
 بسم اهلل الرحمن الرحیم
 

 هب انم زبرگ مهندس هستی
 ماشینهای کنترل عددی پیشرفته

 رضا نصوحی: ارائه کننده
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 ماشینهای کنترل عددی پیشرفته
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 منبع درس

 ٍ ٌٍّذتَن ّای هَتَس تال اػىشLM 

 وتابmanufacturing automation ًَؿتِ آلتیٌتاع 

 وتابCNC machining handbook 

 

 

 CNCطشاحی الواًْای هاؿیٌْای : هثحث دسع
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 معنای ماشینکاری

فشآیٌذّای اص صیادی تؼذاد تِ وِ اػت اكطالحی هاؿیٌىاسی 

 تِ واس لطؼِ سٍی اص اضافِ هَاد آًْا طی وِ ؿَد هی اطالق تَلیذی

 ASM Metal Handbook :هٌثغ) .ؿَد هی تشداؿتِ تشادُ كَست

Volume 16: Machining) 
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 ماضینکاری
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سٍؽ تَلیذ واّـی 

 تشداؿتي تشادُ اص سٍی لطؼِ تا تشیذى

 هادُ لطؼِ واس

تغییش ؿىل پالػتیه دس دهای تاال 

 



صهیٌِ ّای تحمیماتی  
 جذیذ دس هاؿیٌىاسی

هاؿیٌىاسی دس  
 همیاػْای وَچه

Micro-
Machining 

Nano-
Machining 

ؿثیِ ػاصی الواى  
 هحذٍد هاؿیٌىاسی

هاؿیٌىاسی تا ووه  
 هَاد َّؿوٌذ

Vibration 
Assisted 

Machining 

Chatter Control 
and 

Suppression 

Fast Tool Servo 
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 ماضینکاری توسط مواد هوضمند

هَاد َّؿوٌذ: 
  خاسجی هحشن تَػط آًْا خلَكیت چٌذ یا یه وِ ّؼتٌذ هَادی َّؿوٌذ هَاد :تؼشیف•

  چـوگیشی تلَست تَاًذ هی ph ٍ سطَتت هغٌاطیؼی، یا الىتشیىی هیذاى تٌؾ، دها، هاًٌذ
 .وٌذ تغییش

 :ػِ دػتِ ػوذُ•
•Piezoelectric Materials 

•Magnetostrictive Materials 

•Shape Memory Alloys 
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هاؿیٌىاسی تِ ووه استؼاؿات 
 (هؼوَال التشاػًَیه)

تشاؿىاسی، فشصواسی ٍ  
 ػَساخىاسی تِ ووه استؼاؿات

ػٌگ صًی ٍ لپیٌگ تِ ووه 
 استؼاؿات

 وٌتشل ٍ تْثَد چتش

 تَػط اتضاسّای َّؿوٌذ

تَػط ػاصُ ّای َّؿوٌذ هاؿیي 
 اتضاس

FTS 
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 تراضکاری و فرزکاری به کمک ارتعاضات
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 به کمک ارتعاشاتسینماتیک ماشینکاری 
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ِهاؿیٌىاسی تِ ووه استؼاؿات یه جْت 

 

      𝑥 (t)= 2πfA sin (2πft) + V 

 

هاؿیٌىاسی تِ ووه استؼاؿات تیضَی 

𝑥 𝑡 =  𝐴 𝑐𝑜𝑠 2𝜋𝑓𝑡 +Vt 



 2D VAMاصطکاک براده بر روی ابزار در 

 ػَم ؿذى جْت اكطىان تشادُ تش سٍی

 اتضاس دس وؼشی اص ػیىل استؼاؿی

  ِایي پذیذُ دلیل ػوذُ واّؾ ًیشٍّا ؿٌاخت

 هی ؿَد
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 VAMهضایای 

واّؾ ًیشٍّای هاؿیٌىاسی  
 (اثثات ًـذُ)

دس هاؿیٌىاسی تِ ووه  
 استؼاؿات یه جْتِ

دس هاؿیٌىاسی تِ ووه  
 استؼاؿات تیضَی

 تْثَد ػایؾ اتضاس

 تْثَد صتشی ػطح

 دس هاوشٍ  ٍ هیىشٍ هاؿیٌىاسی

 دس ًاًَ هاؿیٌىاسی

 تْثَد چتش
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 افسایص عمق برش بحرانی در نانوماضینکاری مواد ترد
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 سنگ زنی و لپینگ به کمک ارتعاضات

هضایا: 
 ػوش تیض هاًذى ػٌگ تاالتش•
 اثش دس صًی ػٌگ ًیشٍّای واّؾ•

 هىاًیضم تاثیش وشدى تیـتش
 ّای داًِ ؿىؼت دس هیىشٍتشوْا

 ػٌگ
 ػطح تَلیذی یىٌَاخت تش•
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ػِ ًَع استؼاؿات دس هاؿیٌْای اتضاس 
 استؼاؿات آصاد•
 استؼاؿات اجثاسی•
 استؼاؿات خَدتحشیه یا چتش•

 تعریف چتر
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 انواع چتر

چتش اكطىاوی 
 .دس اثش هالؾ ػطح آصاد اتضاس تا لطؼِ ایجاد هی ؿَد•

چتش تشهَهىاًیىال 
 .دس اثش تاالسفتي دها ٍ ًشخ وشًؾ دس هٌطمِ تغییشؿىل پالػتیه ایجاد هی ؿَد•

چتش هَد وَپلیٌگ 
 جْت دس ًیشٍ ّاسهًَیه تغییشات تاػث ؿؼاػی، جْت دس ًیشٍ ّاسهًَیه تغییشات وِ ٌّگاهی•

   .وٌذ هی تغییش ّوضهاى تطَس ؿؼاػی ٍ تشؽ جْت دس ًیشٍ حالت، ایي دس .ؿَد تشؽ

ُچتش تاصتَلیذ ؿًَذ 
 تٌاتشایي .اػت هَجی ًیض تؼذی پاع .گزاسد هی تجا خَد اص ؿىلی هَجی ػطح هاؿیٌىاسی پاع ّش•

 .اػت ؿًَذُ تاصتَلیذ چتش اكلی ػاهل ضخاهت تغییش ایي .وٌذ هی تغییش تشادُ ضخاهت
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 STABILITY LOBE)نمودارهای پایداری 

DIAGRAMS) 
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اػتشاتظیْای تىاس سفتِ تشای 
اطویٌاى اص پایذاسی ػولیات 

 هاؿیٌىاسی

 اػتفادُ اص ًوَداسّای پایذاسی

 اػتشاتظیْای پیؾ اص هاؿیٌىاسی

 اػتشاتظیْای حیي هاؿیٌىاسی

 تغییش سفتاس ػیؼتن

 اػتشاتظیْای غیش فؼال

 اػتشاتظیْای فؼال
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پایذاسی ًوَداسّای آٍسدى تذػت  

 ػیؼتن سیاضی هذل تَػط

ػیؼتن تثذیل تاتغ آٍسدى تذػت  

 ضشتِ تؼت طشیك اص تجشتی تلَست

اؿىاالت: 
 آهذُ تذػت ًوَداسّای ًثَدى دلیك•
 ػیؼتن تحلیل تَدى ػخت•
  دس تخلَف ػیؼتن دائوی تغییش•

 تاال هحَسّای تؼذاد تا هاؿیٌْای

 

استراتژیهای پیص از : استفاده از نمودارهای پایداری
  ماضینکاری
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حین استراتژیهای : استفاده از نمودارهای پایداری
 ماضینکاری

تـخیق چتش اص طشیك: 
 اًذاصُ گیشی خیض لطؼِ•
 اًذاصُ گیشی ًیشٍّای هاؿیٌىاسی•
 اًذاصُ گیشی ؿذت كذای تَلیذ ؿذُ•
 اػتفادُ اص ؿتاب ػٌج•
 اًذاصُ گیشی گـتاٍس•
 اًذاصُ گیشی تَاى هلشفی هاؿیي•
•... 
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تغییش طشاحی لطؼات ضؼیف هاؿیي 

اػتفادُ اص دهپشّای غیشَّؿوٌذ دس ػاصُ هاؿیي 

 اتضاسّایی تا صٍایای گام  )اػتفادُ اص اتضاسّای ضذچتش

 (ٍ هاسپیچ هتغیش

 

 تغییر رفتار سیستم بطور غیرفعال
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 فعالتغییر رفتار سیستم بطور 

اػتفادُ اص ػاپَستْای تشیٌگ اص جٌغ پیضٍالىتشیه 

اػتفادُ اص جارتْای استؼاؿی فؼال 

تغییش ػشػت اػپیٌذل 

دهپیٌگ فؼال ػیؼتن 
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تؼشیف: 
اػتفادُ اص دسایَّای ّیثشیذ ؿاهل تال اػىشٍ ٍ •

 پیضٍالىتشیه

واستشدّا: 
تَلیذ لطؼاتی تا ػذم تختی هطلَب، لٌگی هطلَب یا •

اػتَاًِ ای ًثَدى هطلَب تش سٍی هاؿیٌْای تشاؽ؛  
 هاًٌذ پیؼتًَْای تیضَی

 

FTS (FAST TOOL SERVO) 
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اًَاع 
F

T
S

 ّیذسٍلیه 

 پیضٍالىتشیه

Magnetostrictive 
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هیىشٍى  ۱۰۰هاؿیٌىاسی لطؼات تا اتؼاد ووتش اص: تؼشیف
 هیىشٍى ۱۰یا فیچشّایی وَچىتش اص 

هضایا: 
 ًیاص تِ تجْیضات لیتَگشافی ًذاسد•
 اص لحاظ التلادی تِ كشفِ•
 وٌتشل دس حیي تَلیذ هوىي•
 هٌاػة تشای تؼذاد پاییي•
 هٌاػة تشای جٌغ ّای هختلف•

هؼایة: 
 ٍاسد وشدى ًیشٍ تِ لطؼِ•
 وٌتشل ػایؾ اتضاس هـىل•
اگش ػوك تشؽ اص اًذاصُ تحشاًی ووتش تاؿذ، تشادُ تـىیل •

 .ًوی ؿَد
 .تحث چتش جذی اػت•

 

میکرو ماضینکاری : ماضینکاری در مقیاس های کوچک
 و نانو ماضینکاری
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هؼوَال اص تٌگؼتي واستایذ اػتفادُ هی ؿَد. 

 ػذم اػتفادُ اص الواع تذلیل ػایؾ تاال دس

 هاؿیٌىاسی فَالد

 اص تٌگؼتي واستایذ تا داًِ ّای سیض ٍ وثالت

 .تؼٌَاى تایٌذس اػتفادُ هی ؿَد

 اػتفادُ اص )تَلیذ اتضاس تؼیاس گشاىIBM  تشای

 (تَلیذ اتضاس

  ُهؼوَال اص هاؿیٌْای فَق دلیك تا ػاص

 .پایذاس ٍ اًذاصُ وَچه اػتفادُ هی ؿَد

تىٌَلَطی هاؿیٌْای دلیك: 
دٍس  140,000ػشػت اػپیٌذل حذٍد •

 هیىشٍى 0.1تش دلیمِ، دلت 

 واسخاًِ  )تىٌَلَطی واسخاًِ سٍهیضی

 (:هیىشًٍی
 rpm 200,000ػشػت اػپیٌذل حذٍد •

 ابسارها، ماضینها 

 ماشینها ابزارها
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 عمق برش بحرانی

 1-0.2ًؼثت ؿؼاع ػش اتضاس تِ ػوك تشؽ تیي 

ؿؼاع ػش اتضاس 0.35تا  0.2تیي : ػوك تشؽ تحشاًی 

 تاصگـت االػتیه لطؼِ: هیىشٍى  0.1ػوك تشؽ ووتش اص 
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 ًاّوگي تَدى لطؼِ هضش اػت تایذ ػولیات حشاستی

 .ّوگي ػاصی اًجام ؿَد

  ٍ خطاّا دس اثش خیض اتضاس تایذ دس ًظش گشفتِ ؿَد

 .جثشاى ؿَد

 پیـشٍی ون تاػث ًاپایذاسی استؼاؿی هی ؿَد، چشا

 .وِ تغییش ؿىل االػتیه هی ؿَد

 

 نکات مهم
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 میکرو ماضینکاری
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اتن یه ضخاهت تِ ًاصن الیِ یه ؿشایط، ایي دس 

 .ؿَد هی تشداؿتِ لطؼِ سٍی اص اتن تؼذادی یا

ِّوچٌیي ٍ هاؿیٌىاسی تشای هٌاػة هذل اسائ 

 .اػت هـىل تؼیاس حالت ایي دس تجشتی آصهایـات

آى تاثیشات ٍ هلىَلی دیٌاهیه هَسد دس تاس اٍلیي 

 .ؿذ واس ۱99۱ تا ۱989 ػال دس تشؽ تش

ػطح هلىَلی تاثیشات تشؽ، تش ػالٍُ حالت ایي دس 

 ػطَح تش هحیط تاثیشات ٍ تالؼىغ ٍ لطؼِ ػطح تش اتضاس

 .گیشًذ لشاس هذًظش تایذ ًیض لطؼِ ٍ اتضاس

 نانوماضینکاری
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 یکی از دالیل اصلی استفاده از نانوماضینکاری

تثذیل سطین تشؽ تشد تِ سطین تشؽ ًشم دس هاؿیٌىاسی هَاد تشد 

ًیاصهٌذ ػوك تشؽ تؼیاس پاییي 

تذػت آٍسدى ػطَح تا ویفیت تؼیاس ػالی 
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 زمینه های باقی مانده

هاؿیٌىاسی هَاد تا لاتلیت هاؿیٌىاسی پاییي 
 ػَپش آلیاطّا•
 ػشاهیىْا•
 ...هَاد تا چمشهگی تاال، ػختی تاال ٍ •

خَاًذى ًیشٍّای هاؿیٌىاسی دس فشواًغ تاال 
 دس هاؿیٌىاسی تِ ووه استؼاؿات•
 دس هیىشٍ ٍ ًاًَ هاؿیٌىاسی•

حل هـىل چتش تطَس التلادی 
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 پایانرسید و فکر هب نهایت هب مرا سخن 
 

 نمی رسد هب نهایتجمالت هنىز وصف 
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