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بهبود  یبرا cnc مهندس تا کنون استفاده از دستگاه کی احتماال به عنوان 
که   دیفکرکرده ا نیتا به حال به ا ایآ اما د،یا دهیقطعات را شن تیفیک

در بهبود  یر ی چه تاث و به چه صورت است؟ cnc دستگاه ی سی برنامه نو
 ساخت قطعات دارد؟  تیفیک

  لیتشک ی، اجزاcnc دستگاه ی س یمقاله شما را با زبان برنامه نو نیا در
 .کرد مینوشتن و کاربرد آن آشنا خواه یدهنده، مراحل و روش ها

 .دیما همراه باش با

 

 CNC  دستگاه یسیبرنامه نو 1#
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به   ،ی ن یرا مطابق با نظم مع ی است که دستورات ازی، نcnc استفاده از یبرا
دستورات،  نی ا .دیبه دستگاه داده تا اجرا نما  یو مرحله ا وستهیصورت پ

 .دارد CNC دستگاه ی س یبه برنامه نو ازین

 :عنوان مثال به

مطابق  ی خاص یبرش ابزار فلز  یدستگاه برا نیکه قرار است از ا ی صورت در
از دستورات  یر یبا به کارگ ستیبا  ی م  د،ی استفاده نما ی با شکل مشخص

و گام به گام، از   منظم  به صورت  د،یده ی م  cnc اهکه به دستگ  یر یمتغ
 .دیبرنامه ها را داشته باش یدستگاه انتظار اجرا 

که به دستگاه   ی س یدستگاه، با استفاده از برنامه نو  نی سیرو تکن نیهم از
خواهد که پروسه برش ها را چگونه به  ی دستگاه م  از داده شده است،

 .باشد ی اجرا کرده و برش ها به چه صورت بیترت 

 ی طراح  یبه جهت آن که با نرم افزارها CNC دستگاه  ی س یبرنامه نو زبان
دارد، مورد توجه قرار گرفته  ی و همخوان یسازگار  3Dmaxو   اتوکد مانند
 .است

 هینرم افزارها، طرح خود را ته نی تواند با استفاده از ا  ی دستگاه م اپراتور
 .رآوردآن را به اجرا د CNC دستگاه قیطر از کرده و

  ی نخواهد بود، در حال ی، کارساده اCNC توان گفت که کار با دستگاه  ی م
 یدستگاه، در خصوص قسمت ها ن یاصول کار با ا آموختن توان با  ی که م
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 ندیفرآ  ی درست به الزم را کسب نمود و یآن مهارت ها یس یو برنامه نو  ی فن
 .آن را کنترل و نظارت نمود یی اجرا

 

 ست؟یچ CNC دستگاه یسیبرنامه نو 2#

  نیماش یکه الزم است برا ی دستورات  هی، کلCNC دستگاه ی سی برنامه نو در
دستگاه   ستمیبرنامه به س کیقالب  در قطعات به دستگاه داده شود، یکار 

 .شود ی داده شده و در دستگاه کنترل و اجرا م 

به کار   cnc از قطعات، در دستگاه یدستورات هنگام برش و براده بردار  نیا
 :باشد ی م  ری شود که شامل موارد ز ی گرفته م 

 در خصوص قطعه ی کامل مشخصات  •
 ابزار برش ی حرکت  ریمس •
 برش  سرعت •
 کنترل اطالعات داده شده  ستمیس •

  ی سی به ذکر است، اطالعات وارد شده در حافظه دستگاه، برنامه نو الزم
 یبوده و با کمک روش ها ی متفاوت یتواند از زبان ها ی م  است که

 .انجام شود کیپارامتر 
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 دستگاه یسی نوشتن برنامه نو یروش ها  3#
CNC 

  عمدتا ،CNC  دستگاه ی س ینوشتن برنامه نو ینمود که برا انیتوان ب  ی م
 .باشد ی م لیدو روش وجود دارد که به شرح ذ

 

 یبه صورت دست یسیبرنامه نو 1-3#

ابتدا مطابق با نقشه قطعه، طرح  ،یبه روش دست  ی سی روش برنامه نو در
و   تیکه نقشه و طرح قطعه رو ی از آن و هنگام پس .شود ی م  هیته هیاول

 تی اولو بیانتخاب شده جهت ساخت، ترت یکمک ابزارها با کنترل شد،
 .گردد ی م نییتع زیآن ها ن یبند
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مشخص شده و محاسبه  زیابزارها ن ی مناطق حرکت ،ی ست یمرحله با نیا در
  میمطابق با برنامه دستگاه تنظ ی دست ی سی برنامه نو دی از آن با پس .گردد
که قطعات ساده و بدون  ی دستگاه وارد گردد. هنگام به شود و هیو ته

  یبر رو میبرش، به صورت مستق  یتوان برنامه ها ی م  باشند، ی دگیچیپ
 .شودنوشته  یان س ی دستگاه س 

 

 یطراح  یها ستمیبا س یسیبرنامه نو 2-3#

 CNC دستگاه یس یبرنامه نو دهیچی قطعات پ یکه قرار است برا ی هنگام
ابزارها محاسبه شود، از نرم  ی است که نقاط حرکت  ازین گردد و میتنظ

را  طرح مکس استفاده کرده و  ید یمانند اتوکد و تر  ی طراح  یافزارها
 .ندینما  ی م  میترس

جهت  ی مناسب ی س یبرنامه نو  د،ی از آن که نحوه برش مشخص گرد پس
 .شود ی داده م ی ان س  ی اجرا به دستگاه س

 

 CNC دستگاه یسی مراحل نوشتن برنامه نو 4#

است   الزم ،شود هیته یکردن قطعه ا نیآن که برنامه ماش یهر حال، برا به
 :منظور گردد  ریکه مراحل ز

 طرح و نقشه قطعه و انتخاب مناسب دستگاه  کنترل •
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 الزم  یو انتخاب ابزارها ی طراح  •
 دستگاه یبراده بردار  ی پارامترها محاسبه •
 نمودن محل صفر قطعه مشخص •
 از برنامه  ی س ینو  شیپ نوشتن •
 برنامه و وارد نمودن آن  هیته •
 برنامه  یساز  مدل •
 اجرا درآوردن برنامه  به •

از بستن قطعات برنامه را کنترل و   شیکه الزم است پ دیداشته باش توجه
 .دینامناسب ابزارها مطمئن شو یعدم وجود برخوردها  از تا دیکن شی آزما
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 دستگاه یس ی دهنده برنامه نو لیتشک  یاجزا 5#
CNC 

 

 نام برنامه 1-5#

  یالمت )%(، به عالوه عددنماد که ع کی برنامه به طور معمول شامل  نام
 .باشد ی که مربوط به شماره برنامه است، م 

باشد و  ریمتغ ۹۹۹۹ تا  ۱کنترل، از  ستمیتواند مطابق با س ی برنامه م  عدد
 .مختص هر برنامه خواهد بود

انجام شود و  cnc دستگاه انهیاز را رونیدر ب ،ی س یکه برنامه نو ی هنگام
 بعد آن وارد حافظه دستگاه گردد، 

را اضافه نموده و پس از آن شماره  MPF (%) است که همراه عالمت الزم
 Main مخفف  MPF است که حیبه توض الزم .نمود انیبرنامه را ب

program file باشد ی م ی است که معرف حافظه اصل. 

 



 

8 www.namatek.com 

 برنامه یانتها 2-5#

  نییتع  M02 ،M03 ،M99 مانند ییبرنامه را با کدها ان یقسمت پا عمدتا
 .مشخص شده اند ی بخش مشخص یبرا کی  هر که ندینما  ی م

 :عنوان مثال به

 یبرنامه برا یجهت بازگشت به ابتدا  M03قطعه،  دی جهت تول M02 کد
  ی س یدر برنامه نو رات ییتغ جادیجهت ا زین M99 کد برش قطعه بعد و

 .باشد ی م  ی دست 

 

 برنامه یمتن اصل 3-5#

برنامه   یخطوط و بلوک ها CNC دستگاه ی سیبرنامه نو ی متن اصل  در
 ی راتییدستورالعمل ها و داده ها را در خصوص تغ ی تمام  شده که جادیا

 :تماما در بلوک ها واقع شده است ریمانند موارد ز

 ی براده بردار  سرعت •
 حرکت ابزارها سرعت •
 ...و یحرکت خط سرعت •

 .نامند ی برنامه را بلوک م یاز خط ها کی آن که هر  حی توض
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 تیف یدر جهت ک CNC دستگاه یر یبه کارگ 6#
 ساخت قطعات

تواند در طول   ی قطعات، م  دیتول تی فیکامال روشن است که تفاوت ک نیا
 .گذار باشد ریتاث زیدستگاه ن ی عمر و بازده 

 :عنوان مثال به
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 در از خودرو، سال ها عمر کرده و یشده است که قطعه ا مشاهده
زمان ممکن سالمت خود را از دست داد   نیدر کوتاه تر  گرید یی خودرو
 .است

تواند در طول   یو ساخت قطعات، م  دیتول تیفیدهد که ک ی نشان م نیا
 نیرو استفاده از ماش نیهم از .کل دستگاه موثر باشد  یباال ی عمر و بازده 

CNC ساخت قطعات در نظر گرفته   یبرا قیمناسب و دق ی به عنوان روش
 .شود ی م

دستگاه انتظار   نیتوان از ا ی ، م CNC دستگاه ی س یاستفاده از برنامه نو با
به  ی مشخص ی س یکدنو یر یاز قطعات را با به کارگ کی  هر داشت که

 .و برش قطعه انجام شود تراش پردازنده دستگاه منتقل کرده و

به دقت و  ازین  ،ی ان س  ی دستگاه س ی س یآموختن زبان برنامه نو نیا بنابر
 .دارد یادیتوجه ز

 

دستگاه   یس ی زبان برنامه نو یر یادگی  تیاهم 7#
 ی ان س یس

  دارند و یی باال  متیق CNC یدستگاه ها  د،یگونه که مستحضر همان
افراد بخواهند بدون دانش و تجربه، با آن کار کنند، به حتم به  چنانچه

 .را وارد خواهند نمود یجد ی ها بیدستگاه آس
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وجود  یی ، نرم افزارهاCNC دستگاه ی سی آموزش استفاده از برنامه نو یبرا
و  یبا روش مدل ساز  ی آن را به خوب یو اجرا ی سی کدنو  روش دارد که

 .دهند ی وزش مآم ،یساز  هیشب

قطعات، در حال   دیدر صنعت و تول cnc یروزه، کاربرد دستگاه ها هر
 .توسعه است

دستگاه ها باعث شده است که   نی در ا ی س یاستفاده از برنامه نو الزام
کارکردن مناسب  ی است که برا ازیرو ن نیهم از .ابدی شی آن ها افزا متیق

تسلط  CNC دستگاه ی س یبه برنامه نو ی به خوب CNC یها نیبا ماش
دستگاه و تراش و برش قطعات  ی را در خروج یا نهی به عملکرد داشته و

 .منظور کرد


