ﻣﺎﺷﯾن ﺳﯽ اِن ﺳﯽ
ﻣﺑﺎﻧﯽ اﺻﻠﯽ
ﺳﯽ اِن ﺳﯽ )ﮐﻧﺗرل دﯾﺟﯾﺗﺎل ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗری( ﯾﮏ ﻣﺎم ﮐﻠﯽ ﺑرای ﻣﺎﺷﯾن آﻻت ﮐﺎرﮔﺎھﯽ ﺑرای ﻓرآوری ﻣﮑﺎﻧﯾﮑﯽ و ﺳﺎﺧت
ﻗطﻌﺎت ﺑرای ﺻﻧﺎﯾﻊ ﺗوﻟﯾدی اﺳت .ﺻدھﺎ ﻣﺎﺷﯾن ﺳﯽ اِن ﺳﯽ ﻣﺧﺗﻠف وﺟود دارد .ﺗﮑﻧﯾﮏ ﺳﯽ اِن ﺳﯽ ھﻣواره در ﺣﺎل
ﭘﯾﺷرﻓت اﺳت و اﻣروزه ﮐﺎرھﺎی ﺑﯾش از ﭘﯾش ﺑﯾﺷﺗری در ﺷرﮐت ھﺎی ﮐوﭼﮏ و ﺑزرگ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯾن ھﺎی ﺳﯽ اِن ﺳﯽ
اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷود ﻣﺎﺷﯾن ھﺎی ﻋﺎدی ﮐﮫ ﺗوﺳط ﺳﯽ اِن ﺳﯽ ﮐﻧﺗرل ﻣﯽ ﺷوﻧد ﺑرای ﻓرزﮐﺎری و ﻣﺗﮫ ﮐﺎری ھﺳﺗﻧد.
اﯾن ﻣﺎﺷﯾن ھﺎ ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ﻣﺣورھﺎی ھﻣﺎھﻧﮕﯽ در ﭼﻧدﯾن ﺟﮭت ﻣﺧﺗﻠف ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد
ﻣﺎﺷﯾن ھﺎی ﺳﯽ اِن ﺳﯽ ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ﻣﺣورھﺎی ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد دو ﺑﻌدی و ﺳﮫ ﺑﻌدی ﮐﺎر ﮐﻧﻧد .ﻣﺎﺷﯾن ﺣداﻗل در ﺳﮫ
ﺟﮭت ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد  -ﻣﺣورھﺎی ھﻣﺎھﻧﮕﯽ  X Y Zﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد وﻟﯽ ﻣﺎﺷﯾن ھﺎی ﭼﮭﺎر ﯾﺎ ﭘﻧﺞ ﻣﺣوری ﻧﯾز وﺟود دارﻧد.
ﻣﺎﺷﯾن ﺳﮫ ﻣﺣوری از ھﻣﮫ ﻋﺎدی ﺗر ھﺳﺗﻧد .در ﻣﺎﺷﯾن ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﭼﮭﺎر ﯾﺎ ﭘﻧﺞ ﻣﺣوری ھﺳﺗﻧد ﻣﯽ ﺗوان ﻣﯾزﮐﺎر را
ﭼرﺧﺎﻧد و دوراﻧﯽ ﮐﺎر ﮐرد ﯾﺎ اﺑزار را ﭼرﺧﺎﻧد و زاوﯾﮫ داد.
زﯾر درﭘوش ﮐﮫ ﺗوﺳط ﻣﺣورھﺎی ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﺟﺎﺑﺟﺎ ﻣﯽ ﺷود ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻧد ﺷﻔت وﺟود دارد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ اﺑزرارھﺎی ﭼرﺧﺷﯽ
ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﮐﺎری ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھﯾد اﻧﺟﺎم دھﯾد روی آﻧﮭﺎ ﺳوار ﻣﯽ ﮐﻧﯾد .از طرﯾﻖ ﺗﻠﻔﯾﻖ ﺗﻌوﯾض اﺗوﻣﺎﺗﯾﮏ اﺑزار
و ﺟﺎﺑﺟﺎﺋﯽ ﺳرﯾﻊ و دﻗﯾﻖ اﺑزار ﺑُرش ،روی ﻗطﻌﮫ ﮐﺎر ﻣطﺎﺑﻖ ﯾﮏ طرح ﻣﻌﯾن ﮐﺎر ﻣﯽ ﺷود.
ﺗﻧظﯾﻣﺎت دﺳﺗﯽ و ﻧظﺎرت
ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯾن ﺳﯽ اِن ﺳﯽ ﺑﺎ ﮐﻧﺗرل دﯾﺟﯾﺗﺎل ﻣﯽ ﺗوان ﻗطﻌﺎت ﭘﯾﭼﯾده را ﺑﮫ ﺷﯾوه ای ﯾﮑﭘﺎرﭼﮫ و اﺗوﻣﺎﺗﯾﮏ ﺗوﻟﯾد ﮐرد.
ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﺗوﻟﯾد ﻗطﻌﮫ در ﻣﺎﺷﯾن ﺳﯽ اِن ﺳﯽ را ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ھم ﺑﺻورت ﺷﺑﯾﮫ ﺳﺎزی از طرﯾﻖ ﻣﺎﻧﯾﺗور ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر و ھم در
واﻗﻌﯾت ﭘﯾﮕﯾری ﮐﻧﯾد.
ﺑﺧﺎطر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد!
ھﻧﮕﺎم ﮐﺎر ﮐردن روی ﻗطﻌﮫ ﮐﺎر ﺗﻌوﯾض اﺑزار اﺗوﻣﺎﺗﯾﮏ اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷود وﻟﯽ ﺗﻧظﯾم ،ﻧظﺎرت و ﮐﻧﺗرل ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ دﺳﺗﯽ
ﺑﺎﺷد.
ﺗﻐذﯾﮫ ﻣﮑﺎﻧﯾﮑﯽ
ھرﮔوﻧﮫ ﺗﻐذﯾﮫ ﻗطﻌﮫ ﮐﺎر در ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯾن ﺳﯽ اِن ﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯾﮑﯽ اﺳت ،ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺎﺷﯾن ﺧود اﺑزار را ﺑﮫ ﺳﻣت ﻗطﻌﮫ ﮐﺎر ﺗﻐذﯾﮫ
ﻣﯽ ﮐﻧد .اﺑزارھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮑﺎر ﻣﯽ ﺑرﯾد ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻋﻼﻣت  MECداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد وﻟﯽ اﺳﺗﻔﺎده از اﺑزارھﺎی ﺗﻐذﯾﮫ دﺳﺗﯽ )دارای
ﻋﻼﻣت  (MANﻧﯾز ﻣﺟﺎز اﺳت.
وظﺎﯾف ﮐﺎری ﻣﺗداول
وظﺎﯾف ﮐﺎری ﻣﺗداول در ﻣﺎﺷﯾن ھﺎی ﺳﯽ اِن ﺳﯽ ﺑرای ﻓرزﮐﺎری ﻣﺳطﺢ ،ﻗﺎﻟﺑﯽ ﯾﺎ ﭘروﻓﯾل ،ﻓرز اﻧﮕﺷﺗﺎﻧﮫ ای و ﻣﺗﮫ
ﮐﺎری ﻣﻧﺎﺳب اﺳت .ﻣﺎﺷﯾن ﺑرای زﺑﺎﻧﮫ ھﺎ ،ﭘﯾﭻ ھﺎ ﯾﺎ ﯾراق ھﺎ ﺳوراخ ﻣﺗﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد ،اﺻطﻼﺣﺎ ً ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣﺗﮫ ﮐﺎری ﯾﺎ طرح
ﺳوراﺧﮑﺎری اﻧﺟﺎم دھد .ﻣﺎﺷﯾن ھﺎﯾﯽ ﺑرای ﻧﺟﺎری ﺗﺧﺻﺻﯽ ،ﻣﺛﻼً ﺑرای ﻗرﻧﯾز ﮐﺎری ﺻﻔﺣﺎت و ﻓرآوری ﺳﮫ ﺑﻌدی
ﭘﯾﭼﯾده ﻧﯾز وﺟود دارد .از ﻣﺎﺷﯾن ﺳﯽ اِن ﺳﯽ ﺑرای ﻓرآوری ﭼوب ﻓﺷرده ،ﺻﻔﺣﺎت ﭼوﺑﯽ و ﭘﻼﺳﺗﯾﮏ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود.
ھداﯾت دﺳﺗﮕﺎه
ﺑرای آﻧﮑﮫ ﺑﺗوان ﻣﺎﺷﯾن را ھداﯾت ﮐرد اول ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﯾﮏ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﮐﺎر ،ﯾﺎ »ﺑرﻧﺎﻣﮫ آﻣﺎده ﺳﺎزی« اﯾﺟﺎد ﮐﻧﯾد .در ﺑرﻧﺎﻣﮫ
آﻣﺎده ﺳﺎزی ﻣﺣل ﻗرارﮔﯾری ﻗطﻌﮫ ﮐﺎر روی ﻣﯾز ،اﺑزاری ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮑﺎر روﻧد ،ﺟﺎﺑﺟﺎﺋﯽ ھﺎی ﻻزم و از اﯾن ﻗﺑﯾل را
ﻣﺷﺧص ﻣﯽ ﮐﻧﯾد .ﻣﺎﺷﯾن ھﺎی ﻗدﯾﻣﯽ از ُﮐدھﺎی ﻣوﺳوم ﺑﮫ  ISOاﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﻧد در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻣﺎﺷﯾن ھﺎی ﺟدﯾد اﻏﻠب
ﯾﮏ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺑﺧﺻوص ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯾن ھﺳﺗﻧد.
وﻗﺗﯽ ﺑﺎ ُﮐدھﺎی  ISOﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻧوﯾﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ھر ُﮐد ﯾﮏ ﻓرﻣﺎن را ﺑرای اﺟرا ﺗوﺳط ﻣﺎﺷﯾن ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺑﻌﻧوان ﻣﺛﺎل
ﻣﻌﻧﯽ ُﮐد  2500G1 X200 Y50 Fاﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎﺷﯾن ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺷﻔت را ﺑﮫ ﻣﺧﺗﺻﺎت  50X200 Yﺑﺎ ﺳرﻋت
 2500ﻣﯾﻠﯾﻣﺗر در دﻗﯾﻘﮫ ،ﺟﺎﺑﺟﺎ ﮐﻧد .ﺑرﺧﯽ از ُﮐدھﺎی  ISOاﺳﺗﺎﻧدارد ھﺳﺗﻧد و از اﯾﻧرو ﺑرای ﮐﻠﯾﮫ ﺳﺎزﻧدﮔﺎن ﻣﺎﺷﯾن
ﯾﮑﺳﺎن ھﺳﺗﻧد در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺑرﺧﯽ دﯾﮕر ُﮐدھﺎی آزاد ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺳﺎزﻧده ﻣﺎﺷﯾن ﻣﯽ ﺗواﻧد در ﻣﺎﺷﯾن ھﺎی ﺑﺧﺻوص از آﻧﮭﺎ
اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧد.

ﻣﺎﺷﯾﻧﮭﺎی ﺟدﯾد دارای ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣﺧﺻوص ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻧوﯾﺳﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺳﺎزﻧده ﺑرای ﻣﺎﺷﯾن ﺗدوﯾن ﮐرده اﺳت .اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎ
اﻏﻠب ﺑرﻣﺑﻧﺎی ﺳﯾﺳﺗم ﻋﺎﻣل وﯾﻧدوز ھﺳﺗﻧد ﺑﮫ اﯾن ﻣﻔﮭوم ﮐﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ﺗﺻﺎوﯾر و ﻣرﺑﻊ ھﺎی دﯾﺎﻟوﮔﯽ اﯾﺟﺎد ﻣﯽ
ﺷود .اﯾن اﻣر ﺑﺎﻋث ﻣﯽ ﺷود ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻧوﯾﺳﯽ آﺳﺎﻧﺗر و ﺳرﯾﻌﺗر اﻧﺟﺎم ﺷود ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧوﺑﮫ ﺧود ﺑﺎﻋث ﻣﯽ ﺷود اﻓراد ﺑﯾﺷﺗری
ﺑﺗواﻧﻧد از ﻣﺎﺷﯾن اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد.
اﻣروزه ﺑرای ﮐﺎر ﺑﺎ ﻗطﻌﺎت ھﻧدﺳﯽ ﭘﯾﭼﯾده ﯾﮏ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ) CAD/CAMﺗوﻟﯾد ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر( ﻧﯾز ﻻزم اﺳت .ﺑرﻧﺎﻣﮫ
 CAD/CAMﺑﮫ ﮐﻣﮏ ﻧﻘﺷﮫ ﻗطﻌﮫ ﻣورد ﻧظر ﻣﯽ ﺗواﻧد آﻧرا »ﺑﺧواﻧد«و ﺑﺎ اﯾن ﺷﯾوه ﻣﺣورھﺎی ﺟﺎﺑﺟﺎﺋﯽ را اﯾﺟﺎد ﮐﻧد.
ﺳﺎﺧﺗﺎر دﺳﺗﮕﺎه
در ﻗﺳﻣت زﯾر ﭼﻧد ﻗطﻌﮫ ﻣﮭم از ﻣﺎﺷﯾن ﺳﯽ اِن ﺳﯽ ﺷرح داده ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ھﻧﮕﺎم ﮐﺎر ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯾن ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﺗﻣﺎس
ﺧواھﯾد داﺷت .اﺑزار ﺑُرش در ﺑﺧش ﻣﺧﺻوص ﺑﺧود ﺷرح داده ﻣﯽ ﺷوﻧد.
ﭘﺎﯾﮫ
ﻣﺎﺷﯾن در اطراف ﯾﮏ ﭘﺎﯾﮫ ﺿﺧﯾم ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﺳت .روی ﭘﺎﯾﮫ ﻣﺣورھﺎی ﺟﺎﺑﺟﺎﺋﯽ و ﻣﯾز ﺳوار ﺷده اﻧد.
ﻣﯾز
ﻣﯾز ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯾن اﺳﺗﺎﻧدار  1000ﺗﺎ  4000ﻣﯾﻠﯾﻣﺗر طول و  800ﺗﺎ  2000ﻣﯾﻠﯾﻣﺗر ﻋرض دارد .ﻣﯾزھﺎ اﻧواع ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ
دارﻧد و ﻣﯾزھﺎی ﻣﺧﺗﻠف دارای ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی ﮐﺷﺷﯽ ﻧﮕﮭدارﻧدۀ ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ ھﺳﺗﻧد:
• ﻣﯾز ھﺎﺷوری دارای ﯾﮏ ﺷﺑﮑﮫ ﺷطرﻧﺟﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﯾﮏ ﺻﻔﺣﮫ ﻓرزﮐﺎری ﺷده ﮐﮫ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧوار ﻻﺳﺗﯾﮑﯽ ﺑﮫ
ﻗطﻌﮫ ﮐﺎر ﭼﻔت ﻣﯽ ﺷود.
•

ﻣﯾز ﮐﻧﺳوﻟﯽ ﻧوع دﯾﮕری اﺳت ﮐﮫ دارای ﺗﯾرک ھﺎ و ﻓﻧﺟﺎﻧﮏ ھﺎی ﻣﮑش اﺳت .در اﯾن ﻣﯾز ﻓﻧﺟﺎﻧﮏ ھﺎی
ﻣﮑش ﻗطﻌﮫ ﮐﺎر را روی ﻣﯾز ﻧﮕﮭﻣﯾدارﻧد .ھﻧﮕﺎم ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻧوﯾﺳﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻓﻧﺟﺎﻧﮏ ھﺎی ﻣﮑش را در ﺟﺎی
ﺻﺣﯾﺢ ﻗرار دھﯾد.

ﻧﯾروی ﺧﻼء ﻋﻣدﺗﺎ ً ﺑرای ﮐﺷش ﻧﮕﮭدارﻧده اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود .ﺑرای ھر دو اﯾن ﻣﯾزھﺎ ﺗﻌداد زﯾﺎدی وﺳﺎﯾل اﺿﺎﻓﯽ وﺟود
دارد ﺗﺎ ﺑﺗوان ﺗوﻟﯾدات ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ را ﻣﺣﮑم ﻧﮕﮭداﺷت.
ﮔﻧﺟﮫ ھداﯾت
ً
ﮔﻧﺟﮫ ھداﯾت در ﮐﻧﺎر ﻣﺎﺷﯾن ﻧﺻب اﺳت .در اﯾن ﺟﻌﺑﮫ ﻗطﻌﺎﺗﯽ ﺑرای ھداﯾت اﺟزاء ﻣﺗﺣرک ﻣﺎﺷﯾن و ﻣﻌﻣوﻻ ﯾﮏ
ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر و ﯾﮏ ﻣﺎﻧﯾﺗور وﺟود دارد .ھﻣﮫ ﺳﯾﮕﻧﺎل ھﺎی ﺻﺎدره از ﺳﻧﺳور ﻣﺎﺷﯾن ،ھﻣﮫ ﺳﯾﮕﻧﺎل ھﺎی ورودی و ﺧروﺟﯽ،
ﺗوﺳط ﺳﯾﺳﺗم ھداﯾت ﻣوﺳوم ﺑﮫ ) PLCﮐﻧﺗرل ﮐﻧﻧده ﻣﻧطﻘﯽ ﻗﺎﺑل ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی( داده ﭘردازی ﻣﯽ ﺷوﻧد.
ﻣﺣورھﺎ و ﺷﻔت
ﻣﺎﺷﯾن ﺣداﻗل در ﺳﮫ ﺟﮭت ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد )ﻣﺣورھﺎی ھﻣﺎھﻧﮕﯽ  Y ،Xو  .(Zﻣﺣورھﺎ ﺷﻔت را ھداﯾت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ اﺑزار
ﺑُرش در آن ﺳوار ﻣﯽ ﺷود و ﻣﯽ ﭼرﺧد.
ﻣﺣور

ﺣرﮐت

X

در اﻣﺗداد طول ﻣﯾز

Y

ﺑطرف ﯾﺎ ﻣﺧﺎﻟف ﺟﮭت ﺷﻣﺎ

Z

ﻋﻣودی ﯾﺎ اﻓﻘﯽ

ﻣﺣدوده اﯾﻣﻧﯽ
در ﻣﺣﻠﯽ ﮐﮫ ھرﯾﮏ از ﻣﺣورھﺎ در ﻣﺣدوده ﮐﺎری ﻣﺎﺷﯾن ﺑﮫ ﺣداﮐﺛر طول ﺣرﮐت ﺧود ﻣﯽ رﺳﻧد ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﯾﮏ ﺣﻔﺎظ
وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ و ﺳﺎﯾر اﻓراد ﯾﺎ اﺷﯾﺎء ﺑﮫ ﻗطﻌﺎت ﻣﺗﺣرک ﻣﺎﺷﯾن ﺗﻣﺎس ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .از اﯾﻧرو ھﻣﮫ ﻣﺎﺷﯾن ھﺎی
ﺳﯽ اِن ﺳﯽ ﻣدرن ﺑﮫ ﯾﮏ ﺳد ﻣﺣﺎﻓظﺗﯽ ﻣﺟﮭز ھﺳﺗﻧد :اﯾن ﺳد ﻣﺣﺎﻓظﺗﯽ از ﯾﮏ ﻧرده ﻣﯾﻠﮫ ای ،ﯾﮏ ﭘردۀ ﻧور ،ﺳﻠول
ﻧوری ﯾﺎ ﭘﺎدری ﺗﺷﮑﯾل ﺷده ﮐﮫ از ﺗﻣﺎس ﺑﺎ ﻗطﻌﺎت ﺟﻠوﮔﯾری ﻣﯽ ﮐﻧد .ﻧرده ﻣﯾﻠﮫ ای اﻏﻠب داری ﯾﮏ در ﺿﺎﻣن دار
اﺳت ﮐﮫ از آن ﺑرای ﺳروﯾس و ﺗﻌﻣﯾر و ﻧﮕﮭداری ﻣﺎﺷﯾن اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود.

ﺑﺧﺎطر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد!
ﻗﺑل از آﻧﮑﮫ ﻣﺎﺷﯾن را راه ﺑﯾﺎﻧدازﯾد ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ دﻗت ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ھﯾﭼﮑس در ﻣﺣدوده اﯾﻣﻧﯽ ﻣﺎﺷﯾن ﻧﺑﺎﺷد.
اﺑزار ﺑُرش
ً
در ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯾن ﺳﯽ اِن ﺳﯽ از ﻓرز ،ﻣﺗﮫ ﯾﺎ اره دﯾﺳﮑﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود .اﺑزارھﺎ در ﯾﮏ ﺧﺷﺎب اﺑزار ،ﻣﻌﻣوﻻ ﯾﮏ
ﺻﻔﺣﮫ ﺗﻌوﯾض اﺑزار ﯾﺎ زﻧﺟﯾر دارای ﺟﺎ ﺑرای  1ﺗﺎ  30اﺑزار ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد .ﺗﻌداد اﺑزار ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﻧوع و ﺗﻌداد
ﮐﺎر ﺑﺳﺗﮕﯽ دارد .ﻣﺎﺷﯾن ھﺎی دارای ﺟﺎ ﺑرای  3ﺗﺎ  14اﺑزار ﻋﺎدی ھﺳﺗﻧد ،وﻟﯽ ﻣﺎﺷﯾن ھﺎی ﯾﮏ ﻧﺟﺎری ﺗﺧﺻﺻﯽ
ﻣﻣﮑن اﺳت دارای ﻗرﯾب ﺑﮫ  50اﺑزار ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ ﺑرﺣﺳب ﻧﯾﺎز ﺗﻌوﯾض ﻣﯽ ﺷوﻧد.
اﺑزار ﺑُرش از ﻓوﻻد ﺳرﯾﻊ ،ﻓﻠز ﺳﺧت ﯾﺎ اﻟﻣﺎس ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﻧد و ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﺎ ﺳرﻋت  1000ﺗﺎ  24000دور در دﻗﯾﻘﮫ
ﺑﭼرﺧﻧد .اﺑزارھﺎ ھﻣﯾﺷﮫ در ﯾﮏ ﺳﮫ ﻧظﺎم ﻣﺟﮭز ﺑﮫ اﻧﮕﺷﺗﯽ ھﺎی ﻗﻔل ﮐﻧﻧده ﯾﺎ ﺳﯾﺳﺗم ﻗﻔل ھﯾدروﻟﯾﮑﯽ ھﺳﺗﻧد .وﻟﯽ ﺳﮫ
ﻧظﺎم ھﺎی ﺟﻣﻊ ﺷوﻧده ﻧﯾز وﺟود دارﻧد.
ﺳﮫ ﻧظﺎم دارای اﻧﮕﺷﺗﯽ ﻗﻔل ﮐﻧﻧده ارزاﻧﺗرﯾن اﺳت و ﻧﺗﺎﯾﺞ ﮐﺎری ﻣطﻠوﺑﯽ ﻣﯽ دھد .آﻧﮭﺎ ﻗﺎﺑل اﻧﻌطﺎف ﻧﯾز ھﺳﺗﻧد و آﻧﮭﺎ
را ﻣﯽ ﺗوان ﺳرﯾﻊ ﺑﯾن اﺑزارھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺗﻌوﯾض ﮐرد .اﻧﮕﺷﺗﯽ ھﺎی ﻗﻔل ﮐﻧﻧده اﻗﻼم ﻣﺻرﻓﯽ ھﺳﺗﻧد و ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﻓواﺻل
ﻣﻧظم ﺗﻌوﯾض ﺷوﻧد .ﺧوردﮔﯽ ﺳطﺢ ﺗﻣﺎس و ﺟرم روی ﺳطﺢ اﻧﮕﺷﺗﯽ ھﺎ ﺑﺎﻋث ﻣﯽ ﺷوﻧد ﮐﮫ اﺑزار ﺑد ﺑﻧﺷﯾﻧد .ﺑرای
ﺟﻠوﮔﯾری از ﺧوردﮔﯽ ﺳطﺢ اﻧﮕﺷﺗﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﻻﯾﮥ ﻧﺎزﮐﯽ ﮔرﯾس روی آن ﺑﻣﺎﻟﯾد.
از ﺳﯾﺳﺗم ﻗﻔل ھﯾدروﻟﯾﮑﯽ زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھﯾد ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮐﺎر ﮐﯾﻔﯾت اﻋﻼﺋﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .اﻟﺑﺗﮫ ﺳﮫ ﻧظﺎم ھﺎ
ﮔراﻧﺗر ھﺳﺗﻧد و ﻗطر اﺑزارھﺎ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﺎ ﻗطر ﺷﻔت ﯾﮑﺳﺎن ﺑﺎﺷد.
از ﺳﮫ ﻧظﺎم ﺟﻣﻊ ﺷوﻧده زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھﯾد ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮐﺎر ﮐﯾﻔﯾت اﻋﻼﺋﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﺳﮫ ﻧظﺎم اﺑزار را
ﮔرم ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺷﻣﺎ اﺑزار و ﺳﮫ ﻧظﺎم را ﺑﺎھم ﭘوﻟﯾش ﻣﯽ ﮐﻧﯾد.
اﻧواع اﺑزار
اﺑزارھﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت از اﻧواع زﯾر ﺑﺎﺷﻧد
• ﯾﮑﭘﺎرﭼﮫ  -ﺗﻣﺎﻣﯽ اﺑزار از ﯾﮏ ﺟﻧس اﺳت،
•

ﭼﻧد ﻗطﻌﮫ  -ﺟﻧس ﺗﯾﻎ ﺑرش روی ﺑدﻧﮫ ﻟﺣﯾم ﺷده اﺳت،

•

اﺑزار ﺑﺎ ﺗﯾﻐﮫ ﺑُرش آزاد  -ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻧد ﺗﯾﻐﮫ ﺑُرش روی ﺑدﻧﮫ اﺑزار ﭘﯾﭻ ﻣﯽ ﺷود ،ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت ﺑرای ﺗﯾﻐﮫ از ﯾﮏ
ﺻﻔﺣﮫ ﮐﻣﮑﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود.

ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ اﺑزار ﻣطﺎﺑﻖ دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎی ﺳﺎزﻧدۀ اﺑزار ﺳوار ﺷود .ﭘﯾﭻ ھﺎ و ﻣﮭره ھﺎی ﺑﺳﺗن اﺑزار ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﺎ آﭼﺎر
ﺗورک ھﺎی ﻣﻧﺎﺳب و ﺑﺎ ﺗورک ﺗﻌﯾﯾن ﺷده ﺗوﺳط ﺳﺎزﻧدۀ اﺑزار ،آﭼﺎر ﮐﺷﯽ ﺷوﻧد.
ﺑﺧﺎطر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد!
اﮔر ﭘﯾﭻ ھﺎ و ﻣﮭره ھﺎ ﺑﺎ ﺗورک ﻏﻠط آﭼﺎر ﮐﺷﯽ ﺷوﻧد ﻣﻣﮑن اﺳت ﺗﯾﻐﮫ ﺑُرش در ﺣﯾن ﮐﺎر ﺗرک ﺑردارد ﯾﺎ ُﺧرد ﺷوﻧد و
ﺑﮫ ﺑﯾرون ﭘرﺗﺎب ﺷوﻧد.
از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﻣﺎﺷﯾن ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ھر دو طرف ﺑﭼرﺧد ﺧﯾﻠﯽ اھﻣﯾت دارد ﮐﮫ ھﻧﮕﺎم ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻧوﯾﺳﯽ ﺑﮫ ﺟﮭﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھﯾد
ﻣﺎﺷﯾن راﻧده ﺷود ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾد و اﺑزاری ﮐﮫ اﻧﺗﺧﺎب ﮐرده اﯾد ﺑرای ﭼرﺧش ﺑﮫ ﺟﮭت ﻣورد ﻧظر ﺷﻣﺎ ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده ﺑﺎﺷد .ﺳﮫ
ﻧظﺎم ﻧﯾز ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑرای ﭼرﺧش ﺑﮫ راﺳت ﯾﺎ ﭼپ ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده ﺑﺎﺷد.
ﺑﺧﺎطر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد!
ھﻣﯾﺷﮫ ﻣطﻣﺋن ﺷوﯾد ﮐﮫ ﺟﮭت ﭼرﺧش ﻣﺎﺷﯾن ،اﺑزار و ﺳﮫ ﻧظﺎم ﺑﺎھم ﯾﮑﺳﺎن ھﺳﺗﻧد.
ھﻣﮫ اﺑزارھﺎی ﺟدﯾد ﺑﺎﯾد دارای ﻋﻼﻣت ﺑﺎﺷﻧد
وﻗﺗﯽ اﺑزاری را اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ دارای ﻋﻼﻣت اﺳت ﻣﯽ داﻧﯾد ﮐﮫ واﺟد ﺷراﯾط ﻻزم زﯾر اﺳت
• ﺗرﮐﯾب اﺑزار

•

ﺗِﺳت ﭘرﺗﺎب ﺑﮫ ﺑﯾرون

•

ﺗِﺳت ﺗﻌداد ﭼرﺧش

•

ﺗﻌﺎدل

•

ﺗوﻟراﻧس ھﺎ.

ھﻣﮫ ﻓرزھﺎی ﺟدﯾد ﺑﺎ ﻗطر ﺑﯾش از  16ﻣﯾﻠﯾﻣﺗر ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻣطﺎﺑﻖ اﺳﺗﺎﻧدارد  847 SS-ENﻋﻼﻣت ﮔذاری ﺷده ﺑﺎﺷﻧد.
ﺑﺳﯾﺎر اھﻣﯾت دارد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﻌﻧوان اوﭘراﺗور دﺳﺗﮕﺎه ﺑﺗواﻧﯾد اطﻼﻋﺎت ﺣﮏ ﺷده روی اﺑزار را ﺑﺧواﻧﯾد و ﺑﻔﮭﻣﯾد:
• ﻧﺎم ﯾﺎ آرم ﺗﺟﺎرﺗﯽ ﺳﺎزﻧده ﯾﺎ ﻓروﺷﻧده
•

ﺗﻌداد ﭼرﺧش )در دﻗﯾﻘﮫ و رﻗم ﺣداﮐﺛر(

•

اﺑﻌﺎد )طول ،ﻗطر و طول ﺑُرش(

•

ﺟﻧس اﺑزار)ﮐﻠﻣﺎت اﺧﺗﺻﺎری ﺑرای ﮐﯾﻔﯾت ﻓوﻻد در ﻣورد اﺑزار ﯾﮑﭘﺎرﭼﮫ و ﭼﻧد ﻗطﻌﮫ(

•

ﻋﻼﻣت ﺣداﻗل طول ﺑﺳﺗن اﺑزار در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺣداﮐﺛر ﺗﻌداد ﭼرﺧش ﺣﮏ ﺷده و ﺣداﮐﺛر ﮔرﯾز از ﻣرﮐز
ﻣﺟﺎز)ﯾﮏ اﺑزار ھرﮔز ﮐﺎﻣﻼً ﻣدور ﻧﻣﯽ ﭼرﺧد و ﻣﯾزان ﮔرﯾز از ﻣرﮐز ﺣد ﻧﺎﻣﯾزاﻧﯽ ﻣﺟﺎز را ﺑﯾﺎن ﻣﯽ ﮐﻧد(.

ﺑﺧﺎطر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد!
ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﻓﻘط از اﺑزار دارای ﻋﻼﻣت اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد  -و ﺧواﻧدن و ﻓﮭﻣﯾدن ﻋﻼﻣﺎت را ﯾﺎد ﺑﮕﯾرﯾد! ھﻣﯾﺷﮫ
دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎی ﻓروﺷﻧده اﺑزار را ﻗﺑل از ﺳوار ﮐردن آن اول در ﺳﮫ ﻧظﺎم و ﺑﻌدا ً در ﻣﺎﺷﯾن ،ﺑﺧواﻧﯾد.
اﮔر ﺑرای ﺣداﻗل طول ﺑﺳﺗن اﺑزار-ﯾﻌﻧﯽ اﺑزار ﭼﮫ ﻣﻘدار ﺑﺎﯾد در ﺳﮫ ﻧظﺎم ﻓرو رود -ھﯾﭼﮕوﻧﮫ ﻋﻼﻣت ﮔذاری ﻧﺷده
ﺑﺎﺷد ،ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺳﺎﻗﮫ اﺑزار ﺣداﻗل  2ﺑراﺑر ﻗطر ﺳﺎﻗﮫ ،و ھﻣﯾﺷﮫ ﺣداﻗل  20ﻣﯾﻠﯾﻣﺗر درون ﺳﮫ ﻧظﺎم ﻓرو ﺑرده ﺷود .اﮔر
ﻗطر ﺳﺎﻗﮫ اﺑزار  8ﻣﯾﻠﯾﻣﺗر ﺑﺎﺷد ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺳﺎﻗﮫ اﺑزار  20ﻣﯾﻠﯾﻣﺗر در ﺳﮫ ﻧظﺎم ﻓرو ﺑرده ﺷود .اﮔر ﻗطر ﺳﺎﻗﮫ اﺑزار 16
ﻣﯾﻠﯾﻣﺗر ﺑﺎﺷد ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺳﺎﻗﮫ اﺑزار  32ﻣﯾﻠﯾﻣﺗر در ﺳﮫ ﻧظﺎم ﻓرو ﺑرده ﺷود.
ﺑﺧﺎطر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد!
ً
ھرﮔز ﺧودﺗﺎن ﺗﻐﯾﯾراﺗﯽ در اﺑزار ﻧدھﯾد ،ﻣﺛﻼ ﭘروﻓﯾل اﺑزار را ﺗﻐﯾﯾر ﻧدھﯾد ﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﺗﮫ ﺳوراخ ﺟدﯾدی در اﺑزار اﯾﺟﺎد
ﻧﮑﻧﯾد .ھرﮔوﻧﮫ ﺗﻐﯾﯾری در اﺑزار روی وزن و ﺗﻌﺎدل آن ﺗﺄﺛﯾر ﻣﯽ ﮔذارد ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺧطر ﺟﺎﻧﯽ اﯾﺟﺎد ﮐﻧد .ﻟرزﺷﮭﺎی
ﯾﮏ اﺑزار ﻧﺎﻣﺗﻌﺎدل ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎﻋث ﺷود ﮐﮫ اﺑزار در ﺣﯾن ﮐﺎر ﺑﺎز ﺷود.
در ﺑﺳﯾﺎری از ﻧﺟﺎری ھﺎ اﺑزار ﻗدﯾﻣﯽ وﺟود دارﻧد ﮐﮫ ﻓﺎﻗد ﻋﻼﻣت ﮔذاری ھﺳﺗﻧد .اﺑزار ﻓﺎﻗد ﻋﻼﻣت ﮔذاری ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ
ﺗوﺳط ﻓروﺷﻧده ﻋﻼﻣت ﮔذاری ﺷده ﯾﺎ دور رﯾﺧﺗﮫ ﺷوﻧد.
ﺗﻌداد ﭼرﺧش و طول ﻓرو ﺑردن و ﺑﺳﺗن اﺑزار
ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از ﺑروز ﺣوادث ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ از ﻣﻔﮭوم ﺗﻌداد ﺣداﮐﺛر ﭼرﺧش ) (Nmaxاطﻣﯾﻧﺎن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ،ﯾﻌﻧﯽ ﺑداﻧﯾد
ﺣداﮐﺛر ﺗﻌداد ﭼرﺧش ﻻزم ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از ﻋدم ﺗﻌﺎدل ﭼﻘدر اﺳت .ﺷﻣﺎ ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻧﺳﺑت ﻓرو رﻓﺗن اﺑزار در
ﺳﮫ ﻧظﺎم را ﺑﮫ وزن ،ﺗﻌداد ﭼرﺧش و طول آزاد ﺳﺎﻗﮫ )آن ﻗﺳﻣت از اﺑزار ﮐﮫ ﺑﯾرون ﺳﮫ ﻧظﺎم ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد( را ﻧﯾز
ﺑداﻧﯾد.
ﺑﺧﺎطر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد!
ھر اﺑزاری دارای ﯾﮏ ﺣداﮐﺛر ﺗﻌداد ﭼرﺧش ) (Nmaxﮐﮫ ﺣداﮐﺛر ﻣطﺎﺑﻖ آن ﺑﺎﯾد راﻧده ﺷود .ﺣداﮐﺛر ﺗﻌداد ﭼرﺧش
) (Nmaxﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ ﺗﻌداد ﭼرﺧش ﻣطﻠوب ﻧﯾﺳت.
اﮔر ﺗﻌداد ﭼرﺧش ﮐم ﺑﺎﺷد اﺑزار ﺑﺟﺎی ﺑُرش ﺷروع ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﮫ »ﺿرﺑﮫ زدن« ﭼون ﺳرﻋت ﺑُرش در ﭼوب ﮐﺎھش ﻣﯽ
ﯾﺎﺑد.
ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ اﺑزار
ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻣﺧﺗﻠف ﻣﺎﺷﯾن اﻏﻠب دارای ﻧرم اﻓزار ﻣﺧﺻوص ﺑﮫ ﺧود ﺑرای ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻧوﯾﺳﯽ ﻣﺎﺷﯾن »ﺧود« ھﺳﺗﻧد .ﯾﮏ
ﺑﺧش ﻣﮭم ﻧرم اﻓزار ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ اﺑزار اﺳت ﮐﮫ ﯾﮏ ﺑﺎﻧﮏ داده ھﺎﺳت ﮐﮫ ﺣﺎﻓظﮫ ﻣﺎﺷﯾن اﺳت .ھر اﺑزار در ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ اﺑزار

دارای ﯾﮏ ﺷﻣﺎره ﯾﺎ ﻧﺎم ﻣﻧﺣﺻر ﺑﻔرد اﺳت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ھﻧﮕﺎم ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻧوﯾﺳﯽ ﺑﮫ آن اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻧﯾد .در ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﻧوﯾﺳﯾد
ﮐدام اﺑزار را در ﮐﺟﺎی ﻣﺎﺷﯾن ﻗرار داده اﯾد.
ﺑﺧﺎطر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد!
ﻗرار دادن اﺑزار در ﺟﺎی ﺻﺣﯾﺢ ﺧود در ﻣﺎﺷﯾن ﻣﺳﺗﻠزم دﻗت اﺳت .ﻣﺎﺷﯾن ﺗﺷﺧﯾص ﻧﻣﯽ دھد ﭼﮫ اﺑزاری ﺳوار ﺷده،
ﺑﻠﮑﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻧوﯾﺳﯽ و ﺗﻐذﯾﮫ ﮐﺎر ﺑرای ﺻﺣﯾﺢ ﮐﺎر ﮐردن ﺷﻣﺎ ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده ھﺳﺗﻧد.

