هبضیي سبسی آهل ثزش
راٌّوبی استفبدُ اس NK-105
 Nk-105قبدر ثِ خَاًذى فبیل ّبی  DXFثِ صَرت هستقین هی ثبضذ .ثؼذ اس تٌظین پبراهتز ّب ،
کبر اصلی هبضیي ضزٍع هی ضَد .ایي راٌّوب ثِ ضوب ًطبى کی دّذ کِ چگًَِ اس ایي ًزم افشار
صٌبیغ چَة ثْزُ ثجزیذ.
- 1ثزگطت هبضیي ثِ ًقطِ صفز
قجل اس تحَیل هبضیي  NK-105 ،رٍی هبضیي ًصت ضذُ استٍ .قتی آى را رٍضي کٌیذ  ،ثِ صَرت
اتَهبتیک اس ضوب هی پزسذ کِ "آیب هطوئي ّستیذ کِ هی خَاّیذ ثِ ًقطِ رفزًس ثزگزدیذ؟ "
پیطٌْبد هی ضَد کِ ّوِ هحَرّب را ثِ ّوبى ضکل اصلی ٍ طجیؼی آى ثزگزداًیذ چَى ّوِ
ػولکزد ّب اس سیستک کٌتزل ضزٍع هی ضَد ٍ ثِ آى ثستگی دارد .اگز ثِ ًقطِ رفزًس ًزٍیذ ،
طجیؼتب ایي ػولکزد ّب هٌبست ًوی ثبضٌذ.
- 2تٌظین ًقطِ رفزًس هبضیي
جذا اس حبلت رفزًس اتَهبتیک  ،تٌظین ثزگطت ثِ رفزًس دستی ٍجَد دارد .ثِ صَرت دستی هی
تَاًیذ اثشار هبضیي را حزکت دادُ ٍ سپس دکوِ ّبی

ٍ

را ثشًیذ ً .زم افشار

در ایي ٍضؼیت اس ضوب هی پزسذ "آیب هی خَاّیذ ایي حبلت را ثِ ػٌَاى ًقطِ رفزًس هبضیي
تٌظین ًوبییذ؟ " یب هی تَاًیذ دکوِ

سهبى  ،ضوب هی تَاًیذ ثب فطزدى

را ثشًیذ تب هستقیوب ثِ صفحِ اصلی ثزٍیذ .در ایي

ثِ صفح تٌظیوبت هبضیي ٍارد ضَیذ.

ٍ
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 :1-2پبراهتز ثزگطت ثِ ًقطِ اصلی
ثزگطت ثِ ًقطِ رفزًس هبًٌذ پبراهتز ًقطِ اصلی ضبهل "( "Bk to ref pt spسزػت ًقطِ) ٍ ،
"( "Bk to ref pt dirجْت ًقطِ) ٍ " "retract distanceهی ثبضذ .ایي ًقبط هی تَاًٌذ در هٌَ
تٌظین گزدًذ.

را در صفحِ هٌَ ثشًیذ ٍ ًطبًگز را ثِ صَرت اتَهبتیک

ثؼذ اس ثبال آهذى سیستن  ،دکوِ

ثِ سوت " "machine paramثجزیذ .دکوِ پبییي
" to ref ptثیبٍریذ ٍ سپس دکوِ

را فطبر دّیذ تب ًطبًگز را رٍی "Bk

را ثشًیذ تب ثِ آپطي ّبی هختلف ""Bk to ref pt

دستزسی داضتِ ثبضیذ ٍ ًطبًگز را رٍی آى ثیبٍریذ .دکوِ

تٌظین فزهبییذ .ثؼذ اس تٌظین سزػت  ،دکوِ

در ایي سهبى  ،دکوِ

سپس دکوِ

یب

را فطبر دّیذ تب سزػت را

را فطبر دّیذ تب ثِ صفحِ قجل ثزگزدیذ.

تب ًطبًگز را رٍی " "Bk to ref pt dirثجزیذ ٍ

را فطبر دّیذ تب جْت را تٌظین ًوبییذ .پبراهتزّبی " "Bk to ref ptثؼذ

اس دٍثبرُ رٍضي ضذى ثِ کبر هی افتٌذ.
- 3ثبال آٍردى فبیل کبر ثب هبضیي
ثؼذ اس ایٌکِ ثزگطت ثِ تٌظیوبت هبضیي توبم ضذ  ،حبال فبیل ثزای کبر ثب هبضیي آهبدُ است .ثؼذ
ثبال آٍردى سیستن  ،ثِ صفحِ

" "file maintenanceثزٍیذ  ،ایي کبر ثب فطزدى دکوِ ّبی

2

هبضیي سبسی آهل ثزش
در جبگ اًجبم هی ضَد .سپس فبیل هَرد ًیبس را اس ""U_ disk file list

ٍ

یب اس " "system file listاًتخبة کٌیذ .ثؼذ اس پیذا کزدى فبیل هٌتخت  ،دکوِ

را ثشًیذ

تب فبیل را ثبال ثیبٍریذ ،حبال پیطزفت فبیل در صفحِ هبًیتَر ًطبى دادُ هی ضَد .ثؼذ اس پبیبى لَد
کزدى ً ،زم افشار ثِ صَرت اتَهبتیکی ثِ صفحِ اصلی ثز هی گزدد.

اگز فبیلی اس قجل در ًزم افشار لَد ضذُ ثبضذ  ،ثؼذ اس فطزدى

ثزای اًتخبة فبیل هَرد

ًظز ً ،زم افشار ثِ صَرت اتَهبتیکی ثِ صفحِ اصلی ثز هی گزدد ٍ " "loadedرا در صفحِ هبًیتَر

در پبییي صفحِ ًطبى هی دّذ .در ایي سهبى  ،ثبیذ دکوِ ّبی

ٍ

را فطبر

دّیذ تب فبیل اس لَد ضذى ثیزٍى ثیبیذ ٍ فبیل دیگزی را طجق دستَرالؼول ثبال لَد کٌیذ.
- 4تٌظین ًقطِ کبر
ًقطِ کبر ً ،قطِ ای است کِ ) (X, Y , Zدر ثزًبهِ تٌظین هی ضًَذً .قطِ ٍاقؼی کبر ثبیذ قجل اس
ضزٍع ثِ کبر تبییذ ضَد.
 تٌظین ًقطِ کبر X/Yاثتذا حبلت را ثِ  Jogیب  steppingتغییز دّیذ .سپس  Y ٍ Xرا ثِ ًقبط دلخَاُ ثجزیذ .ثؼذ اس آى ثب
فطزدى دکوِ

هقبدیز  Y ٍ Xرا تؼییي ًوبییذ .تَجِ داضتِ ثبضیذ کِ هقبدیز  Y ٍ Xثبیذ

طجق ًقبط اصلی  Y ٍ Xتٌظین ضًَذ.
 -تٌظین ًقطِ کبر Z
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دقیقب هطبثِ تٌظین ًقطِ کبر ثزای  Y ٍ Xاست  .حبلت  Jogرا تٌظین کٌیذ ٍ سپس هحَر  Zرا ثِ

ًقطِ دلخَاُ ثجزیذ ٍ ثب فطزدى

ًقطِ  Zرا ثِ درستی تؼییي کٌیذ .

- 5تٌظین پبراهتز ّبی هبضیي
قجل اس ضزٍع ثِ کبر هبضیي  ،ضوب ثبیذ پبراهتزّبی کبر را ثؼذ اس پیوَدى هزاحل ثبال تؼییي کٌیذ.
حبال ثِ ضوب هی گَیین کِ چگًَِ هی تَاى پبراهتزّبی هبضیي کبری ثزای یک هبضیي سی اى سی
خزاطی دٍ اثشار تٌظین هی ضًَذ.

را فطبر دّیذ تب ثِ صفحِ اصلی ثزٍیذ ٍ سپس ثب فطزدى دکوِ ّبی

دکوِ

یب

" "process paramثزسیذ ٍ سپس دکوِ

ً ،طبًگز را حزکت دّیذ تب رٍی

را فطبر دّیذ ٍ ثؼذ اس آى " "DXF parameterرا اًتخبة ًوبیی کِ ضبهل Both cut
، Rough vehicle cu ، speed adjust ، Rough vehicle fa ، Rough factor ، interval
 ٍ ft pt is zero pt ٍ ، track stepغیزُ هی ثبضذ .ضکل را ثزای هطخصبت پبراهتزی هطبّذُ
هی فزهبییذ.
Both cut interval 
فبصلِ ثیي اثشار سخت تزاش ٍ ًْبیی در طَل هحَر Y
Rough factor 
ًسجت هقذار هبضیي کبری در ّز دٍرُ ثِ کل خزٍجی ثزش
Rough vehicle fa 
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ًسجت گزدش سخت در آخزیي دٍر گزدش .ایي ًسجت ثبیذ در ّز دٍرُ گزدش قجل اس آخزیي
دٍرُ  1:1 ،ثبضذ.


 ( Rough vehicle cuاٍلی)

فبصلِ اثشار سختی کِ اس ًقطِ اصلی فبصلِ هی گیزد.


 (Rough vehicle cuدٍهی)

فبصلِ اثشار ًْبیی کِ اس ًقطِ اصلی فبصلِ هی گیزد.
 تٌظین سزػت
دٍ پبراهتز در ایي قسوت ٍجَد دارًذ ػجبرتٌذ اس ""speed percent 100" ٍ "max cut depth
Max cut depth 
حذاکثز هقذار ثزش هجبس در ّز دٍرُ اس ثزش .ایي هتغیز ثِ سطح تغذیِ ّبی هختلف ثستگی دارد.
Speed percent 100 
سطح تغذیِ ثِ سطح ثزش خزٍجی ًشدیک است .ثزای " "max cut depthضوب ثِ اًذاسُ گیزی
ّبی خبصی ًیبس داریذ ٍ ثؼذ اس آى هی تَاًیذ هقبدیز اصلی را ٍارد ًوبییذ .دقت کٌیذ کِ هقذار
درستی را ٍارد کٌیذ چَى ٍارد کزدى هقذار ًبدرست ثبػث لزسش ضذیذ اثشار هبضیي ثؼذ اس اًذاسُ
گیزی ٍاقؼی آى هی ضَد .هقذار پیص فزض سیستن رثطی ثِ سزػت ثزش ًذارد.
Track step 
فبصلِ ای کِ هحَر  Yدر ّز دٍرُ هی پیوبیذ تب ثِ ًقطِ اصلی ثزسذّ .ز چِ ایي فبصلِ کوتز ثبضذ ،
جسن ثِ صَرت دقیق تز ثزش هی ضَد.
Ft pt is zero point 
اگز رٍی " "Yesتٌظین گزدد ً ،قطِ ضزٍع در جسن ثِ ػٌَاى ًقطِ اصلی ضٌبختِ خَاّذ ضذ ٍ ثِ
ثْتز ٍ دقیق تز ضذى جسن کوک هی کٌذ.
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- 6ضزٍع ثِ هبضیي کبری

ثؼذ اس تٌظین پبراهتز ّب  ،دکوِ

را در صفحِ هبضیي کبری ثشًیذ تب دستگبُ ضزٍع ثِ کبر

ًوبیذ .هَاردی هبًٌذ سزػت تغذیِ ٍ هقذار تغذیِ قبثل تٌظین ثز رٍی صفحِ هبًیتَر هی ثبضٌذ.
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