جالب وجود دارد . قانون او

 طرح ئوالس جزوه این از خواستم می و بودم استاد جاي من اگر "وم: د قانون  ". آید می جزوه از امتحان سئواالت اکثر بنابراین نیست اش جزوه از بیشتر

 قوانین ترین عجیب جزو سوم قانون  . " ماند می باقی درصد 45 و شود می حذف جزوه درصد 65 از بیش روش این با ؟ کردم می طرح سئواالتی چه ، کنم

بعد گل پسر و یا سرکار خانم که  "کلیه اطالعات خوانده شده فراموش می شود.  ، امتحان هر از بعد نیم و ساعت یک حدود ":  اینکه آن و است بشري

 "خوب میز من کو ؟  "مهندس شدند وارد کارخانجات می شوند و اولین جمله اشان هم این است : 

درصد دانشجویان عزیز غیر مکانیک را  90باسکول در آنجا قرار دهید و به دست دانشجویان مکانیک ) جلوي دانشگاههاي مهندسی معتبر بروید و یک 

کیلو گرمی بدهید و به ایشان بگویید وزن آن قطعه چقدر است ؟ راستی اگر یک  3کنار گذاشتم و دانشجویان مکانیک را خطاب کردم ( یک قطعه مثال 

سکول را ه را روي باسکول گذاشت و شاهین باقطع دانشجو این که دیدید اگر  یند آن را وزن کنید چه می کنید؟باسکول و یک قطعه به شما بدهند و بگو

کیلوگرم است بدانید آن دانشجو هیچ وقت طراح نخواهد شد. اگر هم طراح  3رسید و بعد رو به شما کرد و گفت که وزن قطعه  3آنقدر تغییر داد تا به عدد 

 می و کند می اهنگ باسکول به دوباره " ؟ هستید مطمئن "زن می شود . ایشان به جواب خودش مطمئن است و اگر از او بپرسید  شود فوق فوقش یک کپی

 بلکه نخواستم را جرم من.  کیلوگرم 3 گویید می شما و است جرم واحد بلکه نیست وزن واحد کیلوگرم ":  بپرسید را دوم سئوال ایشان از  " بله ":  گوید

نیوتن است و  29.4شما درست می گویید وزن قطعه  "رب می کند و می گوید: ض 9.0 در را 3 عدد سریع باشد تیزي دانشجوي اگر " خواستم را وزن من

رابر در بشما با سئوال دوم راهنمایی اش کردید . اما اگر ایشان مهندس شود و کسی راهنمایی اش نکند فقط ده  "کیلوگرم جرم این قطعه می باشد .  3آن 

 برابر با موتور اصلی تفاوت دارد . 55محاسباتش اشتباه می کند !!! و موتوري را که انتخاب می کند فقط 

 هدف اینجا در. " است وزن 29.4 این و بود جرم 3 آن ، هستم مطمئن بله ": گفت خواهد هستید مطمئن نیوتن 29.4 آمده بدست عدد به که بپرسید اگر 

را از  9.0این  "بگیریم پس سئوال سوم را مطرح می کنیم .  را مکانیک دانشجوي یک حال کیلوگرمی 3 وزنه یک با خواهیم می بلکه نیست راهنمایی ما

آیا نیروي گرانش با تغییر ارتفاع فرق می کند ؟ مثال وزن یک  "بپرسید:  "این ضریب نیروي گرانش زمین است . "او خواهد گفت :  "کجا آوردید ؟ 

می باشد تغییر  9.0می باشد و حدود  gبله ، چون ضریب گرانش که  "خواهد گفت :  "نار دریا با وزن همان جسم در قله دماوند فرق می کند؟ جسم در ک

کول سحرف شما درست ، اما در باسکول جرم وزنه اي که روي صفحه با "در اینجا سئوال اصلی را بپرسید و دوباره آقاي مطمئن را گیج کنید :  "می کند 

شما  دگذاشته می شود نسبت به جرمی که روي شاهین گذاشته می شود سنجیده می شود . شما در کنار دریا باشید یا نوک دماوند یا در کره ماه ، عد

)  را مانند االکلنگ شما معنایی ندارد . بطور ریاضی هم این قضیه درست است . اگر باسکول و یا ترازوهاي شاهین دار 9.0را نشان خواهد داد و  3همچنان 



 تقاعده اهرمها ( در نظر بگیریم ، میزان نیروي چپ ضرب در طول اهرم طرف چپ برابر نیروي راست در طول اهرم سمت راست می باشد . نیروي سم

شاهین دار در دو طرف مساوي حذف می شود و نسبت جرمها است که در ترازو  gاست و ضریب  m2gو نیروي سمت چپ برابر  m1gراست برابر 

را نشان می دهد . در حالیکه وزن این قطعه در کره ماه  3سنجیده می شود . با این تفاسیر ، باسکول ما در کنار دریا ، نوک قله دماوند و یا کره ماه عدد 

و خواهد  جوي ما اندکی فکر خواهد کرددانش "خیلی کمتر است . با این تفاسیر آیا با این باسکول و کال ترازوها می توان وزن این قطعه را بدست آورد ؟ 

 "از او بپرسید :  "آن محل را داشته باشیم  gشما درست می گویید . با ترازو و باسکول نمی توان وزن دقیق را محاسبه کرد . بلکه باید مقدار  "گفت : 

مئن بوده نه باید دلیل بیاره اما اگه بگه آره ، چند بار تا حاال مط اینبار دیگه نمی دونه چی بگه ، اگه بگه "مطمئن هستید که با ترازو و باسکول نمی شود ؟ 

 "نمی دونم چی بگم  "و خراب کرده . تقزیبا اکثر دانشجویانی که پرسیدم در این مرحله گفتند : 

تهاي گفته بدند . اما اگر چند بار صحبطبق محاسبات ذهنی که دانشجویان عزیز کردند نمی شه با باسکول و ترازو وزن را حساب کرد اما می ترسند سوتی 

زن را در و شده را تکرار کنید و توضیح مکرر بدید ، اون ترسه می ریزه و محکم می گن مطمئن هستیم که با ترازو نمی شه وزن را بدست آورد بلکه باید

ود درآورید و به آنها نشان دهید و مکانیزم عملکرد آن را هر محیطی محاسبه کرد. در اینجا بازي چهارم را شروع می کنیم . ترازوي فنردار را از کیف خ

(  لتوضیح دهید . در ترازوي فنر دار تعادل بین وزن ) حاصل ضرب جرم در ضریب نیروي گرانش ( و نیروي فنر ) حاصل ضرب ثابت فنر در تغییر طو

( طول فنر gه و کره ماه ثابت است. متناسب با تغییر ضریب جاذبه )کیلوگرمی ما در کنار ساحل و نوک کو 3برقرار می شود . ثابت فنر و همچنین جرم 

وان ت تغییر می کند. یعنی در کره ماه که جاذبه کمتر است ، ضریب کمتر است و وزن کمتر است . در کنار دریا برعکس . پس با یک ترازوي فنري می

 وزن را بدست آورد .

 


