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MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn ñề tài:
Ngày nay máy công cụ CNC ñược sử dụng rộng rãi trong việc
sản xuất, chế tạo các sản phẩm cơ khí. Điều này thật sự mang lại một
cuộc cách mạng lớn trong lĩnh vực cơ khí chế tạo máy. Với máy
công cụ CNC hoàn toàn có thể gia công các loại chi tiết khác nhau
mà không cần ñến thao tác vận hành máy của con người, có thể chế
tạo ñược những bề mặt phức tạp mà máy công cụ truyền thống rất
khó hoặc không thể thực hiện ñược.
Việc nghiên cứu máy CNC và công nghệ gia công trên máy
CNC là ñiều hết sức cần thiết, nhất là khi công nghệ này ngày càng
có những bước phát triển hết sức nhanh chóng. Để có thể nắm bắt và
từng bước tiến kịp với trình ñộ công nghệ khoa học hiện ñại cần thiết
phải triển khai nghiên cứu, thiết kế, chế tạo máy CNC trong nước.
Bước ñi ñầu tiên chính là việc thiết kế, chế tạo những mô hình máy
CNC ở các cấp ñộ từ ñơn giản ñến phức tạp.
Thiết kế, chế tạo thành công mô hình máy CNC chính là cơ sở,
là tiền ñề quan trọng ñể có thể thiết kế chế tạo máy CNC trong nước
phục vụ sản xuất; nhất là những máy CNC cỡ nhỏ với chi phí thấp,
giá thành hợp lý, từng bước tự ñộng hóa sản xuất cũng như từng
bước làm chủ kỹ thuật công nghệ cao.
Với mong muốn ñó tác giả lựa chọn ñề tài “Thiết kế, chế tạo
mô hình máy phay CNC 3D” làm luận văn tốt nghiệp cao học
ngành công nghệ chế tạo máy, khóa 2008-2011.
2. Nội dung nghiên cứu
-

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo mô hình máy phay CNC 3D,

ñiều khiển tự ñộng chuyển ñộng theo 3 phương X, Y, Z trong hệ tọa
ñộ Đề-cac giao tiếp với máy tính.
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3. Phạm vi nghiên cứu
-

Không ñiều khiển tốc ñộ trục chính

-

Chủ yếu ñiều khiển sự phối hợp chuyển ñộng của 3 trục

trong không gian 3 chiều ñể gia công các bề mặt.
4. Phương pháp nghiên cứu
-

Nghiên cứu lý thuyết kết hợp với thực nghiệm thông qua

việc thiết kế, chế tạo mô hình máy phay CNC 3D.
5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn
-

Thiết kế mô hình là bước ñi ñầu tiên trong việc nghiên cứu,

thiết kế chế tạo máy CNC trong nước, kết quả ñạt ñược là tiền ñề
quan trọng ñể nghiên cứu chế tạo máy CNC phục vụ sản xuất nhất là
ñối với những máy CNC cỡ nhỏ, giá thành thấp.
-

Tiếp cận việc thiết kế chế tạo một sản phẩm tương ñối hoàn

chỉnh kết hợp cơ khí - ñiện tử - lập trình làm cơ sở cho việc thiết kế
chế tạo những sản phẩm có chất lượng tốt hơn trong tương lai.
6. Cấu trúc của luận văn
Luận văn có bốn chương, phần kết luận và phụ lục, nội dung
tóm tắt như sau:
Chương 1: TỔNG QUAN
Chương 2: THIẾT KẾ CƠ KHÍ
Chương 3: THIẾT KẾ MẠCH ĐIỆN TỬ ĐIỀU KHIỂN
Chương 4: PHẦN MỀM ĐIỀU KHIỂN CNC
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Chương 1
TỔNG QUAN
1.1 Tổng quan về máy phay CNC
1.1.1 Kết cấu cơ bản máy phay CNC
Hệ thống ñiều khiển số CNC có hai thành phần cơ bản: Cụm
ñiều khiển máy (Machine Control Unit) và cụm dẫn ñộng ñộng cơ.
Cấu trúc của máy phay CNC ñược thiết kế trên cơ sở hệ tọa ñộ
Đềcác theo quy tắc bàn tay phải với 3 trục tọa ñộ vuông góc với
nhau.
1.1.2 Hệ trục tọa ñộ máy công cụ CNC
Các trục tọa ñộ của máy CNC cho phép xác ñịnh chiều chuyển
ñộng của các cơ cấu máy và dụng cụ cắt. Các trục tọa ñộ ñó là X, Y,
Z. Chiều dương của trục X, Y, Z ñược xác ñịnh theo quy tắc bàn tay
phải.
a) Trục Z
Trục Z luôn luôn song song với trục chính của máy.
b)Trục X
Trục X là trục nằm trên mặt bàn máy và thông thường nó ñược
xác ñịnh theo phương nằm ngang.
c)Trục Y
Trục Y ñược xác ñịnh sau kh các trục X, Z ñã ñược xác ñịnh
theo quy tắc bà tay phải. Ngón tay trỏ chỉ chiều dương của trục Y.
d) Các trục phụ
Các ñiểm chuẩn
Các ñiểm chuẩn cần ñược xác ñịnh trong vùng làm việc của
máy.
Điểm chuẩn của máy M (ñiểm gốc O của máy)
Điểm O của chi tiết (ñiểm W)
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Điểm chuẩn của dao (P)
Điểm chuẩn của giá dao T và ñiểm gá dao N
Điểm ñiều chỉnh dao E
Điểm gá ñặt (hay ñiểm tỳ) A.
Điểm O của chương trình
Các ñiểm chuẩn khác F; K
Quan hệ giữa các hệ trục tọa ñộ
1.1.3 Các dạng ñiều khiển của máy công cụ CNC
Các máy CNC khác nhau có khả năng gia công ñược các bề
mặt khác nhau như các lỗ, mặt phẳng, các mặt ñịnh hình, v.v… Do
.

1.1.3.1 Điều khiển ñiểm – ñiểm
1.1.3.2 Điều khiển ñường thẳng
1.1.3.3 Điều khiển biên dạng (ñiều khiển contour)
1.1.3.4 Điều khiển 2D
1.1.3.5 Điều khiển contour 21/2D
1.1.3.6 Điều khiển contour 3D

1.1.4 Bộ truyền biến ñổi chuyển ñộng quay thành chuyển ñộng
tịnh tiến
Trong máy công cụ ñiều khiển số người ta sử dụng hai dạng vít
me cơ bản:
a) vít me-ñai ốc với cặp tiếp xúc mặt còn gọi là vít me-ñai ốc
thường
b) vít me-ñai ốc với cặp tiếp xúc lăn gọi là vít me-lăn (bi)
Vít me-bi có tạo chung gồm:
- Vít me
- Đai ốc
- Viên bi
- Ổng hồi dầu
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1.1.5 Hệ thống dẫn hướng
Để ñảm bảo ñộ chính xác trong các máy CNC thường sử dụng
các cơ cấu dẫn hướng
Ray trượt
Cơ cấu dẫn hướng
Ray dẫn hướng ñộ chính xác cao
Cơ cấu dẫn hướng kiểu mang cá .
1.1.6 Động cơ dẫn ñộng các trục tọa ñộ và trục chính
Trong máy công cụ ñiều khiển số, người ta sử dụng rộng rãi
hai loại ñộng cơ dẫn ñộng chạy dao, ñộng cơ dẫn ñộng thủy lực và
ñộng cơ ñiện. Động cơ thủy lực dùng ñể biến ñổi năng lượng thủy
lực thành chuyển ñộng tịnh tiến (xilanh – pittông) hoặc chuyển ñộng
quay (ñộng cơ thủy lực). Động cơ ñiện dùng ñể biến ñổi năng lượng
ñiện thành chuyển ñộng cơ học. Động cơ ñiện dẫn ñộng bàn máy là
ñộng cơ bước, ñộng cơ một chiều hoặc ñộng cơ xoay chiều ñiều
khiển tần số.
1.1.6.1 Động cơ bước
Ưu ñiểm của ñộng cơ bước là ở chỗ nó có khả năng ñiều khiển
trực tiếp bằng mạch số. Vì vậy, trong mạch ñiều khiển không cần
mạch biến ñổi số tương tự (DAC). Và nó cũng không cần các chuyển
mạch hoặc chổi than như ñộng cơ một chiều (DC) ñiều khiển secvo.
Động cơ bước có ba kiểu: ñộng cơ bước nam châm vĩnh cửu
PM (Permanent motor), ñộng cơ bước có từ trở biến ñổi VR
(Variable Reluctance stepper motor) và ñộng cơ bước kết hợp hai
dạng ñộng cơ PM và VR gọi là ñộng cơ lai (hybrid stepper motor).
Nguyên tắc ñiện của ñộng cơ bước PM cũng giống như ñộng
cơ ñồng bộ ba pha.
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1.1.6.2 Động cơ servo
Dẫn ñộng chạy dao máy công cụ ñiều khiển số NC/CNC ñòi
hỏi hệ ñiều khiển phải có khả năng ñiều khiển ñồng thời cả tốc ñộ và
vị trí. Động cơ servo một chiều ñược sử dụng phổ biến trong các máy
công cụ ñiều khiển số
1.1.6 Công tắc hành trình
Để xác ñịnh vị trí giới hạn chuyển ñộng của các trục X, Y, Z
thường sử dụng các công tắc hành trình.
Công tắc hành trình ñược dùng ñể tránh chuyển ñộng tịnh tiến
quá xa và có thể làm hư hỏng máy. Máy vẫn có thể hoạt ñộng nếu
không sử dụng công tắc hành trình tuy nhiên chỉ cần một sơ suất nhỏ
có thể phải trả một cái giá khá ñắt.
1.1.7 Encoder
Encoder thường ñược sử dụng ñể ño lường các dịch chuyển
thẳng hoặc góc ñồng thời chuyển ñổi vị trí góc hoặc vị trí thẳng
thành tín hiệu nhị phân và nhờ tín hiệu này có thể xác ñịnh ñược vị
trí trục hoặc bàn máy. Tín hiệu ra của encoder cho dưới dạng tín hiệu
số. Encoder ñược sử dụng làm phần tử chuyển ñổi tín hiệu phản hồi
trong các máy CNC và robot.
1.1.8.1 Encoder tuyệt ñối
Encoder kiểu tuyệt ñối, kết cấu gồm các thành phần sau: nguồn
sáng, ñĩa mã hóa và các phondetetor.
1.1.8.2 Encoder gia số
Encoder gia số ñược sử dụng rộng rãi trong công nghiệp.
Encoder gia số cũng gồm hai kiểu: kiểu thẳng và kiểu quay.
Cấu tạo của encoder gia số gồm có: nguồn sáng, thấu kính, ñĩa
thước cố ñịnh, ñĩa phát xung, photosensor và mạch ñiện.
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1.2 Tổng quan các nghiên cứu về máy CNC 2D và 3D trong nước
1.2.1 Nghiên cứu chế tạo mô hình máy phay khoan CNC (2D)
Đề tài sử dụng ñộng cơ bước làm ñộng cơ dẫn ñộng các trục
tọa ñộ ñiện áp làm việc 5V, mạch ñiều khiển ñộng cơ bước dùng các
IC logic, bộ truyền biến ñổi chuyển ñộng quay thành chuyển ñộng
tịnh tiến là vit me ñai ốc bi
1.2.2 Thiết kế, chế tạo mô hình máy phay CNC 2D
Mô hình sử dụng ñộng cơ servo dẫn ñộng cho ba trục X, Y, Z.
Động cơ thực hiện chuyển ñộng cắt gọt là ñộng cơ xoay chiều. Bộ
truyền vít me ñai ốc bi cho trục X và Y và bộ truyền vít me ñai ốc
thường ñối với trục Z. Mô hình máy chế tạo gia công ñược các chi
tiết 2D như khắc chữ chính xác.
1.2.3 Thiết kế và chế tạo máy phay CNC tạo chữ 2D
Mô hình sử dụng ñộng cơ bước làm ñộng cơ dẫn ñộng các trục
tọa ñộ, ñộng cơ dẫn ñộng trục chính là ñộng cơ DC, ñiện áp làm việc
90VDC, tốc ñộ khởi ñộng 1000 vòng/phút. Bộ truyền biến chuyển
ñộng quay thành chuyển ñộng tịnh tiến sử dụng bộ truyền vít me ñai
ốc bi. Phần ñiều khiển sử dụng driver ñiều khiển ñộng cơ bước có
mặt trên thị trường ñiều khiển ñộng cơ bước thông qua phần mềm
Kcam 4 giao tiếp máy tính thông qua cổng song song.
1.2.4 Một số mô hình máy CNC khác
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Chương 2
THIẾT KẾ CƠ KHÍ
2.1 Các thông số thiết kế ban ñầu
−

Kích thước bàn máy: 200 x 200 (mm)

−

Hành trình di chuyển trục X: 500 (mm)

−

Hành trình di chuyển trục Y: 400 (mm)

−

Hành trình di chuyển trục Z : 300 (mm)

−

Tốc ñộ làm việc trục X : 2000 vòng/ phút

−

Tốc ñộ làm việc trục Y : 2000 vòng/ phút

−

Tốc ñộ làm việc trục Z : 2000 vòng/ phút

−

Tốc ñộ trục chính : 6000 vòng/ phút

−

Vật liệu gia công: nhôm, nhựa, mica

2.2 Thiết kế kết cấu chung của máy
Để máy phay có thể gia công ñược các chi tiết 3D ñòi hỏi cần
phải có 3 trục chuyển ñộng theo ba phương X, Y, Z ñược ñiều khiển
ñộc lập trong hệ tọa ñộ Đề các theo quy tắc bàn tay phải. Đặt ngửa
bàn tay phải lên bàn máy, chiều ngón tay cái là chiều trục X, chiều
ngón tay trỏ là chiều trục Y, chiều ngón tay giữa là chiều trục Z
Chọn phương án chuyển ñộng
Phương án 1:

X

Z

Y

Hình 2.1 Phương án chuyển ñộng 1
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Trong phương án này trục Y chuyển ñộng phối hợp với trục Z,
trục X chuyển ñộng ñộc lập.
Phương án 2:
Trục X và trục Y chuyển ñộng phối hợp với nhau, trục Z chuyển
ñộng ñộc lập

Z
Y
X

Hình 2.2 Phương án chuyển ñộng 2
Ta chọn phương án chuyển ñộng là phương án 2 vì phương án
này gần với máy thực tế hơn. Kết cấu máy nhỏ gọn và cân ñối hơn
2.3 Thiết kế các cơ cấu dẫn ñộng và thiết kế các chi tiết máy
2.3.1 Lựa chọn bộ truyền vít me – ñai ốc cho trục X
- Lựa chọn cơ cấu vít me ñai ốc bi dùng cho chuyển ñộng
chạy dao theo phương X vì có những ưu nhược ñiểm sau:
+ Ứng suất tiếp xúc nhỏ.
+ Đã có sẵn kết cấu khử khe hở và tạo sức căng ban ñầu nhằm
tăng ñộ cứng vững dọc trục.
+ Ma sát nhỏ, hiệu suất cao.
+ Giá thành cao, khó chế tạo.
Các thông số vít me-ñai ốc bi (trục X):
•

Chiều dài trục vít me:

•

Bước:

lX = 600 mm
t = 5 mm

12
•

Đường kính vít me:

d = 16 mm

2.3.2 Lựa chọn bộ truyền vít me – ñai ốc trục Y
Tương tự lựa chọn cơ cấu vít me ñai ốc bi dùng cho chuyển
ñộng chạy dao theo phương Y
Các thông số vít me-ñai ốc bi (trục Y):
•

Chiều dài trục vít me:

lY = 400 mm

•

Bước :

t = 5 mm

•

Đường kính vít me:

d = 16 mm

2.3.3 Lựa chọn bộ truyền vít me – ñai ốc trục Z
Tương tự lựa chọn cơ cấu vít me ñai ốc bi dùng cho chuyển ñộng
chạy dao theo phương Z, ñể ñảm bảo truyền ñộng ñược chính xác.
Các thông số vít me-ñai ốc bi (trục Z):
•

Chiều dài trục vít me:

•

Bước :

t = 4 mm

•

Đường kính vít me:

d = 14 mm

lY = 400 mm

2.3.4 Lựa chọn ñộng cơ dẫn ñộng các trục toạ ñộ cho mô hình thiết
kế:
Động cơ bước (Stepping Motor):
Ưu ñiểm:
– Điều khiển vị trí
_Tốc ñộ chính xác và ñơn giản.
– Không cần mạch phản hồi.
– Thường ñược sử dụng trong các hệ thống máy CNC.
Nhược ñiểm:
– Giá thành cao.
– Momen xoắn nhỏ.
Động cơ một chiều (DC Motor):
Ưu ñiểm:
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– Momen xoắn lớn.
– Giá thành rẻ.
Nhược ñiểm:
– Đáp ứng chậm trong khi mạch ñiều khiển lại phức tạp.
– Phải có mạch phản hồi thì mới có thể nâng cao ñộ chính xác.
Kết luận:
Ta chọn ñộng cơ DC Servo Motor làm ñộng cơ dẫn ñộng các
trục tọa ñộ theo những thông số sau:
-

Điện áp vào 30V

-

Dòng 2A

-

Công suất 42W

-

Encoder 200 xung

2.3.5 Lựa chọn ñộng cơ dẫn ñộng trục chính cho mô hình thiết kế:
Chọn ñộng cơ xoay chiều (AC Motor) vì nó có những ñặc
ñiểm sau:
Ưu ñiểm:
– Cấp nguồn trực tiếp từ ñiện lưới xoay chiều.
– Đa dạng và rất phong phú về chủng loại.
– Giá thành rẻ.
Nhược ñiểm:
– Phải có mạch cách ly giữa phần ñiều khiển và phần chấp
hành ñể ñảm bảo an toàn.
– Momen khởi ñộng nhỏ.
– Mạch ñiều khiển tốc ñộ phức tạp (biến tần).
Để ñơn giản hóa và giảm giá thành của mô hình, ta chọn ñộng
cơ dẫn ñộng trục chính là ñộng cơ xoay chiều (AC Motor) với 1 tốc
ñộ cắt (không ñiều khiển tốc ñộ ñộng cơ cắt)
Chọn ñộng cơ:
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+ Số vòng quay: nmax =4.000 vòng/phút.
+ Công suất: N=150W
+ Nguồn ñiện: 200/250V
+ Dòng ñiện: 0,75A
2.4 Mô phỏng và kiểm tra bằng phần mềm Solidwork
2.4.1 Xây dựng các chi tiết bằng phần mềm Solidwork
Sau khi kết cấu máy CNC ñã ñược hoàn thiện, toàn bộ máy với
các chi tiết ñược thiết kế lại trên phần mềm Solidwork ñể ñánh giá
tổng thể và chuyển sang các bản vẽ 2D phục vụ quá trình gia công cơ
khí

Hình 2.3 Trục vít me bi

Hình 2.4 Miếng ghép trục X
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Hình 2.5 Động cơ servo

Hình 2.6 Tấm ghép lắp ñộng cơ
2.4.2 Lắp ráp mô hình
Các chi tiết sau khi ñã ñược thiết kế lại trên phần mềm
Solidwork chuyển sang mô ñun Assembly ñể lắp ráp thành mô hình
hoàn chỉnh. Việc lắp ráp cho phép kiểm tra kích thước tương ñối vị
trí các chi tiết
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Hình 2.7 Cụm trục X

Hình 2.8 Mô hình lắp ráp hoàn chỉnh
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2.4.3 Mô phỏng ñộng học
Sau khi tiến hành lắp ráp mô hình máy phay CNC 3D tương
ñối hoàn chỉnh trong Solidword ta tiến hành mô phỏng ñộng học.
Mô phỏng ñộng học cơ cấu và bộ truyền trong quá trình thiết
kế máy rất hiệu quả. Quá trình mô phỏng cho phép chúng ta xác ñịnh
các ñặc tính ñộng học, xác ñịnh sự va chạm trong quá trình làm việc
của hệ thống và phát hiện những sai sót trong quá trình thiết kế.
2.5 Thiết lập bản vẽ chế tạo
Sau khi ñã thiết kế và kiểm nghiệm ta chuyển sang các bản vẽ
2D ñể thực hiện gia công ngay trên phần mềm Solidworks từ bản vẽ
3D sang 2D.
2.6 Chế tạo lắp ráp và hiệu chỉnh mô hình
Sau thi ñã hoàn chỉnh việc thiết kế cơ khí, có ñược các bản vẽ
chế tạo công việc tiếp theo là tiến hành chế tạo.

Hình 2.9 Phay thanh ghép thanh dẫn hướng
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Hình 2. Mô hình cơ khí hoàn chỉnh
Chương 3
THIẾT KẾ MẠCH ĐIỆN TỬ ĐIỀU KHIỂN
3.1 Tổng quan về mạch ñiều khiển
Phần ñiều khiển mô hình máy phay CNC 3D gồm một mạch
nguồn ñể cung cấp nguồn cho mạch giao tiếp, mạch drive ñộng cơ
servo DC.
Một mạch giao tiếp ñể truyền tín hiệu ñiều khiển máy tính ñến
mạch driver ñể ñiều khiển ñộng cơ có chiều và số vòng quay tương
ứng.
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Mạch driver ñộng cơ servo (mạch công suất) có tác dụng nhận
tín hiệu từ encoder của ñộng cơ servo, khuyếch ñại tín hiệu

Hình 3.1 Tổng quan về mạch ñiện tử mô hình máy phay CNC
3.2 Thiết kế mạch nguồn
- Nguồn vào: 220VAC
- Nguồn ra: 5VDC, 15VDC, 30 VDC
Nguồn ñiện xoay chiều 220VAC qua biến thế ñể giảm ñiện áp
ra còn 23 VAC, và 12 VAC. Dòng ñiện này sẽ ñược qua một diode
cầu, sau ñó một tụ lọc ñể lọc gợn cho dòng ñiện một chiều

Hình 3.2 Sơ ñồ nguyên lý mạch nguồn
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3.3 Thiết kế mạch driver ñiều khiển ñộng cơ
Mạch driver dùng ñể ñiều khiển chính xác tốc ñộ, vị trí, và vận
tốc ñộng cơ một chiều DC Servo

Hình 3.7 Sơ ñồ nguyên lý mạch driver ñiều khiển ñộng cơ servo ñơn
giản
3.4 Thiết kế mạch giao tiếp trung tâm
Mạch trung gian ñể giao tiếp giữa cổng song song với các
driver ñiều khiển các trục X, Y, Z
Công dụng:
-

Mạch trung gian ñể lọc tín hiệu và ñiều khiển các cổng trạng
thái ñiều khiển dữ liệu chưa ñồng nhất sẽ ñưa về chuẩn TTL
(5V)

-

Đưa về ñiện áp chuẩn ñể tránh driver sai lệch mức tín hiệu

-

(mức 0 và 1)
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Hình 3.10 Mạch giao tiếp trung tâm
3.5 Thiết kế, lắp ráp tủ ñiện
Tủ ñiện có tác dụng bảo vệ các mạch ñiện cũng như tiết kiệm
ñược diện tích không gian. Khi lắp tủ ñiện ñể mạch ñược gọn thường
sử dụng domino ñiện, ñầu coss, conector.

Hình 3.12 Lắp ráp tủ ñiện
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Chương 4
PHẦN MỀM ĐIỀU KHIỂN CNC
4.1 Giới thiệu phần mềm Mach 3
Mach 3 là phần mềm ñiều khiển CNC của hãng Artsoft.
Artsoft bắt ñầu cung cấp các phần mềm ñiều khiển CNC thương mại
từ năm 2001
4.2 Thiết lập các thông số
Từ menu Config chọn Port & Pins xuất hiện hộp thoại
Thiết lập cho các trục X, Y, Z
Thiết lập vị trí Home chọn tab Input signal
Và thiết lập tính năng cho nút Estop (nút dừng khẩn cấp)
Thiết lập chuyển ñộng các trục
Động cơ servo có Encoder 200 xung qua mạch driver số xung
gấp lên 4 lần tức là 800 xung tương ứng một vòng quay trục vít me.
Trục vít me có bước là 5mm. Ta có mối liên hệ :
5mm -> 800 xung
1mm -> 800/5=160 xung. Chọn steps per là 160
Độ phân giải = 1/160
Các trục còn lại thực hiện tương tự
Trục Y
Steps per =160
Trục Z
Steps per = 200 xung

23
4.3 Sử dụng Mach 3
Ngoài ra Mach3 còn có chức năng ñiều khiển bằng tay hoặc
tính năng ñiều khiển bằng tình dòng lệnh.
Nhập một lệnh ở ô Input ví dụ G00 X5 Y5 Z5, nhấn Enter ñể
bắt ñầu thực hiện. Lưu ý cần chọn nút Reset thì chương trình mới có
thể bắt ñầu thực hiện ñược. Tính năng ñiều khiển từng dòng lệnh
bằng tay có thể ñược thực hiện ñể kiểm tra hoạt ñộng của máy cũng
như thực hiện ñể có thể ñiều khiển nhanh vị trí của các trục khi cần
thiết.
Để gia công, gọi chương trình G-code File > Load G-Codes,
chọn file G-Code có ñuôi *.tap. File chương trình G-Code này có ñể
soạn thảo bằng chương trình Notepad và lưu lại với ñuôi là *.tap ñể
Mach3 có thể hiểu ñược
Chọn nút Reset ñể thiết lập lại trạng thái ban ñầu trước khi tiến
hành gia công. Cài ñặt lại vị trí ban ñầu của máy.
Để bắt ñầu chạy chương trình nhấn nút Cycle Start, muốn
dừng chương trình bấm nút Stop hoặc nút dừng khẩn cấp Estop.
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. KẾT LUẬN

Luận văn ñược thực hiện ñược các yêu cầu thiết kế và chế tạo
ñược mô hình máy phay CNC 3D ñặt ra:
- Thiết kế phần cơ khí mô hình máy phay, xây dựng mô hình
3D, mô phỏng lắp ráp và chuyển ñộng của máy trước khi gia công.
Mô hình có thể gia công tự ñộng và cũng thể ñiều chỉnh vị trí bàn
máy bằng tay.
- Chế tạo và lắp ñặt hoàn chỉnh phần cơ khí mô hình máy
phay 3D
- Thiết kế mạch ñiều khiển mô hình máy phay CNC như mạch
nguồn, mạch giao tiếp, mạch driver ñộng cơ DC servo
- Nghiên cứu ñiều khiển sử dụng phần mềm ñiều khiển CNC
Mach3, cài ñặt, chạy chương trình gia công các chi tiết
2. KIẾN NGHỊ

Qua quá trình thiết kế, chế tạo mô hình máy phay CNC cần có
thiết kế và cải tiến như sau:
- Phần cơ khí cần ñược thiết kế ñể có ñộ cứng vững cao hơn
- Liên kết ñiều khiển qua màn hình cảm ứng giúp cho việc vận
hành máy nhanh hơn, hiển thị ñược vị trí của dao và lệnh G-code
ñang ñược thực hiện.
- Thiết kế thêm cơ cấu thay dao tự ñộng

