
 با قابلیت چاپ سه بعدی قطعات    CNCساخت دستگاه     .
 کتایون سادات هاتفی

 استاد راهنما :  دکتر مازیار پالهنگ

 آزمایش دستگاه . راه اندازی و  4

 راه اندازی دستگاه :

    استفاده از کیس رایانه به عنوان میز کار دستگاهCNC   و

چاپگر سه بعدی، راه حل مناسبی برای نصب مددارهدای   

الکترونیکی مربوط به کنترلر طراحی شدده در ضادای         

داخلی آن و در کنار متعلقات سخدت اضدزاری رایدانده         

بنظرآمد. ازضاای خارجی کیس نیز برای نصب قطدعدات    

استفاده شد و ابدعداد       Zو    Yو    Xمکانیکی و محورهای  

52X=  52وY=    81وZ=     سانتیمتر برای میز کار ضراهد

 گردید.

    استفاده از کیس رایانه به عنوان میز کار دستگاهCNC   و

چاپگر سه بعدی، راه حل مناسبی برای نصب مددارهدای   

الکترونیکی مربوط به کنترلر طراحی شدده در ضادای         

داخلی آن و در کنار متعلقات سخدت اضدزاری رایدانده         

بنظرآمد. ازضاای خارجی کیس نیز برای نصب قطدعدات    

استفاده شد و ابدعداد       Zو    Yو    Xمکانیکی و محورهای  

52X=  52وY=    81وZ=  .سانتیمتر برای میز کارگردید 

 

 :  Gcodeنگاهی بر زبان

 Gcode   مداشدید      اکدردر   زبدان بدرندامده ندوی دی           ندا

میباشد. در ای  زبان هر    (CNC)کنترل عددی ابزارهای

که پس از آن شماره دستور   Mویا   Gدستور با یک حرف 

می آید، آغاز و هر ضرمان مفهومی خاص برای دسدتدگداه    

های ابزار دسدتدگداه را       دارد. با ای  زبان میتوان حرکت 

بطور کامل و دقیق کنترل نمود. در واقع نر  اضزارهدای   

با پردازش اطالعات ضدایدل    Gcodeمخصوص تولید ضایل 

طراحی شده از قطعه مورد نظر،  دستوراتی در قدالدب       

 CNCآماده نموده و  نر  اضزار دستگاه   Mو  Gکدهای 

پس از پردازش ای  ضایل با قرائت هر کد، دستور تعریف 

ارسدال     CNCشده مربوط به آن را به کنترلر دسدتدگداه   

 مینماید.

 راه اندازی دستگاه :

   با نصب صفحه کلید، نمایشگر و سایر متعلّقات مانند موتدور

و اک ترودر جهت تزریق    CNCضرز برای کار در حالت 

بعدی،  دستگاه طراحی شده  3پالستیک در حالت چاپگر 

در ای  پروژه آماده کار گردیده و پس از راه انددازی      

 از طریق منوی: CNCسی ت  به محیط نر  اضزار

    APPLICATION > CNC 

                 وارد شده و پس از انجا  تنظیمات کلی و پیکر بندی در

و   CNCبه معرّضی دستگاه  Configuration Stepبخش 

نوع کنترلر و استپر موتورها پرداخته و آدرس پی  هدای  

 پورت موازی رایانه تعیی  میگردد.

 آزمایش دستگاه :

  برای انجا  اولی  آزمایش ضایل Gcode  طرحی را که با

  Vectric Cut2D و  Corel Draw استفاده از نر  اضزار 

اجرا   CNCتبدیل شده بود، در نر  اضزار  Gcodeبه ضایل 

و چاپدگدر      CNCنموده و نتیجه ی کار در هر دو حالت  

 سه بعدی مناسب و موضقیّت آمیز بود.
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 . نتیجه گیری 2

 نتایج آزمایش راه اندازی دستگاه :

  ارزیابی عملکرد دستگاه ساخته شده به واسطه آزمون های انجا  شده در حالتCNC        و یا چاپگر سه بعدی ، نشدان

و چاپگر سه بعدی     CNCلینوکس اوبونتو، عملکرد دستگاه در هر دو حالت     CNCمیدهد که با استفاده از نر  اضزار 

 بخوبی قابل کنترل بوده و قطعات تولید شده در هر دو حالت از دقت وکیفیت مناسبی برخوردارند. 

 نتیجه گیری:

 با توجّه به رشد روزاضزون ماشی  آالتCNC     و چاپگرهای سه بعدی و نیاز کلیّه صنایع در به کارگیری آنها ، پژوهدش

و تحقیق در ای  زمینه خصوصاً در دهه اخیر مورد توجّه قرار گرضته است. امروزه یکی از ارکان اصلی در ساخدت و     

میباشد که در اکرر صنایع ای  دستگاه ها به وضدور مدورد         CNCتولید یک محصول صنعتی،  استفاده از ماشی  آالت 

استفاده قرار میگیرند. از سوی دیگر در سالهای اخیر شاهد ظهور چاپگرهای سه بعدی ه تی   که کار خود را بعدندوان    

سرگرمی برای عالقه مندان به ضنون روز آغاز کرده  امّا رضته رضته شاهد آن ه تی  که ای  گروه ماشی  آالت جایگداه  

خود را در صنعت یاضته و پیش بینی میشود که در آینده ای  نزدیک در اکرر صنایع مورد استفاده گ ترده قرار گیرند. 

و چاپگرهای سه بعدی دارای پارامتر های کنترلی و حرکتی ب یار مشابهی ه تند و استفاده از آنها   CNCدستگاه های 

    در صنایع ساخت و تولید  بطور چش  گیری در حال اضزایش میباشد.

 ای  پروژه در جهت بهبود و رضع بخشی از مشکالت و محدودیت های موجود در ماشی  آالتCNC      انجا  گردیدده

و با بررسی نتایج حاصل از ساخت یک نمونه آزمایشگاهی کوچک،  نشان میدهد از آنجا که در ب یاری از موارد یدک  

کاربر نیاز به هر دو دستگاه را دارد، طراحی و ساخت دستگاهی که با استفاده از پارامترهای مشابه در هر دو دستدگداه   

CNC    و چاپگر سه بعدی بتواند حداکرر کارآیی را در جهت تولید قطعات صنعتی داشته، ب یار مقرون بصرضه و عملدی

   میباشد.

 

 زمینه :  

      درگذشته تولید یک محصول صنعتی، توسط شخص و با استفاده ازانواع ماشی  آالت دستی انجا  میگرضت، ولدی بدا

 ، خودکارشدن عملیات در انواع دستگاه های صنعتی صورت گرضت.  (NC)بوجود آمدن ضناوری کنترل عددی  

  دستگاهCNC که ن ل جدید ماشی  های قدیمیNC      میباشد، یکی از ارکان اصلی در ساخت و تولید یک محدصدول

در اکرر صنایع میباشد. با استفاده از ای  گروه ماشی  آالت میتوان قطعه مورد نظر را توسط رایانه طراحی و بوسدیدلد       

 تولید نمود.   CNC ماشی  آالت 

 انگیزه :  

     چاپگرهای سه بعدی که در سالهای اخیر وارد بازار شده اند هر چند از نظر ظاهر خیلی شبیه به دستگاه هدایCNC 

نی تند، اما از لحاظ شیوه ی عملکرد ب یار به آنها نزدیک و در حقیقت از همان ضناوری برای ساخت آنهدا اسدتدفداده       

 میشود.  

 کنترلر، بخش اصلی سخت اضزار در یک دستگاه CNC    یا چا پگرسه بعدی است. نر  اضزار دستگاهCNC    یا چاپگر سده

ضرامی  را بصورت صفر و یک منطقی از رایانه به کندتدرلدرارسدال        Gcodeاز ضایل    Mو   Gبعدی با پردازش کدهای 

ومدار الکترونیکی ای  بخش با دریاضت ای  اطالعات در ورودی خود، کنترل تما  ق متهای الکترونیکی و مکاندیدکدی    

 دستگاه را  بعهده میگیرد .

 هدف :  

  هدف از انجا  ای  پروژه طراحی دستگاهی است که بتواند با استفاده از نقاط مشترک در دستگاهCNC    و چاپگرسده

 بعدی و تلفیق بخشهای متفاوت هردستگاه،  حداکررکارایی دردو زمینه را داشته باشد. 

 . طراحی بخش الکترونیک 5

 طراحی کنترلر:  

  از آنجا که در ق مت حرکتی دستگاهCNC        و چاپگر سه بعدی از استپر موتور استفاده میشود،  برای ایجاد پدالدس هدای

 طراحی و در محیط پروتئوس شبیه سازی شد.L298 و  L297الز ، مدار راه انداز استپر موتور با استفاده از آی سی های

   بخش ورودی مدار اطالعات خروجی رایانه را از طریق پورت موازی دریاضت 

 پال های الز   برای تولید L297به آی سی   ULN2803و پس از تقویت توسط آی سی     

    L298آی سیجهت کنترل سرعت و سمت حرکت استپر موتورها  ارسال نموده و      

 را تقویت و به استپر موتورها منتقل مینماید. L297آی سیخروجی     

 . ساخت دستگاه 3

 : CNCرایانه، کنترلر و بخش مکانیکی برای تکمیل سخت اضزار دستگاه  تلفیق

  استفاده از کیس رایانه به عنوان میز کار دستگاهCNC         و چاپگر سه بدعددی، راه

حل مناسبی برای نصب مدارهای الکترونیکی مربوط به کنترلر طراحی شدده در    

ضاای داخلی آن و در کنار متعلقات سخت اضزاری رایانه بدندظدرآمدد. ازضادای         

استفداده      Zو   Yو   Xخارجی کیس نیز برای نصب قطعات مکانیکی و محورهای  

 سانتیمتر برای میز کار ضراه  گردید.  =81Zو    =52Yو  =52Xشد و ابعاد 

 : CNCنر  اضزار دستگاه 

 نصب نر  اضزارCNC     اوبونتو برپایه سی تد

عامل لینوکس، انتخاب مدنداسدبدی بدرای        

کنترل دستگاه ساخته شدده در هدر دو         

و یا چاپگر سه بعدی بوده و     CNCحالت 

با استفاده از ای  نر  اضزار و پیدکدربدنددی     

صحیح آن میتوان کارکرد همه ق متها را   

به خوبی و با دقت زیاد تحدت کدندتدرل       

  داشت.


