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Tóm tắt: 
 

Lập quy trình công nghệ có sự trợ giúp của máy tính (CAPP) ngày càng được chú trọng phát triển 
nhằm đưa công nghệ, kinh nghiệm và trí tuệ của con người vào lĩnh vực tự động hóa sản xuất. 
Việc sử dụng các dữ liệu trích xuất từ CAPP bao gồm các thông tin hình học và công nghệ của đối 
tượng gia công để tự động tạo ra các chương trình Gcode gia công trên máy CNC chưa được 
nghiên cứu cụ thể. Mô-đun lập trình CNC theo kiểu tham số cho các đối tượng gia công phổ biến 
như mặt phẳng, hốc, đảo, rãnh, lỗ v.v. được trình bày trong bài báo đã xử lý hiệu quả bài toán đó, 
từ đó hoàn thiện dòng tích hợp CAD/CAPP/CNC mà không cần thông qua các thao tác bằng tay 
trong mô-đun CAM. Với mỗi đối tượng gia công chỉ cần khai báo thông số cơ bản, mô-đun sẽ hỗ 
trợ xuất Gcode tự động cho từng đối tượng. Trong bài báo, một chi tiết với các đối tượng gia công 
cơ bản được sử dụng để mô tả phương pháp và kiểm tra tính hiệu quả của mô-đun.  
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Abstract: 
 

Computer aided process planning (CAPP) is increasingly being developed to bring 
technology, experience and intelligence into the manufacturing automation. The 
implementation of the data on geometry, technical and manufacturing process extracted from 
CAPP from machining features to automatically generate the Gcode for CNC machine is 
ongoing research. CNC macro programming module for common machining features such as 
faces, pocket, boss, slot, holes, etc. presented in this article will be effective tool for the 
current problem and clear the obstacle in the integrated CAD/CAPP/CNC system without any 
manual proceesing at CAM module. The Gcode will be automatically generated by the 
module from basic information of each machining feature. In this paper, a machining part 
consists of the basic machining features is used to describe the method and to verify the 
module’s cability.  
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