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1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών
- Ύλη Διαλζξεων Σκοπόσ:
κοπόσ του εν λόγω ςεμιναρίου είναι να κατανοιςει ο εκπαιδευόμενοσ τισ διαδικαςίεσ προγραμματιςμοφ των
ςφγχρονων εργαλειομθχανϊν κακϊσ και να εμβακφνει πλιρωσ ςτισ δυνατότθτεσ προγραμματιςμοφ που αυτζσ
παρζχουν. Με το πζρασ του ςεμιναρίου ο καταρτιηόμενοσ κα μπορεί να ςυντάξει πλιρωσ λειτουργικά προγράμματα
κοπισ ςε G-Code και κα μπορεί να καταλάβει και να επζμβει ςε ζνα δεδομζνο πρόγραμμα κοπισ ϊςτε να
πραγματοποιιςει προςκικεσ ι αλλαγζσ. Επιπλζον, με τθν πλιρθ παρακολοφκθςθ του ςεμιναρίου οι ςυμμετζχοντεσ
κα μποροφν να δθμιουργιςουν παραμετρικά προγράμματα κατεργαςίασ.

Διάρθρωςη του Σεμιναρίου:
Για τθν αποτελεςματικι κάλυψθ τθσ διδακτζασ φλθσ το εμινάριο χωρίηεται ςε δφο επίπεδα εμβάκυνςθσ:
α. Βαςικόσ προγραμματιςμόσ CNC Εργαλειομηχανών (10- 4ωρεσ διαλζξεισ),
β. Προχωρημζνοσ και Παραμετρικόσ προγραμματιςμόσ (5- 4ωρεσ διαλζξεισ), και
 Η παρακολοφθηςη του επιπζδου β προαπαιτεί την παρακολοφθηςη του επιπζδου α.
Συνολική Διάρκεια Σεμιναρίου:

40
20
Σφνολο 60

διδακτικζσ ϊρεσ (Επίπεδο α) +
διδακτικζσ ϊρεσ (Επίπεδο β)
διδακτικζσ ϊρεσ

Για τισ ομαδικζσ ςυμμετοχζσ (2+ άτομα) και για όςουσ ςυμμετζχοντεσ δθλϊςουν ςυμμετοχι και ςτα δφο ςεμινάρια
που διοργανϊνουμε, υφίςταται ζκπτωςη 10% για το κόςτοσ του επιπζδου α.

Υλικοτεχνική Υποςτήριξη:
Κάκε διάλεξθ υποςτθρίηεται από ζντυπο ςυνοδευτικό υλικό που επεξθγεί αναλυτικά και αναπτφςςει περεταίρω τθ
διδακτζα φλθ.

Προςοχή:
Για λόγουσ διαςφάλιςθσ τθσ υψθλισ ποιότθτασ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν, διατθρείται περιοριςμζνοσ αρικμόσ
ςυμμετεχόντων ςε κάκε διοργάνωςθ του εν λόγω εμιναρίου.
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Διδακτζα Φλη:
τθ ςυνζχεια παρουςιάηεται θ φλθ του ςεμιναρίου ανά επίπεδο:
Επίπεδο α
Ενότητα Περιγραφή Αντικειμζνου
1θ
Μθχανουργικζσ ζννοιεσ:
 Εργαλειομθχανζσ: είδθ, παραλλαγζσ, δομι, ςυςτιματα ςυντεταγμζνων
 τοιχεία κατεργαςιϊν: βαςικι κεωρία κοπισ, κατεργαςίεσ αφαίρεςθσ υλικοφ
 Κατεργαςιμότθτα υλικϊν
 Επιλογι κοπτικϊν εργαλείων
 Τπολογιςμόσ ςυνκθκϊν κατεργαςίασ, φκορά κοπτικοφ εργαλείου
 Βαςικζσ ζννοιεσ μθχανολογικοφ ςχεδίου (όψεισ, διαςταςιολόγθςθ, ανοχζσ, ποιότθτα επιφάνειασ)
 Προβλθματιςμοί καταςκευαςιμότθτασ, επίτευξθ ανοχϊν και ποιότθτασ επιφάνειασ
 φνδεςθ καταςκευαςτικοφ ςχεδίου και επιλογισ τθσ κατάλλθλθσ ςτρατθγικισ κοπισ
 Μζκοδοι και ςφγχρονα ςυςτιματα ςυγκράτθςθσ και ιδιοςυςκευζσ ςυγκράτθςθσ
 υςτιματα μθδενιςμοφ τεμαχίων και κοπτικϊν εργαλείων
2θ

Ελεγτζσ CNC εργαλειομθχανϊν (CNC controllers):
 Είδθ ελεγκτϊν
 Δομι και βαςικζσ λειτουργίεσ ελεγκτϊν
 Διαφορζσ μεταξφ των ελεγκτϊν κζντρων κατεργαςιϊν και κζντρων τόρνευςθσ
 Παράμετροι ελεγκτϊν
 Διαλογικόσ προγραμματιςμόσ
 Προςομοίωςθ προγράμματοσ
 Διαχείριςθ ςυςτθμάτων ςυντεταγμζνων (work offsets)
 Διαχείριςθ κοπτικϊν εργαλείων (tool offsets)
 Παραλλαγζσ ςφνδεςθσ ελεγκτι – θλεκτρονικοφ υπολογιςτι (DNC)

3θ

Γενικζσ ζννοιεσ προγραμματιςμοφ CNC εργαλειομθχανϊν:
 Διαδικαςίεσ προγραμματιςμοφ
 φγχρονα λογιςμικά CAM – δομι, δυνατότθτεσ, ςτρατθγικζσ
 Επιςκόπθςθ ςφνδεςθσ λογιςμικϊν CAD-CAM
 Από το CAM ςτον ςωςτό G-Code για τθν εκάςτοτε εργαλειομθχανι
 Λογιςμικά προςομοίωςθσ
 φνταξθ φαςεολογίων για κατεργαςία ςε CNC εργαλειομθχανζσ (setup sheets)

4θ

Προγραμματιςμόσ με χριςθ G-Code:
 Δομι προγράμματοσ
 Εντολζσ G (preparatory commands)
 Διαχωριςμόσ modal και non-modal εντολϊν
 Εντολζσ Μ (miscellaneous functions)
 φνταξθ
 Εντολζσ προετοιμαςίασ τθσ μθχανισ
 Προγραμματιςμόσ διαςτάςεων (ςφςτθμα μονάδων, απόλυτεσ – βθματικζσ ςυντεταγμζνεσ)
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Ζλεγχοσ τθσ ατράκτου
Ζλεγχοσ τθσ πρόωςθσ
Διαχείριςθ εργαλείων
θμεία αναφοράσ
υςτιματα ςυντεταγμζνων
Αντιςτακμίςεισ κοπτικϊν εργαλείων
Εντολζσ κίνθςθσ – γριγορθ κίνθςθ, κίνθςθ κοπισ (γραμμικι παρεμβολι, κυκλικι παρεμβολι)
Επιλογι επιπζδου κατεργαςίασ
Συποποιθμζνοι κφκλοι κατεργαςιϊν
Συποποιθμζνοι κφκλοι τόρνευςθσ
Ελικοειδισ κοπι
Κοπι κακρεπτιςμζνου κϊδικα (mirror)
Κοπι υπό κλίμακα

* ΠΡΟΟΧΗ: Σα παραπάνω αφοροφν τόςο τον προγραμματιςμό κζντρων κατεργαςιϊν όςο και τον προγραμματιςμό
κζντρων τόρνευςθσ
Επίπεδο β
Ενότητα Περιγραφή Αντικειμζνου
1θ
Προχωρθμζνα κζματα προγραμματιςμοφ CNC εργαλειομθχανϊν:
 Προχωρθμζνοι προβλθματιςμοί ςτον προγραμματιςμό τθσ αντιςτάκμιςθσ κοπτικϊν εργαλείων
 Προχωρθμζνα ηθτιματα ςτθν διαχείριςθ τυποποιθμζνων κφκλων κατεργαςιϊν
 Προβλθματιςμοί για διενζργεια κατεργαςιϊν ακριβείασ
 Σροποποίθςθ προγράμματοσ G-Code
2θ

Πρακτικζσ εφαρμογζσ – Βζλτιςτεσ ςτρατθγικζσ κοπισ, προβλθματιςμοί:
 Φρεηάριςμα (Μετωπικό – Περιφερειακό)
 Ποκζτεσ, Slots
 Κοπι εγκοπϊν (grooves) ςε τόρνο
 Κοπι ςπειρωμάτων ςε τόρνο
 Κοπι ςπειρωμάτων με thread milling
 Προγραμματιςμόσ με χριςθ γωνιακϊν κεφαλϊν ςε κζντρο κατεργαςιϊν

3θ

τοιχεία Πολυαξονικοφ Προγραμματιςμοφ:
 τρατθγικζσ κοπισ πολυαξονικϊν προγραμμάτων
 Indexing – Πολυαξονικόσ προγραμματιςμόσ κζςθσ
 Simultaneous – Πολυαξονικόσ προγραμματιςμόσ ςυνεχοφσ κίνθςθσ
 Προβλθματιςμοί ςτον προγραμματιςμό πολυαξονικϊν εργαλειομθχανϊν
 Προγραμματιςμόσ με χριςθ διαιρζτθ ςε κζντρο κατεργαςιϊν (indexed 4th axis)
 Προγραμματιςμόσ 3-αξονικοφ κζντρου τόρνευςθσ

4θ

Τπορουτίνεσ:
 φνταξθ υπορουτινϊν
 Μζκοδοι κλιςθσ υπορουτινϊν
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 Επαναλθπτικι κλιςθ υπορουτινϊν
5θ

Διαχείριςθ υπορουτινϊν ςτον ελεγκτι:
 Αποκικευςθ και ανάκλθςθ υπορουτινϊν
 Περιοριςμοί των ελεγκτϊν ςτθ ςφνταξθ υπορουτινϊν

6θ

Πρακτικζσ προεκτάςεισ:
 Δθμιουργία υπορουτινϊν για επαναλαμβανόμενεσ/κοινζσ γεωμετρίεσ
 Δθμιουργία απλϊν εξατομικευμζνων κφκλων κατεργαςιϊν/τόρνευςθσ

7θ

Παραμετρικόσ προγραμματιςμόσ:
 Προγραμματίςιμεσ παράμετροι
 Πράξεισ μεταξφ παραμζτρων
 Ανακατεφκυςθ ροισ προγράμματοσ
 Λιψθ αποφάςεων
 Προγραμματιςμόσ επαναλθπτικϊν διαδικαςιϊν

8θ

Δθμιουργία και κλιςθ μακροεντολϊν:
 Αποκικευςθ και ανάκλθςθ μακροεντολϊν
 Διαχείριςθ παραμζτρων ςτθν κλιςθ μακροεντολϊν
 Δθμιουργία ςφνκετων εξατομικευμζνων κφκλων κατεργαςιϊν/τόρνευςθσ
 Δθμιουργία και κλιςθ εξατομικευμζνων εντολϊν G και Μ
 Περιοριςμοί των ελεγκτϊν ςτθ ςφνταξθ μακροεντολϊν

9θ

Δυναμικι διαχείριςθ παραμζτρων:
 Διαχείριςθ των τιμϊν των ςυςτθμάτων ςυντεταγμζνων του τεμαχίου
 Διαχείριςθ των τιμϊν των αντιςτακμίςεων των κοπτικϊν εργαλείων
 Διαχείριςθ μθνυμάτων και ςφαλμάτων ςτον ελεγκτι

10θ

Probing:
 Προγραμματιςμόσ probing
 Δθμιουργία εξατομικευμζνων κφκλων probing
 Βελτιςτοποίθςθ ακρίβειασ τθσ κοπισ με χριςθ διαδικαςιϊν on-line probing
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Προσοχή!
 Το επερχόμενο ςεμινάριο θα ξεκινήςει ςτισ 24 Νοεμβρίου 2018. Δηλώςτε εγκαίρωσ ςυμμετοχή
τείλτε μασ email με τα ςτοιχεία ςασ (ονοματεπϊνυμο, ιδιότθτα, τθλζφωνο, email) και τθν ζνδειξθ:
«Θα ήθελα να δηλώςω ςυμμετοχή ςτο Σεμινάριο Προγραμματιςμοφ CNC Εργαλειομηχανών»

Οι δηλώςεισ ςυμμετοχήσ κλείνουν την Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018!
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ* ΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016
Επίπεδο α’
Αριθμόσ
Διάλεξησ

Ημερομηνία

Αριθμόσ
Διάλεξησ

Ημερομηνία

1

Σάββατο 24 Νοεμβρίου 2018

6

Κυριακή 9 Δεκεμβρίου 2018

2

Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2018

7

Σάββατο 15 Δεκεμβρίου 2018

3

Σάββατο 1 Δεκεμβρίου 2018

8

Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 2018

4

Κυριακή 2 Δεκεμβρίου 2018

9

Σάββατο 22 Δεκεμβρίου 2018

5

Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2018

10

Κυριακή 23 Δεκεμβρίου 2018

Επίπεδο β’
Το Επίπεδο β’ θα οργανωθεί αναλόγωσ τησ ζήτηςησ και μετά την ολοκλήρωςη του Επιπέδου α’

* Οι διαλέξεισ θα πραγματοποιηθούν ώρεσ πρωινέσ 10.00-14.00

Για οποιαδήποτε περεταίρω πληροφορία μην διςτάςετε να επικοινωνήςετε μαζί μασ.
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