CNC’nin Temelleri (Temel Kavramlar #1)
Bu kilavuz CNC takim tezgahlarinin genel sistematigini ögretmek maksadiyla hazirlanmistir. Herhangi bir atelye ortaminda CNC takim
tezgahlarinin kullanilmasi suretiyle elde edilebilecek olan yararlar asagida siralanmaktadir.

CNC takim tezgahlarinin tamaminin sagladigi en önemli ve birincil fayda, otomasyona imkan tanimasidir.
CNC tezgahlarin kullanilmasi suretiyle is parçalarinin imalati esnasinda operatörün müdahelesi en aza
indirilmekte veya tamami ile ortadan kaldirilmaktadir. Çogu CNC takim tezgahlari parça islemesi
esnasinda disaridan bir müdahele olmadan çalisabilmekte, böylece operatörün yapacagi diger isler için
zaman bulmasina imkan taninmaktadir. Bu, CNC tezgah sahibine, operatör hatalarinin azaltilmasi, insan
hatasindan kaynaklanan hatalarin en aza indirilmesi, isleme zamaninin önceden ve tam olarak tesbit
edilebilmesi gibi faydalar saglar. Makina program kontrolu altinda çalisiyor olacagindan, konvansiyonel
takim tezgahinda ayni parçalari imal eden bir usta ile kiyaslandiginda, CNC operatörün temel isleme
tecrübesi ile ilgili olan beceri seviyesi oldukça azaltilmaktadir.
CNC teknolojisinin ikinci temel faydasi, is parçalarinin hassas ve devamli ayni ölçüde çikmasidir.
Günümüzün CNC takim tezgahlari inanilmasi güç olan tekrarlama ve pozis-yonlama hassasiyeti
degerlerine sahiptir. Bu ise program kontrol edildikten sonra, iki, on, veya bin adet is parçasinin da ayni
hassasiyet ve ölçü tamliginda elde edilebilmesini saglamaktadir.
CNC takim tezgahlarinin büyük bir bölümünde sunulan üçüncü önemli fayda ise, esnekliktir. Bu
makinalar program vasitasiyla çalistigindan dolayi, bir baska is parçasinin islemeye alinip elde edilmesi
diger makinalara oranla kiyaslanamayacak kadar bir hizda yerine getirilmektedir. Bir parça programi
test edilip, islemeye geçildikten sonra baska bir program ile parça islenip yine eski programa dönmek
gerektigi durumda, program kayitli oldugundan dolayi geçis islemi sadece baglama aparatinin
hazirlanmasindan baska bir sey olmamaktadir. Bu sonuçta parçadan-parçaya geçis süresinin en hizli
zamanda olmasi gibi bir baska faydayi da temin eder.
Bu makinalarda hazirlik islemi ve isleme operasyonuna geçis zamani çok kolay oldugundan ve programlar
kolaylikla yüklenebildiginden dolayi, parça isleme hazirlik zamaninin çok kisa olmasi saglanmaktadir.
Hareket Kontrolu – Cnc’nin Kalbi
Herhangi bir CNC takim tezgahinin en temel fonksiyonu otomatik, hassas, ve tam bir hareket kontrolu saglayabilmesidir. Tüm CNC
takim tezgahlarinda, iki veya daha fazla hareket dogrultusu vardir ve bunlar eksen olarak adlandirilir. Bu eksenler hareket ettigi dogrultu
boyunca otomatik olarak hassas bir seklide pozisyonlandirilir(konuma getirmek). CNC tezgahlarda kullanilan en yaygin eksen tipleri
lineer (belirli bir dogru boyunca tahrik-hareket verme- edilen) ve döner (dairesel bir yay boyunca tahrik edilen) eksenler teklindedir.
Konvansiyonel takim tezgahinda bir mekanizmayi elle döndürmek suretiyle kizak eksenlerine hareket vermek yerine, CNC tezgahlarda
hareket, eksenlere bagli olan bir servomotorun CNC kontrol sistemi tarafindan programda belirtilen hareket miktari kadar döndürülmesi
suretiyle elde edilmektedir. Genel olarak konusursak, asagi yukari tüm CNC takim tezgahlarinda hareket tipi (hizli hareket, lineer
hareket ve dairesel hareket), hareket ettirilecek eksen, hareket miktari ve hareket hizi (feedrate) programlanabilir degerlerdir. (Burada
programlanabilir demekle, bu terimlerin CNC tezgahlarda tek tek belirtilebilecegi ifade edilmektedir). Sekil 1 de konvansiyonel bir
takim tezgahinda tabla hareketinin nasil yerine getirildigi, Sekil 2 de ise; ayni hareketin CNC takim tezgahinda nasil yerine getirildigi
gösterilmektedir.

Sekil 1- Konvansiyonel bir makina kizagi, el çarkini döndüren operatör tarafindan hareket ettirilir. Kizagin hassas pozisyonlandirilmasi
operatörün tur sayisini saymasi ile elde edilen degere göstergede gösterilen skalanin eklenmesi ile yerine getirilir.

Kontrol sisteminde icra edilen CNC komutu(yaygin olarak program vasitasiyla), sürücü motora hassas
olarak kaç artim yapilacagini belirtir. Sürücü motorun dönmesi sonuçta bilyali vidayi döndürür, bilyali
vidanin dönmesi ile lineer eksen tahrik hareket ettirilir. Bilyali vidanin diger ucunda bulunan bir geri
besleme cihazi (pozisyon ölçme) kontrol sistemine komut olarak verilen artim sayisina ulasilip
ulasilmadigini bildirir.
Eksen Hareketleri Nasil Kontrol Edilir- Koordinat Sistemlerinin Anlasilmasi
CNC kullanicisina programda verilen lineer hareket miktarini hesaplayip sürücü motorlara kaç tur daha dönmesi gerektigini
hesaplamasini belirtmek gerçekçi olmayacaktir. Bunun yerine, tüm CNC kontrol sistemleri koordinat sistemlerinin bazi yapilarini
kullanmak suretiyle esken hareketlerinin çok daha basit ve lojiksel bir yapida komut olarak verilmesine imkan tanir. CNC takim
tezgahlarinda kullanilan iki popüler koordinat sistemi kartezyen koordinat sistemi ile polar koordinat sistemidir. Bununla birlikte en
yaygin olarak kullanilan koordinat sistemi kartezyen koordinat sistemidir ve bu kisimda aksi belirtilmedigi sürece kartezyen koordinat
sistemi kullanilacaktir.

Kartezyen koordinat sisteminin en yaygin uygulamalarindan bir tanesi, grafik çizme islemlerinde
kullanilan tipidir. Asagi yukari herkes bir grafik sistemini rahatlikla yorumlama kabiliyetine sahiptir.
Grafiklerin kullaniminin çok yaygin olmasi ve CNC takim tezgahinda verilen hareket komutlarinin grafik

sistem ile çok benzer olmasi sebebi ile, grafik sistemin temellerine bir göz atalim.
Tekil 2- CNC tezgah komut olarak verilen pozisyonlari CNC programindan alir. Sürücü motor uygun miktar kadar döndürülür, neticede
bilyali vidayi döndürerek eksene hareket verir. Bilyali vidaya monte edilen geri besleme cihazi bilyai vidanin yeterince dönüp
dönmedigini kontrol eder.

Tekil 3 de bir firmanin bir önceki yila ait verimlilik grafigi gösterilmektedir. Herhangi bir iki boyutlu
grafikte oldugu gibi, bu grafikte de iki temel çizgi vardir. Her bir temel çizgi bir seyi simgelemek için
kullanilmaktadir. Temel çizgi neyi ifade ediyor ise, bu temel çizgi ifade ettigi seye göre artim miktarlarina
bölünmüstür. Ayni sekilde her bir temel çizginin sinirlari vardir. Verdigimiz verimlilik örneginde, yatay
temel çizgi zamani ifade etmek için kullanilmaktadir. Bu temel çizgi için zaman artim birimi aydir. Bu
temel çizginin sinirlari olduguna dikkatinizi çekerim. Ocaktan baslayip, Aralikta sona ermektedir. Dikey
temel çizgi ise verimliligi ifade etmektedir. Verimlilik ise %10 luk artim degerlerine bölünmüs, sifir
verimlilikten baslayip %100 verimlilikte sona ermektedir.
Grafigi hazirlayan kisi geçen yila ait firmanin ocak ayindaki verimlilik grafigine bakacak ve elde ettigi
degeri verimlilik grafiginde ocak ayina tekabül eden kisimda isaretleyecektir. Ayni sekilde diger aylara ait
olan degerleri elde edip bu degerleri de o aylara uygun düsen kisimda isaretleyecektir. Tüm noktalar
isaretlendikten sonra bu isaretlenen noktalardan bir dogru veya egri geçirilebilir.
Simdi grafikler hakkinda bildigimiz bu bilgileri CNC lerde eksen hareketlerinin kontrol

edilmesine uyarlayalim. Takim tezgahinin her bir lineer ekseni grafikte temel bir çizgi gibi düsünülebilir.
Grafigin temel çizgileri gibi, eksenler artim miktarlarina bölünür. CNC takim tezgahina ait kartezyen
koordinat sistemdeki her bir lineer eksen en küçük ölçüm degerleri cinsinden artimlara bölünür. Metrik
sistemde en küçük artim birimi 0.001 mm dir. (Döner eksen için en küçük artim birimi 0.001 derece
oldugu akilda tutulmalidir)
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Sekil 3- Temel çizgiler, temel çizgilerdeki artimlar ve orijin noktasini belirten grafik
Grafikte oldugu gibi, CNC takim tezgahi koordinat sistemindeki her bir eksenin de bir yerde baslangiç
noktasi olmalidir. Grafikte yatay temel çizgi Ocak ayindan baslamakta iken dikey temel çizgi ise, sifir
verimlilikten baslamaktadir. Yatay ve dikey temel çizgilerin çakistigi yer (her iki temel çizginin de
baslangiç noktasi) grafigin orijin (temel) noktasi olarak adlandirilir. Bu orijin noktasi CNC’lerde yaygin
olarak program sifir noktasi (ayni zamanda is parçasi sifir noktasi, is parçasi sifiri, veya program orijini
olarak da adlandirilir) olarak adlandirilir.
Sekil 4 eksen hareketlerinin CNC takim tezgahinda yaygin olarak nasil belirtilebilecegini göstermektedir.
Bu örnekte kullandigimiz iki eksen X ve Y olarak adlandirilmaktadir. CNC takim tezgahinda eksen
isimlerinin degisebilecegi düsünülmelidir (eksenleri adlandirmada kullanilan yaygin isimler arasinda X, Y,
Z, A, B, C, U, V ve W gösterilebilir); bu örnek sadece eksen hareketlerinin nasil kumanda edildigini
göstermek amaciyla verilme ktedir.

Tekil 4- CNC tezgahta eksen hareketlerinin kumanda edilmesi
Sekilde 4 de görüldügü gibi, is parçasinin sol alt kösesi her bir eksenin sifir noktasina uygun düsecek sekilde alinmistir; yani is
parçasinin sol alt kösesi program sifir noktasi olarak alinmaktadir. Programi yazmadan evvel, programci ilk olarak program sifir
noktasinin parça üzerinde neresi kabul edilecegini belirler. Tipik olarak program sifir noktasi tüm ölçülerin basladigi nokta olarak
seçilir.
Bu teknik ile, programci program sifir noktasinin sag tarafindaki 10 mm lik pozisyona takimi göndermek istedigi takdirde programda
X10.0 kodunu kullanir. Eger programci takimi program sifir noktasindan 10 mm yukarida bulunan bir pozisyona takimi göndermek ister
ise Y10.0 seklinde programda komut vermesi gerekir. Kontrol sistemi, komut olarak verilen pozisyona ekseninin ulasmasi için eksene
hareket veren servomotorun ve buna akuple edilmis olan bilyali vidanin kaç artim döndürülmesi gerektigini otomatik olarak hesaplar.
Bu sayede programciya eksen hareketlerinin çok daha basit bir yapida verdirilmesi gibi bir yarar saglar. Sekil 4 de verilen örnekte
takimin program sifir noktasindan 1 ile belirtilen pozisyona gitmesi için X10.0 Y10.0 seklinde bir komutun verilmesi gereklidir.
Bu kisma kadarki örneklerde, tüm noktalar program sifir noktasinin ya saginda veya yukarisinda kalacak sekilde verilmistir. Program
sifir noktasinin sagi ve yukarisi ile olusturulan bu alan kuadrant olarak (bizim örnegimizde 1nci kuadrant) adlandirilir. CNC tezgahlarda
programlama esnasinda eksene hareket verdirmek için gerekli olan bitis noktasi koordinatlarinin diger kuadrantlarda verilmesi pek
yaygin degildir. Bununla birlikte böyle bir durum ile karsilasildigi durumda en azindan eksen koordinatlarindan bir tanesinin eksi itaretli
olarak verilmesi gerekmektedir.

Sekil 5 – Programlamada kullanilan kuadrant bölgeleri
Sekil 5 de dört adet kuadrant ve bunlara uygun düsen eksen koordinat degerlerinin isaretleri gösterilmektedir. Sekil 6 da ise,
programlamada gerekli olan bitis noktasi koordinatlarinin dört kuadrant bölgesinden dördünde de bulundugu takdirde koodinat
degerlerinin isaretlerinin ne sekilde belirtilecegine iliskin bir örnek gösterilmektedir.

#
1
2
3
4
5
6
7
8

X
50.0
35.355
0.
-35.355
-50.0
-35.355
0.
35.355

Y
0.
35.355
50.0
35.355
0.
-35.355
-50.0
-35.355

Sekil 6- Dört kuadrant bölgesinin kullanildigi is parçasi ve program sifiri
Absolute (Mutlak) Ve Incremental (Artimsal) Hareket
Bu kismi kadar bahsedilen tüm koordinat degerleri mutlak programlama modu kabul edilmek suretiyle verilmistir. Mutlak programlama
modunda, eksen hareketleri için gerekli olan koordinatlarin bitis noktalari program sifir noktasi baz alinmak suretiyle belirtilir.
Programlamaya yeni baslayanlar için, hareket komutlarinin verilmesi esnasinda, bitis noktasi koordinatlarinin bu mod ile verilmesi en
kolay ve pratik olan bir yoldur. Bununla birlikte eksen hareketleri için gerekli olan bitis noktasi koordinatlarinin belirtilmesinde bir
baska yol (artimsal) da kullanilmaktadir.

Artimsal modda, hareket için gerekli olan bitis noktalari takimin mevcut konumunun referans alinmasi
suretiyle belirtilir. Burada program sifir noktasi baz olarak alinmamaktadir bunun yerine takimin
bulundugu konum referans alinmaktadir. Hareket komutlarinin verilmesinde programci daima “Takimi
daha ne kadar hareket ettirmeliyim?” sorusunu kendisine soruyor olacaktir. Bazi durumlarda artimsal
mod çok faydali olsa da, genel olarak konusursak, bu metod ile program yazmak oldukça bas agritici ve
zor bir yoldur. Hareket komutlarini verirken dikkatli olunmasi gerekmektedir. Genel olarak

programlamaya yeni baslayanlar, artimsal modda program yapma egilimindedirler. Mutlak programlama
modunda çalisma durumunda programci daima “Takim hangi pozisyona hareket ettirilecek?” sorusunu
kendisine sorar. Bu pozisyon degeri program sifir noktasina göre elde edilen pozisyon degeridir. Sekil 7 de
ayni hareketlerin artimsal ve mutlak modda nasil programlandigina dair bir örnek gösterilmektedir.
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Sekil 7- Program koordinatlarinin mutlak ve artimsal modda
verilmesi
Mutlak modda program yazma esnasinda verilecek hareket komutu için pozisyon belirleme olayinin çok
kolay olmasinin yaninda, bu modda çalismanin bir baska yarari da hareket komutlarin verilmesi
esnasinda hata yapma olayinin en aza indirilmesidir. Programlama esnasinda bir hareket komutunda
hata yapilmis ise, sadece bu kisimdaki komut düzeltilir; diger kisimlarda düzenleme yapilmasina gerek
yoktur. Diger taraftan artimsal modda benzeri bir hata yapildiginda ise, ayni hata hatanin yapildigi
noktadan sonraki diger tüm kodlara yansiyacak ve bu da isi oldukca zorlastiracaktir.
Program Sifir Noktasinin Atanmasi
CNC kontrol sistemine program sifir noktasinin bir sekilde belirtilmesi gerekmektedir. Bu sifir noktasinin belirtilme yöntemi makinadan
makinaya ve kontrolden kontrole farklilik gösterir. Bununla birlikte çogu kontrol sistemi imalatcisi asagida bahsedilen yöntem-lerden
bir tanesini veya ikisini kullanmak suretiyle program sifirinin atanmasini bünyesinde barindirir. Bu yöntemlerden eski bir metod olan
birinci metod da program sifir noktasi program içinde atanmaktadir. Bu metod ile programci program sifir noktasinin takimin
bulundugu konuma göre nerede bulundugunu G92 kodunu kullanmak suretiyle belirtir. Genel olarak bu kod ya programin basinda veya
takim çagirma islemi sonrasinda belirtilir.

Program sifir noktasinin atanmasina kullanilan yeni ve oldukça pratik olan bir metod ise, program sifir
noktasinin offset(telefi) degerleri vasitasiyla belirtilmesidir. Çogu kontrol sistemi imalatcisi program sifir
noktalarinin verilmesi amaciyla önceden tanimlanan offset bölgesinde program sifir noktalari telafi
sayfalari ve bunlara uygun düsen kod degerleri atamislardir. Bu telafiler “fikstür telafileri” veya is parçasi
sifir telafileri olarak adlandirilir. Program sifirlarinin nasil atandigi konusuna “Temel Kavramlar #4”
kisminda detayli olarak deginilecektir.
Eksen Hareketlerinin Verilmesi Konusunda Diger Noktalar
Bu kisma kadar, temel amacimiz programda verilen hareket komutlarinin bitis noktalarinin nasil belirtilecegi üzerinde yogunlasmisti.
Görüldügü gibi, bu koordinat degerlerinin dogru olarak verilmesi kartezyen koordinat sisteminin dogru bir sekilde anlasilmasini gerekli
kilmaktadir. Bununla birlikte, programlama esnasinda bitis noktalarinin verilmesine deginirken tezgahin yapacagi hareketin nasil bir
hareket olacagi konusuna deginmedik. Tabi ki bitis noktalari koordinatlarini belirtirken CNC tezgahin bu bitis noktalarina nasil bir
hareket ile hareket edecegi konusu da önemli bir kavramdir. CNC tezgahlarda hizli, lineer kesme, egrisel kesme hareketi olmak üzere üç
temel hareket tipi mevcuttur, programcinin bitis noktasi koordinatlarini vermesi esnasinda hareket tipinin belirtilmesine de gereksinim
vardir. Bu konulara “Temel Kavramlar #3” bölümünde deginilecektir.

CNC Programi
Asagi yukari piyasada bulunan CNC kontrol sistemlerinin tamami programlama amaciyla kelime adres formatini kullanirlar. Kelime
adres formatindan farkli olarak bazi CNC kontrol sistemi imalatcilari nadiren de olsa Diyalog Sistemli Programlama vasitasiyla
programlarin yapilmasina imkan tanirlar. Buna karsin, bu yazida kelime adres formati ile programlama isleminin nasil yapilacagi
konusuna deginilecektir. Kelime adres formatinda CNC tezgah programi cümle benzeri komutlardan olusmaktadir.Cümle benzeri
komutlar ise kelime olarak adlandirdigimiz bilesenlerden olusmaktadir. Bir kelime ise, harfleri ifade eden bir adres ile bunu takip eden
sayisal bir ifadeden olusmaktadir. Harfler CNC kontrol sistemine kelime tipini (X,Y,Z,R,T,S,M v.s.), bunu takibeden sayisal deger ise
bu adresin alacagi sayisal degeri belirtir. Türkçede kullanilan cümlelerin kelimeler vasitasiyla olusturuldugu gibi, CNC tezgah programi
da bir dizi CNC tezgaha özgü cümlelerin arda arda siralanmasi ile olusturulur. Asagida verilen örnege bakiniz.
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CNC tezgah programinin temel olarak nasil bir yapida islem gördügünü anlatmak için, CNC tezgah programina benzer bir örnek olarak
baska bir sehirden firmanizi ziyarete gelen bir müsterinize havaalanindan firmaniza kadar yolu tarif etmede kullandigimiz sistemi
alalim. Bu müsterinize firmanizin yerini tarif edebilmek için, ilk olarak havaalanindan firmaniza kadar olan yolu hafizanizda
canlandirmaniz gereklidir. Bu canlandirma neticesinde müsterinize yolu adim adim tarif edersiniz. Ilk olarak suraya git, oraya vardiktan
sonra söyle yap ve suraya ulas v.s. gibi. Tüm bu tarifleri alan müsteri sizin vermis oldugunuz talimatlari takip etmek suretiyle firmaniza
ulasir. Eger yol tarifinde bir yanlislik yapmis iseniz, müsteriniz yolunu kaybedecektir.
Benzer sekilde CNC tezgah programinin olusturulabilmesi için CNC tezgah programcisi verilen is parçasini islemek için gerekli olan
islem basamaklarini ilk olarak gözünde canlandirir ve canlandirdigi isleme operasyon sirasina göre parça programini olusturur. Sonuçta
hafizasinda canlandirdigi itlem operasyonlarini kademe -kademe CNC tezgaha program olarak yazar. Programci programi yazmadan
evvel parçayi isleyebilmek için, ne tür takimlara gereksinim duyuldugunu ve bu takimlarin hangi sira ile isleme operasyonunu
yapacagini ve bu isleme operasyonlarinin nasil bir sira takip edilmek suretiyle yerine getirilecegini hafizasinda canlandirmalidir. Eger
bu canlandirma operasyonunu programci yerine getiremiyor ise, programlama esnasinda problemler ile karsilasacak ve parça
programini yazamayacaktir. Iste usta makina operatörlerinin neden en iyi CNC tezgah programcisi olduklari gerçeginin ardinda bu
yatar. Deneyimli bir makina operatörü, yapilmakta olan herhangi bir isleme operasyonunu hafizasinda rahatlikla canlandirabilme
kabiliyetine sahiptir.
Firmaniza ziyarete gelen müsterinize tarif ettiginiz yol bir tarif programidir. Bu programin her bir satiri sira ile islenen cümlelerden
olusmaktadir. Ayni sekilde CNC tezgahta parçayi islemek için gerekli olan programda CNC tezgaha isleme operasyonunu adim adim
tarfi eden isleme operasyon basamaklarindan (cümle) olusmaktadir. Eger programda bir hata yapilmis ise, islenmek amaciyla
programlanan is parçasi elde edilemeyecektir.
Asagida CNC isleme merkezinde is parçasi üzerinde iki adet delik delen bir program verilmektedir. Programda parantez içinde belirtilen
komutlar yerine bunlarin CNC tezgah dilinde karsiliklarini belirtmekteyiz. Bu örnek bir CNC tezgah programinin nasil bir yapida
oldugunu belirtmesi açisindan oldukça yararli bir örnektir.
O1;
N005 G54 G90 S400 M03;
N010 G00 X1. Y1. ;
N015 G43 H01 Z0.1 M08;
N020 G01 Z-1.25 F3.5;
N025 G00 Z0.1;
N030 X2.;
N035 G01 Z-1.25;
N040 G00 Z0.1 M09;
N045 G91 G28 Z0.;
N050 M30;

Program numarasi
Koordinat sisteminin, mutlak modun seçimi ve it milini saatin dönüt
yönünde 400 dev/dak da döndürme
Ilk deligin XY koordinatina pozisyonlama
Takim boyu telafisinin verilmesi ve takimi 0.1 inç yukariya
pozisyonlama, suyu açma
3.5 inç/mm ilerleme ile ilk deligin delinmesi
Delikten takimi hizli olarak refarans noktasindan 0.1 inç yukari
çikarma
Ikinci deliger hizli olarak pozisyonlama
3.5 inç/mm ilerleme ile ikinci deligin delinmesi
Delikten takimi hizli olarak refarans noktasindan 0.1 inç yukari
çikarma
Z ekseninde sifir noktasina gitme
Program sonu, bata dön

Bu programdaki kelimeler ve komutlar biraz size yabanci gelse de, CNC programin yukarida verilen zincirleme bir sira ile icra
edilecegini belirtmekteyiz. Kontrol sistemi ilk olarak programda bulunan ilk satiri (cümle) okur, yorumlar ve icra eder, bu satirin
islenmesi bittikten sonra sonraki satira geçer ve o satiri okur, yorumlar ve icra eder. Islem tüm satirlar sira ile okunup, yorumlanip icra
edildikten sonra sona erer.

Programin Hazirlanmasi Esnasinda Diger Notlar
Su ana kadar belirttigimiz gibi CNC program komutlardan, komutlar ise kelimelerden olusmaktadir. Her bir kelime bir harf adresinden
ve bunu takibeden sayisal bir degerden olusmaktadir. Harf adresi kontrol sistemine kelime tipini belirtir. CNC kontrol sistemi
imalatcilari harf adreslerinin ne ifade ettigini önceden belirlemislerdir. Her ne kadar harf adreslerinde ufak tefek farkliliklar görülsede
CNC kontrol imalatcilarinin hemen hemen tamamina yakininin mutabik oldugu harf edresleri ve bunlarin anlamlari asagida
belirtilmektedir.
O
N
G
X
Y
Z
R
F
S
H
D
T
M

Program numarasi
Satir numarasi
Hazirlik fonksiyonu
X ekseni
Y ekseni
Z ekseni
Yariçap
Ilerleme
Is milidevri
Takim boyu telafisi
Takim yariçap telafisi
Takim seçme
Ek fonksiyonlar

Görüldügü gibi çogu harf adresleri lojiksel bir ifade olacak sekilde seçilmistir. (T takim, Sspindle- is mili,
F feedrate-ilerleme v.b.) Bu sebeple akilda tutulmalari çok kolaydir.
Özel fonksiyonlari belirtmek için G ve M den olusan iki harf adresi vardir. G hazirlik fonksiyonu yaygin
olarak CNC tezgah modlarini belirtmek amaciyla kullanilir. Bundan evvelki kisimlarda mutlak ve
artimsal moddan bahsetmis idik. Iste mutlak mod CNC tezgah programinda G90 kodu ile belirtilir.
Artimsal mod ise G91 kodu ile belirtilir. Bu iki kod CNC tezgahlarda kullanilan hazirlik
fonskiyonlarindan sadece iki tanesidir. Daha detayli bilgi için CNC kontrol sistemi imalatcilari
kataloglarinin gözden geçirilmesi gerekir.
Hazirlik fonksiyonlari gibi, ek fonksiyonlar (M kodlari) çok çesitli özel fonksiyonlarin programlanmasina
imkan tanirlar. Genel olarak ek fonksiyonlar programlanabilir anahtarlar olarak kullanilir (is mili
ON/OFF, sogutma suyu açma /kapama v.b. gibi). Ayriyeten bu fonksiyonlar CNC kontrol sisteminde
bulunan diger programlanabilir fonksiyonlarin programlanmasinda da kullanilirlar (örnek takim boyu
ölçme cihazi)
CNC programlamasinin akilda tutulmasi gerekli olan çok sayida koddan olustugu gibi bir yargiya
baslangiçta kapilinabilir. Bununla birlikte bir CNC kontrol sisteminin kodlarinin tamami 30~40
civarindadir. CNC programlama isini bir yabanci dil ögrenme ile karsilastirdigimizda sadece 40
civarindaki kelime ile CNC programinin yapilacagi düsünüldügünde yabanci dil ögrenmeye oranla çok
daha kolay oldugu hatirda tutulmalidir.
Desimal Nokta Programlama

Bazi harf adresleri sayisal degerlerin reel olarak (ondalikli) belirtilmesine imkan tanirlar. Bunlara iliskin
örnek olarak X, Y ve R harf adresleri verilebilir. CNC kontrol sistemlerinin mevcut modellerinin hemen
hemen tamami desimal noktanin her bir harf adresinde kullanilmasina imkan tanirlar. Örnegin X3.062
degeri X ekseni üzerinde pozisyon degerini belirtmede kullanilabilir.
Diger yönden, bazi harf adresleri tam sayilari ile belirtilecek sekilde kullanilir. Bunlara örnek olarak is
mili devrinin S, Takim numarasinin T, Sira numarasinin N, Hazirlik fonksiyonunun G ve ek
fonksiyonlarin M sayisal degerlerinin tam sayi olarak belirtilmesi gösterilebilir. Daha detayli bilgi almak
için CNC kontrol sistemi imalatcilari kataloglarina basvurulabilir.

Diger Programlanabilir Fonksiyonlar

CNC kontrol sisteminlerinin hemen hemen tamamin eksen hareketleri haricinde programlanabilir
fonksiyonlara sahiptir. Günümüzün CNC ekipmanlarinda, makina ile ilgili olan asagi yukari hersey
programlanabilmektedir. Örnegin CNC isleme merkezlerinde is mili devri ve dönme yönü, sogutma suyu,
takim degistirme ve makina ile ilgili çogu fonksiyonlar programlanabilir degerlerdir. Tüm CNC
ekipmanlari kendilerine özgü programlanabilir fonksiyonlara sahiptir. Ek olarak prob sistemleri, takim
boyu ölçme sistemleri, palet degistiriciler ve adaptif kontrol sistemleri gibi bir takim aksesuarlar CNC
kontrol sistemlerinde ve bunlarin akuple edildigi CNC tezgahlarda bulunabilmekte ve
programlanabilmektedir.
Programlanabilir fonksiyonlar listesi makinadan makinaya degismektedir. Bu sebeple kullanicinin her bir
CNC takim tezgahi modeli için bu programlanabilir fonksiyonlarin neler oldugunu ögrenmesi
gerekmektedir. “Temel Kavramlar #2” bölümünde degisik makina modellerinin ne tür programlanabilir
fonksiyonlara sahip olabilecegi konusuna kisaca deginilecektir.

Makinanin Taninmasi (Temel Kavramlar #2)
CNC tezgah kullanicisinin öncelikli olarak kullanacagi tezgahin genel yapisini bilmesi gereklidir. Genel olarak herhangi bir CNC
tezgahi iki farkli bakis açisi ile degerlendirmek gereklidir. Temel kavramlar #2 olarak adlandirilan bu kisimda, makinanin programci
bakis açisi ile nasil degerlendirilecegini ögrenecegiz. Temel Kavramlar#7 bölümünde ise; CNC tezgahin operatör bakis açisi ile
degerlendirilmesi ele alinacaktir.

Temel Isleme Pratigi
CNC tezgah ile çalismaya baslanmadan evvel öncelikli olarak CNC tezgahin temel isleme pratiginin kavranmasi gereklidir. Herhangi
bir CNC tezgahtaki isleme pratiginin öncelikli olarak bilinmesi, bu tezgah ile ne tür islemlerin yaptirilabileceginin önceden tahmin
edilmesini saglar. Örnegin CNC Isleme merkezi ile çalisacak olan bir elemanin; frezeleme, bara ile delik isleme, matkap ile delik delme
v.b. gibi islemleri öncelikli olarak bilmek zorundadir. Genel olarak CNC tezgah programlama denilen olay bu islemlerin CNC tezgahta
nasil yaptirilabileceginin ögrenilmesinden baska bir sey degildir. Eger islenemek amaciyla CNC tezgahta programlanacak olan parça
üzerinde, yapilabilecek isleme operasyonlarini önceden zihnimizde canlandirabiliyorsak; programlama denilen olay sadece bu
hareketlerin CNC tezgaha kaydedilmesinden baska bir sey olmayacaktir.

Örnegin CNC tornalarda tezgah programlama egitimi alan bir personelin, öncelikli olarak kaba, finis
tornalama, kaba ve finis delik isleme, kanal açma, dis açma, pah kirma gibi kavramlari önceden bilmesi
gerekmektedir. Bahsedilen bu islemleri, belirli bir isleme sirasi takip ederek gerçeklestirme kabiliyetine
sahip olan bir CNC tornada, bütün bu operasyonlarin sira ile bir programda yaptirilabilmesi gereklidir.
Dolayisiyla; CNC tezgah programcisinin öncelikli olarak parça üzerinde yapilacak islemlere ait bir islem
sirasini hafizasinda canlandirmasi gereklidir. Makina ilgili olan temel isleme pratigini anlamaksizin CNC
tezgah programlamasini ögrenmeye çalismak, uçus dinamigi ve uçus temellerini anlamadan bir uçagin
uçurulmaya çalisilmasina benzer.
Programci açisindan baktigimizda, yeni bir CNC tezgahi ögrenmeye baslamadan evvel dört temel alan
üzerinde yogunlasarak bilgi sahibi olunmasi gerekmektedir.
Ilk olarak makinanin ana bilesenleri
taninmalidir. Ikinci olarak makinada bulunan eksenlere ait hareket yönlerini çok iyi bir sekilde tasavvur
edilebilmelidir. Üçüncü olarak makina üzerine monte edilmis olan aksesuarlar hakkinda bilgi sahibi
olunmalidir. Son olarak da makina ile sunulan programlanabilir fonksiyonlarin neler oldugu ve bunlarin
nasil programlandigi ögrenilmelidir.
Makina Aksamlari-bilesenler
CNC tezgah ile çalismaya baslamadan evvel; her ne kadar bir CNC tezgah tasarimcisi kadar olmasa da, CNC tezgahin nasil bir yapiya
sahip oldugunun bilinmesi gerekir. Bu sayede makina ile ne çesit islemlerin yapilabileceginin belirlenmesi saglanir. Yaris arabasi

kullanan bir Formula 1 pilotunun süspansiyon, frenler, içten yanmali motorlarin çalisma ilkesi gibi kavramlari bilmesinin gerekli oldug
gibi; CNC tezgah kullanmaya yeltenen bir kisinin de, öncelikli olarak makinanin ana bilesenlerini bilmeye gereksinimi vardir.

Egik yatakli bir CNC torna tezgahini göz önüne aldigimizda; programcinin yatak, kizak sistemi, fener
mili, taret –otomatik takim degistirici – (rovelver) konstrüksiyonu, punta ve ayna ve aksaminin temel
yapisini bilmesi gereklidir. Makinanin yapisi ile ilgili bilgiler tezgah kullanim kilavuzunun ve montaj
resimlerinin incelenmesi ile elde edilebilir. Kullanim kilavuzlarinin ve montaj resimlerinin incelenmesi
sirasinda, programcinin asagida belirtilen noktalar üzerinde yogunlasmasi ve bunlar ile ilgili olarak bilgi
toplamasi gereklidir.
1. Tezgahin azami devri nedir?
2. Tezgah sonsuz devir kontrollu mü? Belirli devri araliklari ile devir kumandasi yapilmakta ise; tezgah
kaç tane devir kademesinden olusmaktadir ve bu devir araliklarinin geçis devirleri nelerdir?
3. Is mili ve eksen sürücü motorlarinin güçleri nelerdir?
4. Her bir eksene ait azami hareket mesafesi nedir?
5. Makinaya kaç adet takim monte edilebilmektedir?
6. Monte edilen takimlarin tipleri nelerdir ve baglanti sistemi nasildir?
7. Takimlarin degistirilmesi nasil yapilmaktadir?
8. Makinanin kizak yapisi ne tiptedir(kutu kizak, kirlangiç ve/veya lineer kizak)?
9. Makinanin bosta hareket hizi nedir?
10. Makinanin azami kesme hizi nedir?
Makina kapasitesi ve makina yapisi hakkinda ne kadar fazla bilgi sahibi olunursa;
yabancilik o kadar azalir, ve programlama sirasinda kendimizi daha rahat hissederiz.

makina ile olan

Hareket Dogrultulari (Eksenler)
CNC tezgah programcisi, tezgah üzerindeki eksen sayisini ve bunlarin hareket yönlerini bilmek zorundadir. Eksen isimleri ve
dogrultulari tezgah tiplerine göre degisir. CNC Isleme merkezlerindeki eksen hareket yönleri ile CNC Torna, CNC Tel Erezyon , CNC
Dalma erezyon v.b. tezgahlardaki eksen hareket yönleri birbirinden farklidir. CNC tezgahlarda her bir eksen bir harf ile belirtilirler.
CNC tezgahlarda kullanilan yaygin eksen isimleri lineer eksenler için X,Y,Z,U,V,W ve döner eksen için A,B,C seklinde belirtilir. Sekil
1’de CNC Dik Isleme merkezine ait eksen hareket yönleri gösterilmektedir. CNC Takim tezgahlari literatüründe, her bir tezgah tipi için;
eksen hareketleri, bu eksenlere ait yönler, bu eksenlerin hangi harfler ile belirtilecegi standart olsa da; bunlarin CNC tezgah kullanim
kilavuzu incelenmek suretiyle tekrar teyid edilmesi gereklidir. Temel kavramlar #1 kisminda bahsedildigi gibi eger programci, herhangi
bir eksene, veya ayni anda iki eksene, veya ayni anda üç eksene hareket verdirmek istediginde; bu eksene uygun düsen harfin yanina,
verilecek hareket miktarinin sayisal degerini yazmak zorundadir. Örnegin X ekseninin, kullanilan programlama moduna bagli olarak
(G90-mutlak-), program referans noktasindan 35.535 mm uzakta olan bir konuma tasinmasi gerektiginde programda (G90) X35.535
seklinde bir kod vermesi gerekir. Benzer sekilde X ekseninin, bulundugu noktadan (mevcut konumdan) 35.535 mm (X ekseni
dogrultusunda) uzakta olan noktaya hareket ettirilmesi için, (G91) X 35.535 seklinde hareketin kodlanmasi gereklidir.

Sekil 1 - CNC Dik Isleme Merkezinde eksenler ve eksen hareket yönleri

Sekil 2- Kartezyen koordinat sistemi ve eksen isimleri, döner eksenler ve eksen isimleri
CNC Tezgahlarda lineer –dogrusal- hareket yapan eksenler X,Y, Z, U, V, W gibi eksen isimleri ile adlandirilirlar. Ayni sekilde döner
tabla v.b. gibi ünitelerden ibaret olan döner eksenler de; A,B ve C seklinde kendilerine özgü isimler ile anilirlar. Burada yeri gelmisken
kartezyen koordinat sisteminden ve kartezyen koordinat sisteminde döner eksenlerin nasil belirtileceginden kisaca bahsedelim.
Kartezyen koordinat sistemi, uzayda aralarinda 90° (derece) açi bulunan üç düzlemin olusturdugu koordinat eksenleri üzerinde
tanimlanan sistemdir. Bu düzlemlerin kesisim noktasi orijin noktasi olarak adlandirilir. Kesisim noktalarinda, her bir eksen
dogrultusunda çizilen temel çizgiler ile olusturulan koordinat sistemi kartezyen koordinat sistemi adini alir. Bu eksenler üzerinde bir
döner eksen bulunmasi halinde ise; bunlar sirasiyla X ekseni üzerindeki bir döner eksen A, Y ekseni üzerindeki bir döner eksen B ve Z
ekseni üzerindeki döner eksen ise C seklinde tanimlanir. Sekil-2’de kartezyen koordinat sistemi ve bunlara ait olan döner eksenler
gösterilmektedir. Simdi bir basit test olarak burada gösterilen döner eksenlerin Sekil-1’de gösterilen döner eksenler ile uyumlu olup
olmadigini kontrol ediniz. Görülmektedir ki yukarida bahsedilen kurala uyarak eksen isimleri adlandirilmaktadir.
Sekil-2’de tanimlanan döner eksenlerde programlama sirasinda, koordinat degerleri derece cinsinden belirtilir. Örnek olarak mutlak
programlama modu kullanilmak suretiyle verilen (G90) B45.0 kodu, X ekseni üzerinde tanimlanan döner eksenin, eksen referans
noktasina (is parçasi sifir noktasi) göre 45 derece dönmesi için verilen koddur.
Eksenlere Ait Referans Noktalari
CNC tezgahlarin çogu; kullandigi eksenler üzerinde baslangiç veya referans pozisyonu olarak önceden tanimlanmis bir konumu
referans noktasi olarak kullanirlar. Kontrol sistemi imalatcilari bu konumu sifira gönderme pozisyonu, bazilari home(ev) pozisyonu,
bazilari ise grid zero (izgara sifiri) olarak adlandirmaktadirlar. Her ne sekilde adlandirilirsa adlandirilsin, çogu kontrol sistemi
imalatcilari sistemlerinde hareketleri verdirebilmek için, bu hassas referans noktasini kontrol esnasinda kullanirlar. Her eksenin kendine
özgü tanimlanan referans noktalari, tezgah açildiginda tezgahin bu konumlara gönderilmesi suretiyle, tezgahin mekanik pozisyonu ile
kontrol sisteminin pozisyonunun senkronize edilmesinde kullanilir. (Senkronize kelimesi kontrol sistemindeki pozisyon degeri ile CNC
tezgahtaki pozisyon degerinin çakistirilmasi anlaminda kullanilmistir.) Bu sayede sistem pozisyonu ile tezgah mekanik pozisyonu bire
bir uyumlu olur.

Her bir eksen için tanimlanan bu spesifik referans noktalari, makinadan makinaya degismektedir. Çogu
takim tezgahi imalatcisi firma, eksenlerin + konumlarinin uç noktalarini referans noktasi olarak
tanimlarlar. Bununla birlikte kullanilacak olan CNC tezgah için, referans noktalarinin nerelerde
tanimlandigini tesbit etmek amaciyla, tezgah kullanim kilavuzuna basvurulmalidir.
Makina Aksesuarlari
CNC tezgah programcisinin, önceden bilgi sahibi olmasi gerekli alanlardan üçüncüsü de; tezgaha monte edilen aksesuarlar hakkinda
bilgi sahibi olmasidir. Bu aksesuarlarin bazilari, takim tezgahi imalatcisi tarafindan yapilmis olabilir. Takim tezgahi imalatcisi
tarafindan yapilmis olan aksesuarlarin, tezgah kullanim kilavuzundan dikkatli bir sekilde incelenmesi gereklidir. Takim tezgahi
imalatcisi tarafindan yapilmamis; buna mukabil tezgaha monte edilmis olan aksesuarlarin ise, bunlara ait özel kullanim kilavuzlarindan,
ayriyeten dikkatli bir sekilde incelenmesi gereklidir. Bazi aksesuarlar ise makina harici aksesuarlar olabilir, bu durumda ise bunlara ait
olan kataloglarin ve kullanim talimatlarinin okunup gözden geçirilmesi gerekir.

Isleme merkezlerinde olmasi muhtemel olan CNC tezgah aksesuarlarina örnek olarak; prob sistemleri, takim boyu ölçme cihazlari,
ölçme sistemleri, otomatik palet degistiriciler, adaptif kontrol sistemleri, fener mili sogutma üniteleri, devir artiricilar v.b. gösterilebilir.

Programlanabilir Fonksiyonlar
CNC programcisi; ayni zamanda CNC tezgah ile birlikte gelen fonksiyonlarin, hangilerinin programlanabilir olduklarini ve bunlar ile
ilgili olan komutlari ögrenmek zorundadir. Düsük maliyetli bir CNC tezgahta çogu makina fonksiyonlari, manual olarak
yaptirilmaktadir. Bazi CNC Freze tezgahlarinda ise, programlanabilir fonksiyon olarak sadece eksen hareketleri göze çarpabilir. Bu
CNC freze tezgahlarinda, is mili devrinin ve dönme yönünün belirtilmesi, sogutma suyunun açilmasi ve takim degistirme islemlerinin,
operatör tarafindan manual olarak yerine getirilmesi gerekmektedir.

Üstün kontrol yapisina sahip kalbur üstü CNC tezgahlarda ise; asagi yukari hersey programlanabilir
sekilde gelmekte, ve operatöre sadece is parçalarini baglayip sökme gibi basit bir görev birakilmaktadir.
Program yazilip isleme operasyonuna geçildiginde, operatör diger isleri yapmak için serbest kalmaktadir.
Kullanilacak olan CNC tezgahta hangi fonksiyonlarin programlanabilir, hangilerinin ise manual olarak
kullanildigini ögrenmek için, CNC tezgah kullanim kilavuzuna basvurulmasi gerekmektedir. CNC
tezgahlarda ne çesit programlanabilir fonksiyonlar oldugu konusunda bir fikir verebilmek amaciyla
asagida bunlara ait kisa bir liste çikarilmistir.
Is mili Kontrolu. CNC tezgahlarda “S” is mili devrini belirtmede kullanilir. Is mili devrini belirtmek için
“S” adresinden sonra sayisal bir degerin yazilmasi gerekmektedir. Örnegin S1500 seklinde bir kod
tezgahta programlandiginda, is milinin 1500 dev/dak da döndürülmek istendigi anlasilmaktadir. Is milinin
hangi tarafa dönecegi M03 veya M04 kodlari ile belirtilir. M03 kodu verildiginde is mili saat ibresinin
dönüsü yönünde, M04 kodu verildiginde ise, saat ibresi dönüs yönünün tersi yönde döndürülecegi
belirtilir. Is milinin dönmesini durdurmak için M05 kodu kullanilir.
Otomatik Takim Degistirici (Isleme Merkezleri). Isleme merkezlerinde makinaya monte edilen takim degistirici (magazin) ile, hangi
takimin is miline takilacagi, T harfini takiben takim numarasinin verilmesi suretiyle belirtilir. Çogu CNC isleme merkezlerinde, takim
degistirme islemi M06 kodu ile yerine getirilir. Genel olarak isleme merkezlerinde iki tip magazin göze çarpar. Bunlardan birincisi
semsiye tipi (carousel- umbrella type) olarak adlandirilan magazin digeri ise; Kol tipi –yandan - (arm type) magazin seklindedir. Kol
tipi magazin yapisinda olan bir isleme merkezinde, sadece T kodu ve takim numarasinin verilmesi suretiyle, takim magazinden bekleme
konumuna alinir. Bunu takiben, ayri bir program satirinda M06 kodu verilmek suretiyle, takim bekleme konumundan is miline alinir. Bu
operasyon semsiye tipi magazinlerde T kodunun yaninda M06 seklinde belirtilmesi suretiyle yerine getirilmektedir. Buna mukabil
semsiye tipi magazinlerde, takim degistirme operasyonunun yerine getirilmesi için is milinin karsisinda olan cepin kesinlikle bos olmasi
gerekmektedir. Ayni kural kol tipi magazinlerde yoktur. Bu sebeple kol tipi magazinlerde, takim degistirme operasyonu semsiye
tipindeki magazinlere oranla biraz daha hizlidir. Ve genel olarak kol tipi magazinler semsiye tiplere oranla, daha fazla takim tasima
kapasitesine sahiptir.

Sogutma Suyunun Kontrolu. CNC tezgahlarin tamaminda M08 kodu sogutma suyunu açmak amaciyla kullanilmaktadir. Eger isleme
merkezine kilavuz yagi ünitesi monte edilmis ise, kilavuz yagi ünitesinin kodu ise genelde M07 seklinde verilir. Her iki ünitenin de
kapatma kodu M09 kodudur.

Otomatik Palet Degistirici. Her ne kadar genel bir kural olmasa da M60 kodu palet degistirme kodu olarak kullanilir. M61, A paletinin
hazirlik bölgesinden çalisma bölgesine alinmasi, M62 kodu, B paletinin hazirlik bölgesinden çalisma bölgesine alinmasi amaciyla
kullanilmaktadir.

Diger Programlanabilir Fonksiyonlar
Belirtildigi gibi, programlanabilir fonksiyonlar makinadan makinaya degismektedir. Gerçek programlama komutlari da; ayni sekilde
makina imalatcisindan imalatcisina degisecektir. Kullanilacak olan CNC takim tezgahi ile, ne tip programlanabilir fonksiyonlarin temin
edildiginin ve bunlari kontrol eden M kodlarinin neler oldugunun, kullanim kilavuzlarinin incelenmesi suretiyle kontrol edilmesi
gereklidir. Yaygin olarak, M kodlari takim tezgahi imalatcisi tarafindan, kullanici vasitasiyla programlanabilen ON/OFF (aç/kapa)

fonksiyon anahtarlari olarak kullanilir. CNC programinin hazirlanmasi sirasinda, bu programlanabilir fonksiyonlara gereksinim
duyulmaktadir, bu sebeple bunlarin önceden bilinmesi gerekmektedir.

Sonuç : Bu bölümde CNC tezgahlara ve genel olarak CNC isleme merkezlerine operatör bakis açisi ile
nasil bakilacagi degerlendirildi. Bahsedildigi gibi, CNC tezgahi programlamaya baslamadan evvel,
tezgahin genel yapisinin detayli olarak incelenmesi, verimli olarak parça isleme programi yazabilmenin
anahtaridir. Araba kullanmayi bilmeyen bir elemani, Formula 1 yarislarina katilmaya zorlamanin pek
akil kari bir sey olmayacagi gibi, tornaciligi bilmeyen bir elemana CNC torna kullanmayi ögretmek,
frezecilikten anlamayan bir elemana da, CNC Freze veya CNC Isleme Merkezi kullanmayi ögretmek pek
akil kari degildir.
Gelecek bölümde CNC tezgahlarda kullanilan hareket tipleri ve interpolasyonlardan bahsedecegiz.

CNC Hareket Tiplerinin Anlasilmasi
Temel Kavramlar #1 bölümünde, kartezyen koodinat sisteminin kullanilmasi suretiyle eksen hareketlerinin bitis noktalarinin, programda
nasil kod olarak verildigi üzerinde durulmustu. Temel kavramlar #1 bölümünde, her bir hareket için CNC tezgahin takim hareketine
ait bitis noktasi pozisyonlarini nasil belirledigi konusu üzerinde durmustuk. CNC takim tezgahlarinda hareketi etkin bir sekilde
kumanda edebilmek için, bitis noktasi pozisyonlarinin haricindeki bir takim kavramlara da gereksinim duyulmaktadir.
CNC kontrol sistemi imalatcilari, hareket komutlarinin mümkün olan en basit sekilde programci tarafindan kodlanabilmesi amaciyla
oldukca büyük çaba harcamaktadirlar. CNC tezgahlardaki temel hareket tipleri yaygin olarak kullanildiklarindan dolayi; CNC kontrol
sistemi imalatcilarinin sunmus oldugu interpolasyon fonksiyonlari sayesinde, CNC tezgah kullanicisina degisik tipte interpolasyon
(CNC tezgahin verilen iki nokta arasindan geçis sekli) yaptirma imkani taninmaktadir.
Interpolasyonun Nedir?
Örnek olarak, programda verilen bir komut vasitasiyla, sadece lineer eksende tezgahi hareket ettrirmek istedigimizi varsayalim. X
eksenini program sifirindan itibaren pozitif tarafta 10 mm olan bir konuma hareket ettirmek isteyelim. Bu takdirde, X10.0 seklindeki bir
kodun (mutlak mod kabul edilmekte) programda belirtilmesi gerekmektedir. Bu hareket esnasinda, makina tami tamina dogru bir çizgi
boyunca verilen noktaya hareket edecektir (Sadece tek eksen hareketi olmasi sebebiyle). Simdi program sifir noktasindan 10.0 mm
yukarida olan bir pozisyonu da hareket kodunun içinde (X hareketi ile birlikte) bulundurmak istedigimizi varsayalim. Bu komut
kullanilmak suretiyle konik bir hareket verdirme veya is parçasi üzerinde bir pah kirma islemi yapilabilir. Kontrol sisteminin
programlanan bitis noktasina tam-tamina dogru bir çizgi boyunca gidebilmesi için, X ve Y ekseni hareketlerinin mükemmel bir
sekilde senkronize (es zamanli hareket) edilmesi gerekir. Ayni sekilde, eger hareket esnasinda bir isleme operasyonu yerine
getirilecek ise, kizak eksenlerinin ilerleme orani (isleme hizi) da ayni sekilde belirtilmek zorundadir. Bu ancak lineer
interpolasyon vasitasiyla yapilabilir.

Sekil 1- Lineer interpolasyonda eksen hareketleri

Lineer interpolasyon ile, takim hareket baslangiç noktasindan bitis noktasina, baslangiç noktasi ile bitis
noktasini birbirine baglayan bir dogru boyunca, mümkün olan en küçük hata ile bu dogru üzerinde
kalacak sekilde, verilen eksenler boyunca küçük artim birimleriyle hareket saglayarak, kontrol sistemi
tarafindan hareket ettirilir. Günümüzün CNC takim tezgahlari ile, takim tezgahinin hassas bir sekilde
lineer hareket yapabilmesi imkan dahilindedir (0.001 mm veya 0.0001mm). Lineer interpolasyon esnasinda
CNC kontrol sisteminin gerçekte nasil bir hareket ile programlanan yolu takip ettigi Sekil 1- de gösterilmektedir.
Benzer sekilde CNC takim tezgahlarindaki bir çok uygulama, takim tezgahinin dairesel hareketleri yerine getirebilme kabiliyetine sahip
olmasini gerekli kilmaktadir. Dairesel interpolasyon gerektiren uygulamalar arasinda, tornalarda yariçap vermek suretiyle bir egrinin
islenmesi, radyus verme; isleme merkezlerinde ise konturlar üzerinde bulunan egrisel yüzeylerin frezelenmesi v.b. gösterilebilir. Bu
tipteki bir hareket Dairesel interpolasyona gereksinim duymaktadir. Lineer interpolasyonda oldugu gibi, kontrol sistemi programlanan
dairesel yol üzerinde takimin minimum hata ile gezebilmesini temin etmek için üzerine düsen görevi yerine getirir. Sekil 2 de CNC
kontrol sisteminin dairesel interpolasyon esnasinda eksenlere nasil bir hareket verdirdigi gösterilmektedir.

Sekil 2- Dairesel Interpolasyonda eksen hareketleri
Takim tezgahinin kullanim alanina bagli olarak, takim tezgahi ile birlikte diger interpolasyon tiplerinin de
bulunabilecegi akilda tutulmalidir. Bunlar arasinda göze çarpanlar Helisel interpolasyon, spline (yilan
egri) interpolasyonu, ve disli profili sekli olan involute (evolvent) interpolasyonu gösterilebilir. CNC
kontrol sistemi imalatcilari kontrol sistemlerinin kolay programlanabilecek bir yapiya sahip olabilmesi
için ellerinden geleni yapmaktadirlar. Örnegin çogu isleme merkezi kullanicilari, vida açma
operasyonlarini sahip olduklari makina üzerinde yerine getirebilmektedirler. Vida açma esnasinda (helisel
interpolasyon), takim tezgahi iki eksen boyunca dairesel hareket yaparken (genel olarak X ve Y), üçüncü
eksende de lineer hareket yapar (genelllikle Z). Bu sekildeki bir interpolasyon vida helisinin islenmesine
imkan tanir. CNC tezgah kullanicilarinin bu tipteki bir fonksiyona gereksinimleri olabilecegi düsüncesi ile
CNC kontrol sistemi imalatcilari bu özelligi ek olarak Helisel Interpolasyon adi altinda sunarlar.

Torna tezgahlarinda tarete monte edilen tahrikli takim kullanilmasi, ayna sisteminin ek bir eksen
vasitasiyla (C ekseni) kontrol edilebilmesi, polar koordinatlarin kullanilmasi suretiyle is parçasi çevresi
boyunca frezeleme islemi yaptirilabilir. Bu tipteki bir interpolasyon polar koordinat interpolasyonu olarak
adlandirilir. Konumuz disinda oldugundan dolayi fazla deginilmeyecektir.

Sekil 3- Üç farkli hareket tipinin gösterildigi örnek parça ve programi
Bu özel örnekte, bir is parçasi etrafinda frezeleme islemi yapmaktayiz. Freze olarak 20 mm çapinda bir parmak freze kullanmakta ve
parmak frezenin hesaplanan merkez koordinatlari kullanilmak suretiyle programi olusturmaktayiz. Program takim hareketinin 1…8
sirasinda olacak sekilde isleme operasyonu yapilacagina göre yazildiginda asagida gösterilen program kodu elde edilir. Sonradan temel
kavramlar #4 kisminda is parçasi konturunun programda gerçek bir sekilde verilmesi üzerinde duracagiz.
NOT: PROGRAM TAKIM MERKEZI KOORDINATLARINA GÖRE YAZILMISTIR!
%
O2
(Program numarasi)
N005 G54 G90 S350 M3
(koordinat sisteminin, mutlak mod seçimi, is miline devir verme
ve döndürme)
N010 G00 X-19.31 Y-10.79
( 1 nolu pozisyona hizli hareket)
N015 G43 H01 Z-5.
(takim boyu telafisini verme ve referans yüzeyden 0.25 inç
asagiya hizli hareket)
N020 G01 X15.00 Y0.0 F3.5 (2 noktasina dogrusal hareket ile isleme)
N021 G01 X45.0
(3 noktasina dogrusal hareket)
N025 G03 X60. Y15. R15.0 (4 noktasina dairesel hareket)

N030 G01 Y25.
N035 G03 X45. Y40. R15.0
N040 G01 X15.0
N045 G03 X0.0 Y25.0 R15.0
N050 G01 Y15.0
N055 G03 X15. Y0.0 R15.0
N060 G00 Z5.0
N065 G28 G91 Z0
N070 M30
%

(5 noktasina dogrusal hareketle isleme )
(6 noktasina dairesel hareket ile isleyerek gitme)
(7 noktasina dogrusal hareketle isleme )
(8 noktasina dairesel hareket ile isleyerek gitme)
(9 noktasina dogrusal hareket)
(1 noktasina dairesel hareket)
(Takimi geri çikarma)
(Takimi Z eskeninde sifira gönderme)
(Program sonu, basa dön)

Her ne kadar bu program ile verilen kodlarin tamamini anlamasaniz dahi, hareket komutlari (G00,G01,G02 ve G03) verildigi durumda
ne oldugu üzerinde yogunlasmaya çalisin. Parantez içinde belirtilen mesajlar her bir kod blogu ile ne ifade edildiginin anlasilmasi
amaciyla yazilmistir.

Yaygin Olarak Kullanilan Üç Temel Hareket Tipi
Her ne kadar yeni kontrol sistemleri çesit olarak fazla sayida interpolasyon fonksiyonu saglasa da; CNC kontrollerin hepsinde kullanilan
interpolasyon tiplerini öncelikli olarak bir gözden geçirelim. Her bir interpolasyon tipini kisa bir sekilde tanimladiktan sonra, yukarida
verilen program örnegini bir daha inceleyin.

Bu hareket tiplerinde ortak olan iki temel düsünce vardir: Ilk olarak bunlar modaldir. Modal kelimesi, ayni
türden baska bir komut belirtilene kadar aktif olan kod anlamina gelir. Örnegin, ardarda ayni tipteki
hareketler verilecek ise, bu harekete uygun düsen G kodu ilk komutda belirtilir, diger kodlarda
belirtilmesine gerek yoktur.
Ikinci olarak, hareketin bitis noktasi her bir hareket kodunda belirtilmek zorundadir. Bu bitis koordinatlari, tezgahin mevcut
pozisyonu baslangiç pozisyonu olarak alinir.

Hizli Hareket (Ayni Zamanda Pozisyonlama Olarak da Adlandirilir)
Bu hareket tipi ile, tezgah programda verilen hareket koduna (bitis noktasi) tezgah imalatcisi tarafindan tesbit edilen hizda (bosta
hareket hizi) gider. Isleme çevrimi esnasinda takimin kesme yapmadigi konumlarda isleme zamaninin azaltmak amaciyla
belirtilir. Hizli hareketin yaygin olarak kullanildigi yerler takimin kesme konumuna pozisyonlandirilmasi, takimin kesme konumundan
uzaklastirilmasi, sikma aparatlari ve diger engeller arasinda hizli bir sekilde takimi hareket ettirmek, ve program esnasinda kesme
hareketinin olmadigi diger kisimlar gösterilebilir. Tezgahin bosta hareket hizinin ne oldugu takim tezgahi kullanim kilavuzu incelenmek
suretiyle tesbit edilebilir. Bir örnek olarak 10 000 mm/dak verilebilir. Genel olarak bu hiz degeri son derece yüksektir (bazi makinalarda
25 400 mm/dak). Bu sebeple programlama esnasinda yapilan hizli hareket kodlarinin test edilmesi sirasinda operatörün son derece
dikkatli olmasi gerekir. Çok sükür ki; çogu CNC takim tezgahi imalatcisi operatör paneline koyduklari bir anahtar vas itasiyla,
operatörün bu hiz degerini azaltmasina imkan tanimaktadir. Tüm CNC takim tezgahlarinda hizli hareketi program içinde
belirtmek için G00 (G0) kodu kullanilmaktadir. Programda hizli hareket ile pozisyonlama yapmak için G00 kodunun yanina hareket
edilecek noktanin bitis noktasi koordinatlari eklenir. Örnegin programda mutlak modda(G90) G00 X150. Y200. kodu verildigi takdirde
tezgah program sifir noktasindan X ekseninde 150 mm, Y ekseninde 200 mm uzakta olan noktaya hizli hareket ile pozisyonlandirilir.
Hizli hareket kodu ayni anda iki veya üç eksende de verildigi durumda eksenlerin ne tür hareket yapacagi konusunda kontrol sistemi
imalatcilari arasinda farklilik bulunmaktadir. Çogu kontrol sistemlerinde, makina tüm eksenlerde mümkün olan en yüksek hizda gidecek
sekilde, hareket eder. Bu durumda, diger eksenler verilen pozisyona ulasmadan evvel eksenlerden bir tanesi hedef pozisyona varacaktir
(non-interpolation type positioning). Bu sekildeki bir hizli hareket kodunda, hizli hareket esnasinda dogrusal bir hareketten söz edilemez
ve programcinin bu hareketi vermesi halinde, eksen hareketi sirasinda bir engel ile karsilasilip karsilasilmayacagina dikkat etmesi
gerekir. Bazi kontrol sistemlerinde ise, ayni anda birden fazla eksen hareketinin G0 hizli hareket kodu ile verilmesi durumunda eksenler
dogrusal olarak hareket eder (interpolation type positioning). Fanuc ve Mitsubishi kontrol sistemlerinde bu hareket tipi parametre ile
ayarlanabilmektedir.
Dogrusal Hareket
Lineer interpolasyon konusunda önceki bahislerde belirttigimiz gibi, bu hareket tipi, takim tezgahi eksenlerinin tami-tamina dogrusal bir
hareket yapacak sekilde kumanda edilmesini saglar. Bu hareket tipi ayni zamanda hareket esnasinda programciya isleme hizinin
(feedrate-ilerleme orani) belirtilmesine de imkan tanir. Dogrusal hareket, delik delme, yüzey frezeleme, kanal açma, konik isleme v.b.
gibi dogrusal kesme isleminin gerekli oldugu her yerde kullanilabilir.
Kizak ilerleme hizinin (isleme hizi) programlanmasi, makina tipine göre farklilik gösterir. Genel olarak isleme merkezlerinde isleme hiz
mm cinsinden dakikadaki ilerleme miktari olarak belirtilirken, CNC tornalarda bu deger devir basina mm cinsinden ilerleme miktari
olarak belirtilmektedir.

Dogrusal hareketi belirtmek için G01 kodu kullanilir. Kodun dogru bir sekilde kullanilabilmesi için; G01
kodunu takiben bitis noktasi koordinatlarinin, kodun baslangicina kadar ilerleme degeri belirtilmemis ise;
F ile ilerleme degerinin de verilmesi gerekir. Örnek G01 X20. Y25. F200.
Dairesel Hareket
Bu hareket tipi CNC tezgah eksenlerinin dairesel yol seklinde hareket etmesini saglar. Dairesel interpolasyonu tanitirken belirttigimiz
gibi, bu hareket tipi isleme operasyonu esnasinda dairesel hareketlerin yaptirilmasi amaciyla kullanilir. Su ana kadar ilerleme hakkinda
belirttigimiz her sey bu hareketde de geçerlidir.
Dairesel hareket için iki farkli G kodu kullanilmaktadir. G02 kodu ile saat ibrelerinin dönüs yönünde bir dairesel hareket yaptirilirken;
G03 kodu ile saat ibrelerinin dönüs yönünün tersi yönde bir dairesel hareket yaptirilir. Hangi kodun kullanilacagini belirlemek için,
takimin bulundugu mevcut konumdan, hareket edilecek noktaya dogru yariçapi belli olan bir yay çizilir. Dairesel interpolasyonda takim
bu yay üzerinde kalacak sekilde hareket eder. Eger bu yay saat ibrelerinin dönüs yönünün tersi yönde olacak sekilde bir hareketi CNC
tezgaha verdirecek ise, G03; tersi yönde yani saat ibreleri dönüs yönünde bir hareket verdirecek ise G02 kodu kullanilir.

Ek olarak dairesel hareket, bir sekilde, takimin üzerinde hareket edecegi yayin yariçapinin verilmesini
gerekli kilar. Yeni CNC kontrol sistemlerinde bu “R” adresini takiben bir sayisal degerin verilmesi
suretiyle belirtilmektedir. Eski kontrol sistemlerinde ise, yön vektörleri (I, J ve K olarak belirtilen)
kullanilmak suretiyle kontrol sistemin yay merkezinin yeri tarif edilir. Yön vektörlerinin nasil
programlandigina göre kontrol sistemleri farklilik arzettiginden, ve yariçapi “R” ile belirtmek çok daha
popüler oldugundan dolayi, bundan sonraki bahislerde geçecek olan dairesel interpolasyonda yay yariçapi
“R” cinsinden belirtecegiz. Yön vektörleri hakkinda daha fazla bilgi almak için, kontrol sistemi kullanim
kilavuzuna basvurulmalidir.

Kompansazyon (Telafi) tipleri
CNC takim tezgahlarinin tamaminda, isleme programinin olusturulabilmesi için, bazi durumlarda kompanzasyon (telafi) fonksiyonunun
kullanilmasi zorunlulugu vardir. Kompanzasyon fonksiyonlari tezgah tipine göre degisik sekilde tatbik edilir. Kompanzasyon
fonksiyonlari CNC tezgah programcisina, programlama öncesi tahmin edilemeyen takim boyu, is parçasi sifir noktasi, takim yariçap
degeri v.s. gibi, bir takim degerlerin; telafi degeri olarak verilmesini ve programin direkt olarak, is parçasi program degerlerine göre
yazilmasini saglar.

Kompanzasyon (Telafi) Nedir?

CNC telafilerini elektronik hesap makinasindaki bellekler gibi düsünebilirsiniz. Eger hesap makinanizda,
belirli hesaplama sonuçlarinin önceden kaydedildigi depolama yerleri (bellek) varsa; hesaplama sirasinda
bu sabit bellek bölgelerine, bazi degiskenleri kaydedebilirsiniz. Hesap makinasinda sonradan islem
yaparken, daha önceden kaydedilmis olan bir degere ihtiyaç duyuldugunda, bu deger hesap makinasi
belleginden direkt olarak çagrilip, yeni islem içinde rahatlikla kullanilabilir. Elektronik hesap
makinasindaki bellekler gibi, CNC kontrol sistemindeki telafiler de sayisal degerlerin kaydedilebilecegi
yerlerdir.

Telafi Tipleri

Telafiler takim tezgahi tipine ve kullanim alanina bagli olarak çok çesitli amaçlar için kullanilabilir.
Asagida telafilerin bazilari ve yaygin uygulama alanlari gösterilmektedir.
Her bir takimin boyunu belirtmek için. Isleme merkezi uygulamalari için, programda kullanilan her bir
takimin boyunu önceden hassas bir sekilde kestirebilmek programci için oldukca zordur. Takim boyu
telafisi, program yazilirken her bir takima ait olan takim boyu degerlerinin göz ardi edilip programin
yazilmasina imkan tanir.
Genel olarak takim boyu telafisi su sekilde kullanilir: Takim boyu
kompanzasyon fonksiyonu vasitasiyla sanki is milinde hiç bir takim yokmus gibi, program is parçasi
koordinatlarina herbir takim için takim degistirme kodlari v.s. gibi operasyonlarin da belirtilmesi
suretiyle yazilir. Sonra program içine takim degistirme kodundan sonra her bir takima ait telafi numarasi
ve kompanzasyon kodu eklenir. Böylece her bir takim is parçasi koordinatlarinda belirtilen boy

degerlerinde isleme operasyonu yapar. Eger kompanzasyon kodu ve telafi numarasi belirtilmezse, takim is
parçasi koordinatlarinda belirtilen boy degerlerinde islem yapmak yerine farkli boy degerlerinde islem
yapar. Takim boyu kompanzasyon fonksiyonunun kullanilabilmesi için is parçasi ayar operasyonlari
sirasinda, her bir takim boyu ayri ayri ölçülür ve ölçülen boy degerleri telafi sayfasinda boy kismina karsi
gelen telafi numaralarina yazilir.
Kesici takimin yariçapini belirtmek için. Su ana kadar bahsedilen programlama kisimlarinda, programin
sedece takim merkezine göre nasil yapilacagi konusunda örnekler verilmisti. Buna mukabil isleme
merkezlerinde, matkap v.s. gibi delik delme takimlari ile yapilan delik islemleri disinda, her bir takimin
çap degerinin programlama sirasinda hesaba katilmasi gereklidir. Örnegin 10 mm çapli bir parmak freze
ile çevre dolanma islemi yaptirilacagi zaman, isleme programinin yazimi sirasinda takim yariçapi olan 5
mm degerinin de hesaba katilmasi gereklidir. Takim yariçapinin da program yazimi sirasinda hesaba
katilmasi basit programlama islemleri için ufak tefek hesaplama islemleri disinda ekstra bir külfet
getirmese de; parça seklinin karmasik oldugu isleme operasyonlari ile karsilasildiginda oldukça büyük bir
hesaplama külfeti getirmektedir. Bu hesaplama külfetinden kurtulmanin bir yolu, programin direkt
olarak takim merkezini hesaba katarak, is parçasi boyutlarina göre yazilmasi ve takim yariçap degerinin
kaydedildigi telafi numarasinin ve takim yariçapini kompanze etmek için yariçap kompanzasyonu
kodunun program içinde belirtilmesidir. Bu fonksiyon ek olarak kesici takim çapinda bir asina oldugunda,
telafi degerinin degistirilmesi suretiyle, programda herhangi bir degisiklik yapmadan parçanin hassas
olarak islenmesini saglar.
Hazirlik islemlerini yapan operatör, her bir kesici takimin yariçap degerini telafi sayfasinda uygun olan
bölgelere (telafi numaralari) girer.
Program sifirini atamak için. Fikstür telafilerine sahip olan isleme merkezleri (ayni zamanda koordinat
sistemi kaydirma olarak da adlandirilir) kullaniciya telafiler vasitasiyla program sifir noktasinin
atanmasina imkan tanir, böylece program sifir degerinin program içinde atanmasi önlenmis olur.
Telafilerin Organizasyonu
Bazi CNC kontrol sistemlerinde, telafilerin organizasyonu çok açik bir sekilde anlasilabilmektedir. Bazi isleme merkezi kontrol sistemi
imalatcilari, takim numarasini takim telafi numarasina otomatik olarak atamaktadirlar. Bu sekildeki bir makina ile, 1 nolu takima ait
takim numarasi programda komut olarak verildigi zaman, kontrol sistemi otomatik olarak 1 nolu telafi numarasini takima atar. 1 nolu
telafide, kullanici takim boyu degerine ek olarak takim yariçap degerini de kaydedebilir. Sekil 1 de bu tip bir isleme merkezinde telafi
tablosu gösterilmektedir.
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Sekil 1- CNC lerdeki telafi tablolari takimlandirma ilgili önceden kestirilemeyen sartlari kompanze etmek için kullanilir. Sag
kisimdaki tabloda telafi pozisyonlarinda hem boy hem de çap degeri belirtilmektedir. Orta kisimda olan tabloda ise, her iki
telafinin de karmasik olarak kullaniligi tablo yapisi gösterilmektedir. CNC tornalarda kullanilan telafi tablosu ise sol kisimda
gösterilmektedir.
Fakat kontrol sistemlerinin tamami, telafileri bu kadar basit bir yapida olacak sekilde organize etmemektedir. Bazilarinda her bir telafi
numarasi bir deger ihtiva eder ve telafi numarasinin takim istasyon numarasi ile herhangi bir iliskisi yoktur. Bu durumda, hangi
telafilerin hangi takim numaralari için kullanilacaginin önceden programci tarafindan belirlenmesi gerekir.
Örnegin takim boyu kompanzasyonu telafi numaralari takim istasyon numaralari ile ayni olacak sekilde seçilebilir. Kesici takim yariçap
kompanzasyon telafi numaralari ise, takim istasyon numarasi + takim tezgahinda bulunan takim sayisindan büyük bir sayi, toplamindan
elde edilen degerden baslayacak sekilde seçilebilir. Eger takim tezgahi 25 istasyona sahip ise, 1 nolu takima ait olan takim boyu

degerinin telafi sayfasinda 1 nolu kisma girilmesi ve 1 nolu takima ait olan yariçap degerinin ise 31 nolu istasyona girilmesi saglikli
olabilir. Telafilerin bu sekilde organize edilmesi suretiyle programci ve operatör birbirleri ile daha rahat iletisim kurabileceklerdir. Sekil
1 de orta kisimda gösterilen telafi tablosu bu tip bir isleme merkezine ait olan tablodur.

Kompanzasyon Tipleri

Simdi kompanzasyon tipleri hakkinda biraz daha detayli bahsedelim. Hatirda tutulmasi gerekir ki, bu
fonksiyonlarin gerçek kullanimi makinadan makinaya dramatik bir sekilde degisirse de her bir
kompanzasyon temel olarak burada bahsettigimiz kurallara bagli kalmaktadir. Kompanzayon tipinin
niçin gerekli oldugunun ve bunlarin özel bir kontrol sistemine nasil uygulandiginin temel olarak
anlasilmasi suretiyle, bunlari diger CNC kontrol sistemlerine rahatlikla adapte edebiliriz.
Takim Boyu Telafisi
Bu isleme merkezi kompanzasyon tipi programciya program yazimi esnasinda her bir takima ait boy degerinin göz ardi edilip programin
yazilmasina imkan tanir. Her bir takima ait gerçek takim boyunu bilmek ve can sikici bir sekilde Z eskeni pozisyonunu takim boyunu da
göze katmak suretiyle hesaplamak yerine, programci sadece takimin ilk yaptigi Z ekseni hareketinde takim boy kompanzasyonunu
kullanarak programi takimin uç noktasina göre rahatlikla yazar.

Sekil 2- Takim boyu

telafisini belirtmede kullanilan yöntem

Hazirlik
islemi
asamasinda, operatör telafi sayfasinda uygun telafi
numaralarina gerçek takim boyu degerini girer. Bu kuskusuz, takimin boyununun öncelikli olarak ölçülmesini ifade eder. Eger takim
boyu kompanzasyonu sik sik kullanilacak ise, takim boyu ölçme isleminin makinadan ayri olarak bir aparat vasitasiyla yapilmasi ve
elde edilen takim boy degerlerinin telafi sayfasinda uygun yerlere kaydedilmesi hazirlik zamanini azaltmak açisindan uygun yoldur.
Sekil 2 de takim boyu kompanzasyon degerinin belirlenmesinde kullanilan popüler bir metod gösterilmektedir. Bu metod ile, takim
boyu kompanzasyon degeri sadece takimin gerçek boyu seklinde verilmektedir.
Takim boyu kompanzasyonunu programda belirtmek için kullanilan kod G43 seklindedir. G43 kodu ile birlikte programci takim boyu
kompanzasyon degerini telafi sayfasinda hangi numarali telafiye girmis ise bu telafi numarasi degeri de H kodu kullanilarak belirtilir.
Asagida is parçasi üzerinde iki farkli delik isleme operasyonunun iki farkli takim ile yapildigi bir isleme merkezi programi
verilmektedir. Program sadece 12 mm’lik bir matkap ile iki adet delik delmektedir. N020 ile N055 satirlari (cümle-blok) arasinda takim
boyu kompanzasyonunun kullanildigina dikkat ediniz.
Belirtildigi gibi, kullanim açisindan bu özellik dramatik bir sekilde tezgahtan tezgaha degismektedir. Bu amaçla tezgah kullanim
kilavuzlari incelenerek takim boyu kompanzasyonunun nasil belirtildigi ögrenilmelidir.

Takim Boyu Kompanzasyonu ile Ölçülendirme
Önceki kisimlarda bahsettigimiz gibi, nisanci ilk atisini yapmadan evvel baslangiç ayarini dogru bir sekilde yaptigini önceden
kestiremez. Benzer biçimde, CNC operatörü de vermis oldugu takim boyu kompanzasyon degerinin tam tamina dogru oldugunu ilk is
parçasi islenip bitirilene kadar bilemeyecektir.

Farzedelim ki takim boyu ölçme islemi dogru bir sekilde yapilmamis olsun. Ölçme islemi esnasinda,
operatör takimin 60.325 mm uzunlugunda oldugunu tesbit etsin. Fakat takimin gerçek boyu ise 60.125
olsun. Bu durumda takim Z ekseninde istenilen boy derinlik degerinde isleme yapamayacaktir. Isleme

operasyonu sonrasi, bu boy farkindan kaynaklanan son derinlik ayari programda degeri degistirmek
yerine takim boyu kompanzasyon telafi numarasinda kaydedilen degerin degistirilmesi suretiyle yapilir.
Eger istenen derinlik olmasi gerekli degerden az ise, takim boyu telafisi degerinden bu fark degerinin
çikarilmasi suretiyle elde edilen deger telafi sayfasinda o takima ait olan telafi numarasina ait degere
girilir. Ayni sekilde derinlik degeri istenen derinlik degerinden fazla ise telafi numarasinda kayitli olan
takim boyu telafi degeri fark degeri kadar artirilir.

O21
N005 T01 M6
N010 G54 G90 S400 M3
N015 G00 X 20. Y20.
N020 G43 H01 Z3. M08
N025 G01 Z-20. F80
N025 G00 Z3. M09
N030 G91 G28 Z0 M05
N035 T2 M6
N040 G54 G90 S400 M3
N050 G00 X50. Y50.
N055 G43 Z3. H02 M08
N060 G01 Z-20. F100.
N065 G00 Z3. M09
N070 G28 G91 Z0. M5
M30

Program numarasi
1 nolu takimi çagirma ve degistirme
Koordinat sistemi seçimi, mutlak mod, is miline devir
döndürme
Ilk delik pozisyonuna takimi pozisyonlama
1 nolu takim boyu telafisi verme ve takimi 3 mm
pozisyonlandirma
Suyu açma ve delik delme
Takimi geri çikarma
Takimi sifira gönderme (takim degistirme pozisyonu),
durdurma
2 nolu takim çagirma
Koordinat sistemi seçimi, mutlak mod, is miline devir
döndürme
Ikinci delik pozisyonuna takimi pozisyonlama
2 nolu takim boyu telafisi verme ve takimi 3 mm
pozisyonlandirma
Suyu açma ve delik delme
Takimi geri çikarma
Takimi sifira gönderme (takim degistirme pozisyonu),
durdurma
Program sonu

verme ve
mesafede

is milini

verme ve
mesafede

is milini

Bazi durumlarda, takim boyu degeri dogru bir sekilde ölçülse dahi, makinadan ve isleme operasyonundan
kaynaklanan problemler dolayisi ile takim istenilen derinlikte isleme operasyonunu yerine getirmeyebilir.
Örnegin is parçasi veya tesbit aparati biraz zayif ise, isleme esnasinda takimdan gelen isleme kuvveti
dolayisi ile is parçasi deforme olabilir.
Kritik yüzeylerin islenmesinde veya takimdan kaynaklanan kesme kuvvetleri önceden tahmin edilemiyor
ise, operatör ilk olarak takim boyu telafisine ait degeri bir miktar artirarak son operasyon için bir miktar
paso kalacak sekilde isleme operasyonu yerine getirir. Isleme sonrasi operatör, islenen yüzeyi hassas bir
sekilde ölçmek suretiyle takima daha ne kadar bir telafi vermesi gerektigini tesbit eder. Bu tesbit ettigi

degeri telafi sayfasinda düzenleyerek isleme operasyonunu tekrar yapar. Böylece is parçasi istenilen
hassasiyet sinirlari içinde elde edilmis olur.

Takim Yariçap Kompanzasyonu

Takim boyu kompanzasyonunda programci programi yazma esnasinda kullanmakta oldugu takima ait
gerçek boyu ihmal ederek program yazmada oldugu gibi, takim yariçap kompanzasyonu da is parçasinda
takim ile kontur isleme operasyonlari yapar iken takim yariçapini göz ardi ederek programi direkt olarak
is parçasinin gerçek boyutlarina göre yazmasini saglar. Takim yariçap kompanzasyonu sadece frezeleme
islemlerinde kullanilan takimlar için ve sadece frezenin çevresi (matkaplarda oldugu gibi merkez ile degil)
ile kesme islemleri yaparken kullanilir. Matkap, rayba, kilavuz, bara ve diger merkezden kesme islemi
yapan kesici takimlar için yariçap telafisi kullanilmaz.
Simdi takim yariçap kompanzasyonunun kullanilma sebepleri arasinda gösterilen dört temel neden
üzerinde nasil kullanilmaktadir, neden gereklidir ve CNC kullanicisina ne gibi faydalari vardir bunu
görelim.
Program koordinatlarinin hesaplanmasi kolaydir.
Takim yariçap kompanzasyonu kullanilmadigi zaman,
isleme merkezi programcilari kontur islemede kullanilan freze takimlari için programi istenilen parça
ebatlarini alabilmek maksadiyla takimin merkezine göre yazmak zorundadirlar. Bu teknigin kullanildigi
örnek bir program hareket tiplerinin bahsedildigi #3 kisminda bahsedilmisti. Takim merkezine göre
program yazma esnasinda, programcinin kullanilacak olan freze takiminin çapini hassas olarak bilmesi ve
buna göre takim hareketlerini programda takim yariçapini da göz önüne alarak hesaplamak suretiyle
vermek gibi bir zorunlulugu vardir. Bu basit hareketler için biraz kolay gibi görünse de Sekil 3 deki gibi
parça konturu komplike hale geldigi takdirde takim merkezine ait olan program koordinatlarinin
hesaplanmasi oldukça can sikici ve uzun zaman alici bir yöntem olmaktadir.

Sekil 3- Takim yariçap telafisi
kullanilmaksizin bu tipteki is
parçalarinin programlanmasi
zordur
Takim yariçap kompanzasyonu
ile,
programci
is
parçasi
yüzeyine ait olan koordinatlari
kullanmak suretiyle programi
yazabilir,
burada
takim
merkezine
ait
olan
koordinatlarin
hesaplanarak
verilmesine gerek yoktur. Bu ise
bizleri zaman alici hesaplama
islemlerini yapmaktan kurtarir.
Hatirda tutulmalidir ki, burada manual programlama konusundan bahsetmekteyiz. Eger bir CAD/CAM
sistemine varsa, takim merkezine ait koordinatlar is parçasi yüzeyindeki kadar basit olacak sekilde
bilgisayar tarafindan otomatik olarak üretilebilir.
Degisen takim ölçülerine uyum. Simdi verilen is parçasina ait kontur isleme operasyonu için takim merkezi
koordinatlarini ve buna uygun düsen takim merkezi yolunu 12 mm çapli freze kullanmak suretiyle
hesapladiginizi varsayalim. Parça 12 mm çapli freze ile islenmekte olsun. Fakat operasyon devam ederken,
is yerinde 12 mm çapli parmak freze kalmamis olsun. Bunun yerine 10 mm parmak freze kullanmak
isteyelim. Bu takdirde yeni takim çapina göre programin dogru ölçüler içinde islenebilmesi için, takim

merkezine ait koordinatlarin tekrar hesaplanmasi ve bu hesaplanan degerler isiginda programin tekrar
düzenlenmesi gerekmektedir. Kesici takim yariçap kompanzasyonu ile, bu problemin düzeltilmesi sadece
telafi sayfasindaki takim çapi degerinin degistirilmesi kadar basittir.
Hassas ölçüler. Takim boyu kompanzasyonunda oldugu gibi, ölçülendirmede yardimci olmasi amaciyla
takim yariçap kompanzasyonunu operatör rahatlikla kullanabilir. Eger islenen kontur istenen ölçüler
içinde alinamiyorsa (muhtemelen takimdan kaynaklanan basinç dolayisi ile), bu düzensizligi ortadan
kaldirmak için telafi degeri degistirilebilir.
Kaba isleme ve finis isleme. Bu sadece takim yariçap kompanzasyonu ile ilgili olarak bir manual
programlama prosedürüdür. Eger konturlarda kaba ve finis islem ayri ayri tatbik edilecek ise, takim
yariçap kompanzasyonu programciya programda kullanilan ayni program koordinatlarini kullanmak
suretiyle her iki operasyonun da ayni program ile yerine getirilmesine imkan tanir. Bu programciyi ayri
ayri iki farkli isleme koordinatlarini hesaplamasindan (biri kaba isleme için digeri ise finis isleme için)
kurtarir.
Kaba isleme esnasinda finis islemine paso birakmak için, operatör takim yariçap kompanzasyonu telafi
degerini bir miktar büyük vererek basit bir sekilde halledilir. Bu sayede kaba isleme esnasinda takim finis
yüzeyinden bir miktar paso kalacak sekilde elde edilen kontur koordinatlarini kullanmak suretiyle isleme
operasyonu yapilarak finis için bir miktar paso birakilmis olur.
Takim Yariçap Kompanzasyonunun Programda Belirtilmesi
Takim yariçap kompanzasyonunun kullanimi kontrol sisteminden sistemine farklilik gösterir. Ek olarak, takim yariçap
kompanzayonunun nasil belirtilecegi, kullanilacagi ve iptal edilecegi konusunda her bir kontrol sisteminin kendine özgü kati kurallari
mevcuttur. Bu kisimda biz sadece nasil programlandigi konusunda duracagiz ve popüler bir kontrol sistemi modelinde nasil
programlandigini göstermek amaciyla konuyu bir örnek ile pekistirecegiz. Kompanzasyon hakkinda detayli bilgi almak için kontrol
sistemi imalatcilarinin kullanim kilavuzlarina basvurulmasi gerekir.

Çogu kontrol sistemi imalatcilari takim yariçap kompanzasyonunu G kodlari ile belirtirler. G41 kodu sol
takim yariçap kompanzasyonunu belirtmede ve G42 kodu ise sag yariçap kompanzasyonunu belirtmede
kullanilir. G40 kodu takim yariçap kompanzasyonunun iptal edilmesinde kullanilir. Ek olarak, takim
yariçap kompanzasyonunun telafi numarasi degerini belirtmek için çogu kontrol sistemi imalatcisi H kodu
yerine D kodunu kullanirlar. Bazi kontrol sistemlerinde takim yariçap kompanzasyonunun H veya D kodu
ile belirtilmesi parametre ile degistirilebilmektedir (Fanuc, Mitsubishi).
Programlama esnasinda G41 veya G42 kodlarindan hangisinin kullanilacagini belirlemek ve takimin
yariçap kompanzasyonu ile kesme islemini yapmak için verilen hareket kodunda takimin hareket ettigi
yere dogru bakilir ve kendimize takimin is parçasi yüzeyinin saginda mi yoksa solunda mi kaldigi sorusu
sorulur. Eger takim is parçasi yüzeyinin saginda kalacak sekilde kesme islemi yapacak ise G42, aksi
takdirde solunda kalacak sekilde kesme islemi yapacak ise G41 kodu kullanilir. Sekil 4 de G41 veya G42
kodlarindan hangisinin kullanilacagina yardimci olmasi amaciyla örnek isleme parçalari verilmektedir.
Kesici takim yariçap kompanzasyonu uygun bir sekilde belirtildikten sonra, kesici takim telafisini iptal
eden kod olan G40 kodu verilene kadar takim is parçasi yüzeyine göre hep ayni taraftan kesme islemi
yapar.

Sekil 4 – Takim yariçap telafisinin degisik parçalar için kullanim durumu
Sekil 5 de örnek program için islenecek is parçasina ait resim gösterilmektedir. N020 satirinda, takim
yariçap kompanzasyonu baslatilmaktadir. Bu noktadan sonra, is parçasi yüzey koordinatlari kesici takim
yolu (program koordinatlari) olarak kullanilabilir. Takim merkezi tüm yüzeyler boyunca 31 nolu telafi
numarasinda verilen takim yariçap degeri kadar mesafede kalacak sekilde isleme operasyonunu yerine
getirir.

Sekil 5- Takim yariçap
kompanzasyonunun
kullanildigi örnek
program

O1
N05 G54 G90 S350 M3

Program numarasi
Koordinat sistemi, mutlak mod seçimi is
milini döndürme
N10 G00 X- 15. Y-15.
1 noktasina pozisyonlama
N15 G43 Z-9.86 H01 M08
Takim boyu telafisi vererek Z-9.86 mm
mesafesine pozisyonlama
N20 G01 G42 X-15. Y10. D31 (H31) Takim yariçap telafisini vererek 2
F120.
noktasina gitme

F120.
N25 X68.3
N30 G03 X74.3 Y16. R6.
N35 G1 Y37.03
N40 G3 X68.3 Y43.03 R6.
N45 G1 X 16.
N50 G3 X10. Y 37.03 R6.
N55 G1 Y16.
N60 G3 X16. Y10. R6.
N65 G00 Z5. M09
N70 G28 G91 Z0. M5
N75 M30

noktasina gitme
3 noktasina dogrusal hareket
4 noktasina dairesel hareket
5 noktasina dogrusal hareket
6 noktasina dairesel hareket
7 noktasina dogrusal hareket
8 noktasina dairesel hareket
9 noktasina dogrusal hareket
10 noktasina dairesel hareket
Takimi is parçasindan çikarma
Takimi sifira gönderme, is
durdurma
Program sonu

milini

Fikstür Telafileri
Takim boyu kompanzasyonu ve takim yariçap kompanzasyonlari programciya sirasiyla takim boyunu ve yariçapini göz ardi ederek
program yazmasina imkan tanindigi gibi, fikstür telafileri de programciya is parçasi tutturma aksamini ihmal ederek program
yazmasina imkan tanir.

Temel kavramlar #1 bölümünde görüldügü gibi, programci programda verecegi parça koordinatlarini
program sifir noktasini referans almak suretiyle vermektedir. Bununla birlikte program ile verilen
koordinat degerlerinin is parçasi üzerinde hassas ve dogru bir sekilde elde edebilebilmesi için program
sifir noktasinin bir sekilde CNC kontrol sistemine bildirilmesi ve bu islemin isleme operasyonuna
geçilmeden evvel yapilmasi gerekmektedir.
Program sifir noktasini belirtmenin en elverisli yollarindan bir tanesi fikstür telafileridir. Fikstür telafilerinde, hazirlik islemini yapan
operatör makina sifir noktasindan program sifir noktasina olan mesafe degerleri her bir eksen için ayri ayri kaydedilir. Bu ise, bu
mesafenin tesbit edilmesi için ölçme islemine gereksinim duyar. Sekil 6 da program sifirinin verilmesi için gerekli olan mesafe degerleri
gösterilmektedir.

CNC kontrol sistemleri fisktür telafilerinin program içinde belirtilmesi konusunda çok farklilik gösterir.
Bazi kontrol sistemleri her bir program için sadece tek bir program sifir noktasinin atanmasina olanak
tanir ve bu kontrollerde fikstür telafilerini belirtmek için herhangi bir CNC koduna gereksinim duyulmaz.
Diger kontrol sistemleri ise, çok sayida program sifir noktasinin program içinde veya baska programlarda
belirtilmesine imkan tanir. Bu kontrol sistemlerinde program içinde verilen koordinat degerlerinin hangi
fikstür telafisi baz alinmak suretiyle verildiginin programci tarafindan program içinde belirtilmesini sart
kosar. Fanuc ve Mitsubishi kontrol sistemlerinde G54 den baslayip G59’a kadar devam eden kodlar
fikstür telafilerini atamada kullanmaktadir. Örnegin G54 ile 1 nolu fikstür telafisi, G55 ile 2 nolu fikstür
telafisi ve bunun gibi G59 ile 6 nolu fikstür telafisi seklinde devam eder. Program içinde bu kodlardan bir
tanesinin belirtilmesi suretiyle programda kodun belirtildigi kisimdan sonraki koordinat degerleri
(Makina koordinat sistemine ait olan) bu koda uygun düsen fikstür telafisi degerlerinde tesbit edilen is
parçasi koordinatlarini baz alinarak isleme operasyonu yapilir.

Sekil 6- Fikstür
telafilerinin belirtilmesi
için gerekli olan
mesafeler

CAM Programina ne
dersiniz?
Eger CNC programlamaya
yardimci olan bir CAM
(bilgisayar destekli imalat)
programi ile isleme programi
çikartilmak istenirse, hatirda
tutulmalidir ki bu takim
yariçap telafisini kullanmak
gereksinimini ortadan kaldirir.
Belirli bir takim yariçapi ile is
parçasini islemek için gerekli
olan program CAM sistemi ile
otomatikman belirlenir. Tabi ki
CAM programinin sadece bu
kolayligi yoktur. Ileriki
kisimlarda bunlar hakkinda
detayli olarak bahsedilecektir.

Gelecek bölümde isleme merkezlerinde kullanilan program formatindan bahsedecegiz.

Program Formatinin Önemi
Temel kavramlar#1 kisminda belirtildigi gibi, CNC programi hangi sirada yazilmissa, CNC tezgah da programi programlanan sirada
isler. Bu sebeple makinaya gerekli olan operasyonlari yaptirmak için, tüm programlama komutlarinin belirli bir sira ile icra edilecek
sekilde programlanmasi gerekir.
CNC programlarinin çok kati bir sekilde, belirli bir forma(format) sokularak yazilmasinin ana sebeplerinden bir tanesi; acemi
programcilarin ilk programlarini kolay bir sekilde yazabilmesini saglamaktir. Ilk programi (acemi programcilar) yazma sirasinda,
programin yazilmasi ile ilgili olan kodlarin hafizada tutulmasina gereksinim duyulmaz. Referans olmasi amaciyla kullanabilecek iyi bir
örnek program formati elimizde varsa; ilk yazilacak olan programlar daha kolay bir sekilde yazilabilir.
Bu is araba kullanmaya benzer. Yollarda kullanilan tüm trafik isaretlerinin tümünü sürücünün hafizasinda tutabilmesi mümkün degildir.
Buna mukabil sürücü yolda bir trafik isareti gördügünde, bunun anlamini rahatlikla tasavvur edebilecektir. Benzer sekilde iyi bir CNC
programcisi da olsa, programcinin CNC programlamada kullanilan tüm kodlari hafizasinda tutmasi mümkün degildir. Buna ragmen
CNC programlamasini yeni ögrenen bir kisi herhangi bir CNC kodunu gördügü zaman, bunun anlamini çikarma ihtimali oldukça
yüksektir. Programlarda belirli bir yazim sirasini (format) takip etmenin ana sebeplerinden bir tanesi, programlamada kullanilan
kodlarin tamamini hatirlama gereksinimini ortadan kaldirmaktir.
Programlarin belirli bir yazim sirasi takip edilmek suretiyle düzenlenmesinin ikinci sebebi ise, uyumluluktur. Programlama islemini
daha önceden ögrenmis kisilerin kendilerine özgü bir program formatlari vardir, ve bu formatlari program yazarken devamli kullanirlar.
Eger firmada birden fazla programci varsa; ve her programcinin kendi kullandigi formati kullanarak program yazma egiliminde oldugu
düsünülürse, bu yazilan programlarda karisiklik yaratacak ve iletisim kopukluguna sebep olacaktir. Firmada bulunan tüm CNC tezgah
programcilari, belirli bir CNC tezgah tipi için ayni formati kullandiklarinda, her bir programci baska biri tarafindan yazilan programda
rahatca çalisabilme kabiliyetine sahip olacaktir.
Programlarin siki bir sekilde belirli bir yazim sirasi takip edilerek yazilmasi gereksiniminin üçüncü ve en önemli sebebi de, programda
çok sayida takim kullanilmasi ile isleme operasyonlarinin yapildigi programlar ile ilgilidir. Asagi yukari CNC isleme merkezleri
programlarinin çogu program içinde birden fazla takim kullanmak suretiyle olusturulmaktadir.
On tane takimin kullanildigi bir isleme merkezi programi ile çalistigimizi farzedelim. Programi çalistirdiktan sonra, programda
kullanilan besinci takimin gerekli derinlik mesafesinde isleme yapmadigini tesbit ettigimizi farzedelim. Bu tür bir problemi, programda
gerekli degisikligin yapilmasi veya takim boyu telafisi ile bu takima ait takim boyu telafisinin degistirilmesi suretiyle düzelttikten sonra,
besinci takima ait isleme operasyonunun yeniden yaptirilmasi gereklidir. Bununla birlikte, programin, basindan baslayarak, besinci
takima kadar olan operasyonlarin tekrarlanip yeniden islenmesi de istenmez. Programin bastan baslanmak suretiyle tekrar çalistirilmasi,

bosa zaman harcamanin yani sira is parçasi hassasiyeti ve finis ölçülerinde istenmeyen problemler meydana getirebilir. Bunun yerine
sadece besinci takima ait operasyonun tekrar islenmesi daha uygundur.
Bu tür bir islem, besinci takima ait operasyon kodlarinin, sanki tek bir takim için yazilmis bir isleme programiymis gibi, uygun olarak
kodlanmasi ile yapilabilir. Eger programci bir önceki takima ait modal bilgiler ile ilgili olarak belirli kabuller yaparsa( bir önceki
takimda kullanilan modal kodlarin bu yeni takimda da geçerli olacagi ve herhangi bir mo dal kodun tekrar yazilmasina gerek
duyulmadigi), programda düzenleme yapmaksizin besinci takimi kendi basina çalistirabilme kabiliyetine sahip olamaz.
Operatörün programi bastan çalistirmak yerine, takima ait olan program bölgesinden baslayarak programi çalistirabilmesi için;
programcinin takima ait kisimda bir takim ek CNC kodlarini vermeye gereksinimi vardir. Verdigimiz on takimlik operasyon örneginde
oldugu gibi, besinci takimin operasyonunu tekrarlattirmak istedigimizi farzedelim. Dördüncü ve besinci takimin her ikisinin de 500
dev/dak’da döndügünü ve bu devir devri ile isleme yaptigini kabul edelim. Programda kullanilan son takiminsa (onuncu takim), 1500
dev/dak da islem yapacak sekilde programlandigini farzedelim. Is mili devri modal (bir defa belirtildiginde ileriki kisimlarda baska bir
devir degeri belirtilinceye kadar devir ayni kalir) bir bilgidir. Programi yazarken, programcinin dördüncü takimda 500 dev/dak olan
devri, besinci takimda da kullanmak istedigini varsayalim ve devir dördüncü takim devri ile ayni oldugundan dolayi besinci takima ait
kisimda devir konusunda herhangi bir sey belirtilmemis olsun.
Eger program program bastan sona kadar islemi bitirecek sekilde çalistirilirsa, her sey düzgün çalisacaktir. Fakat operatör, islemi besinci
takima ait olan kisimdan baslatacak sekilde devam ettirmek ister(yaridan baslatma-restart), ve besinci takima ait kod kisminda sadece is
mili dönme yönü verilmis ve devir degeri kodlanmamissa, program komple islendikten sonra hafizasinda kalan devir degeri onuncu
takim için kullanilmis olan 1500 dev/dak devir degeri oldugundan dolayi; besinci takimda 500 dev/dak yerine programda, son takimda
verilen en son devir olan S1500 dev/dak ile, tezgah çalisir.
Bu problemi düzeltmenin yolu, her ne kadar bazi gereksiz kodlarin tekrarlanmasi seklinde olacaksa da, programcinin takimi
ooperasyona sokabilmek için gerekli olan tüm bilgilerin programda takima ait olan operasyon kisminda belirtmesi seklindedir. Esasen
programin her bir takim için, programin diger kisimlarindan bagimsiz olarak çalistirilabilmesi için, programcinin her bir takima ait olan
operasyon kismini mini bir program gibi görerek yazilmasi gereklidir.
Bu sekilde hareket edildiginde, çok sayida takimdan olusan bir is parçasi programinin her bir takimdan olusan küçük küçük program
parçaciklarina bölünecek sekilde organize edilmesi gerçekten de programlama islemini basitlestirecektir.

Dört Farkli Tip Program Formati
Çok sayida takima ait operasyonu yerine getirebilme kabiliyetine sahip olan takim tezgahlari için(Magazinli Tezgahlar), programlar dört
farkli program formatindan olusmaktadir: Program baslangiç formati, takim-bitis formati, takim baslatma formati ve program bitis
formati. Programci her tür programa program-baslatma formati ile baslar. Sonra ilk takim ile kesme islemlerini yerine getiren program
kismini yazar. Kesme islemi tamamlandiginda programci takim islemini bitirmek için gerekli olan formati (takim-bitis formati) takip
edecek, sonra bir sinraki takimi isleme dahil edebilmek için takim baslatma formatini takip edecektir. Programci takimlara ait islemlerin
tamami bitinceye kadar takim-baslatma, isleme operasyonu, takim-bitis formatlari arasinda mekik dokuyarak takimlara ait olan isleme
operasyonlarinin tamamini bitirecektir. Kullanilan son takima ait olan takim-bitis formatini takiben, programci programi sona erdirmek
amaciyla program-bitis formati kismini kodlayacaktir.
Program formatina örnek olarak takim boyu kompanzasyonu ile ilgili bahis konusunda geçen (temel kavramlar#4) iki takim ile
islemlerin yapildigi program örnegi göz gezdirilebilir. Bu program iki adet takim kullanmaktadir ve burada bahsi geçen dört adet
program formatina tami-tamina bagli kalinmaktadir.
O21
N005 T01 M6
N010 G54 G90 S400 M3
N015 G00 X 20. Y20.
N020 G43 H01 Z3. M08
N023 G01 Z-20. F80
N025 G00 Z3. M09
N030 G91 G28 Z0 M05
N035 T2 M6
N040 G54 G90 S400 M3
N050 G00 X50. Y50.
N055 G43 Z3. H02 M08
N060 G01 Z-20. F100.
N065 G00 Z3. M09
N070 G28 G91 Z0. M5

Program numarasi
1 nolu takimi çagirma ve degistirme
Koordinat sistemi seçimi, mutlak mod, is miline devir
döndürme
Ilk delik pozisyonuna takimi pozisyonlama
1 nolu takim boyu telafisi verme ve takimi 3 mm
pozisyonlandirma
Suyu açma ve delik delme
Takimi geri çikarma
Takimi sifira gönderme (takim degistirme pozisyonu),
durdurma
2 nolu takim çagirma
Koordinat sistemi seçimi, mutlak mod, is miline devir
döndürme
Ikinci delik pozisyonuna takimi pozisyonlama
2 nolu takim boyu telafisi verme ve takimi 3 mm
pozisyonlandirma
Suyu açma ve delik delme
Takimi geri çikarma
Takimi sifira gönderme (takim degistirme pozisyonu),

verme ve
mesafede

is milini
verme ve

mesafede

is milini

N075M30

durdurma
Program sonu

Program numarasi dahil ilk bes satir, program-baslatma formatini olustururlar. N020 satirinda belirtilen operasyonun
tamamlanmasindan sonra, takim isleme operasyonuna hazirdir. N023 ve N025 satirlarindaki kodlar ilk takima ait kesme islemini yerine
getiren kodlardir. N23 satirinda F ile verilen ilerleme degeri program-baslatma formatina ait olarak göz önüne alinabilir. N30 ise takim
bitis formatini olusturur. N035 ila N055 arasinda belirtilen kodlar takim-baslatma formati olarak tasavur edilebilir. N060 ve N065
satirlarinda belirtilen kodlar ikinci takima ait kesme operasyonunun yapildigi kodlardir. N070 ve N075 satirlarinda belirtilen kodlar ise
program bitis formati seklinde algilanabilir.
Bu programda kesme islemi yapan sadece dört adet kod olduguna dikkat ediniz. Programin geri kalan kismini ise sadece format
olusturmaktadir.
Programin bu sekilde parçalara ayrilmasi suretiyle programin hangi kisimlarinin diger programlarda da benzer sekilde belirtilecegi
görülebilir. Dolayisi ile bu kisimlar bir programdan diger bir programa eger program ayni format ile yazilacak ise rahatlikla
kopyalanabilir. Kuskusuz is mili devirleri, ilerlemeler, eksen koordinatlari, takim numaralari, takim kompanzasyon telafi numaralari
gibi bazi bazi kelime degerleri programdan programa degisiklik arzedecektir.
Makinada Kullanilan Program Format Bilgisi Nasil Tesbit Edilir
En iyi yol makinada problemsiz olarak çalisan örnek bir program bulup bunu yukarida gösterildigi sekilde parçalara ayirmak olacaktir.
Bu yaparken, degisik formatlari tesbit edebilmek için sadece her bir takimin ne yaptigi incelenir. Her bir takimin bagimsiz olarak
çalismasi için gerekli olan tüm bilgilerin takimin operasyonunun kodlandigi program kisminda verilip verilmedigi tesbit edilir.

Yeni bir makina ile çalisilmakta ve herhangi bir sekilde program örnegi mevcut degilse, programlarin
CNC tezgahta nasil bir format güdülmek suretiyle yazilmasi gerektigini ögrenmek için tezgah temsilcisi ile
temasa geçilmesi faydali olacaktir. Ayni sekilde tezgah kullanim kilavuzlarinda örnek programlar bulma
ihtimali oldukca yüksektir.
Asagida iki adet isleme merkezi programindan alinti yapilmistir; programin belirli bir formatta verildine
dikkat ediniz.
Program Örnegi 1
Program Örnegi 2
%
%
G28 Programlama
G91 Z0.
CNC
Metodlari O0001(DENEME PROGRAMIDIR)
G0 G54 G90 S1200 M3
G17G80G49G40
Y88.046
G28G91Z0.
BuG00
kisma X-25.469
kadar, temel CNC
özelliklerinin iyi bir sekilde
anlasilmasi amaciyla, yalnizca G-kodu seviyesinde olan manual programlama
G43
Z20.H1
T1M6
teknikleri üzerinde durduk.
G00 Z20.
G0G54G90X10.49Y2.90S1500M3
BuX-25.469
bölümde, Y88.046
CNC programlarinin yaratilmasinda
G43Z50.H1 kullanilan degisik metodlar üzerinde duracagiz.
N8104 G01
Z-11.6
Herhangi
bir isyeri
için F800
hangi metodunG0Z3.
daha uygun düsecegi konusunda her bir metod ile ilgili
Y70.2548Z-1.5724
uygulamalar verecegiz. Her ne kadar bu kisimda
G1Z-6.F150.
mümkün olan en az yönlendirme yapsak da; en azindan
...
programlama
alternatifleri hakkinda karar
G42X2.90D24
verebilmek için, temel kriterleri anlamamiz gerekir. Bu
... CNC programlarinin olusturulmasinda
bölümde
Y10.10 kullanilan üç farkli metod üzerinde duracagiz: Manual
Y75.1323Z-13.6644
programlama, diyalog sistemli programlama
G2X11.49Y19.10R9.
ve CAM sistemi ile programlama. Hatirda tutulmasi gerekir
ki;Z-7.9094
bu alternatiflerin hepsinin dogru oldugu gibi
… bir sonuca tüm isyerleri için varilamaz.
...
…
Y70.2815Z-22.4014
…
Y70.224Z-23.5423
G1X-4.71Y-3.
...
G1Y-2.63
Manual
Programlama
Y104.4084
G3X-2.9Y2.90R8.
G00Z9.8415
G40G1X-10.49Y2.9
Önceki
bölümlerde görüldügü gibi, manual programlama belirli bir derecede sikicidir. Itiraf etmek gerekir ki, manual programlama ile
Z9.8415
G0Z50.
kullanilan kelime ve komutlar bir dereceye kadar sifrelidir.
Buna mukabil, tüm CNC programcilarinin, kullansalar da kullanmasalar da,
X-3.1249
manual programlamayi iyi bir sekilde anlamis olmalariG28Z50.M5
gerekir.
G00Z100.00
M30
G00X0Y0
Bunu aritmetik hesaplamalarin hesap makinasi
yerine elle yapilmasina benzetebiliriz. Matematik dersi
%
M09 hocalar, hesap makinasini kullanmadan evvel ögrencilerinin öncelikli olarak elle hesaplama
veren
M05
konusuna
hasir nesir olmalarini israr ederler. Ögrenci aritmetik hesaplari elle nasil hesaplayacagi
M30
yetenegini kazandiktan sonra, hesaplama islemini çabuklastirmak için hesap makinasi kullanabilir.
%

Dogru uygulamalarda, manual programlama teknigi en iyi programlama alternatifi olabilir. Manual
programlama teknigini kullanan çok sayida firma vardir. Eger sadece bir kaç tane takim tezgahi
kullanilmakta ve firma tarafindan yapilan is oldukça basitse, iyi bir manual programci, iyi bir CAM sistemi
programcisinin yapabilecegi programlarin hepsini rahatlikla programlayabilecektir. Herhangi bir firmanin
CNC tezgahlari firmanin imal ettigi kisitli sayidaki is parçalari için kullandigini farzedelim. Firma için çok
sayida program yazmak yerine sadece bu parçalarin programlanmasi yeterli olacaktir. Manual
programlama metodunun en iyi çözüm olarak sunulabilecegi yerlerden bir tanesi de budur.
CAM sistemi kullanilsa bile, programin kontrol edilmesi esnasinda CAM programi ile elde edilen
program çiktisindaki (G-kodlari seviyesi) hatalarin düzenlenmesi gerekli oldugu durumlar olabilir. Ayni
sekilde, ilk bir kaç parça islendikten sonra CAM programi çiktisinda (G-kod seviyesi) bir takim
hareketlerin ve kodlarin düzenlenmesi ile programin optimize edilmesi gerekebilir. Eger programci çok
az olan bu hatalari düzeltmek için CAM sistemini kullanirsa, parçanin CAM ile isleme programinin
çikartilmasi için bosa zaman harcanacaktir.

Diyalog Sistemli Programlama
Bu tip programlama son yillarda oldukca popüler olmustur. Diyalog sistemli programlama ile, program CNC tezgah üzerinde
olusturulur. Genel olarak konusursak, diyalog sistemli program grafik ve menü-bazli fonksiyonlar vasitasiyla olusturulur. Program
olusturulurken programci girdigi degisik degerlerin dogru olup olmadigini kontrol edebilme kabiliyetine sahip olacaktir. Programlama
islemi bittiginde, çogu diyalog sistemli kontroller isleme operasyonu esnasinda neler olacagini gösteren takim yolu grafik gösterimi
fonksiyonununa sahiptir.

Diyalog sistemli kontroller, kontrol sistemi imalatcisindan imalatcisina büyük farkliliklar gösterir. Esasen,
çogu durumlarda bunlar tek-amaçli basit bir CAM sistemi gibi düsünülebilir. Diyalog sistemli
programlama bu sayede, tek bir makina için parça programlarinin olusturulmasinda elverisli olmaktadir.
Diyalog sistemli programlama teknigini kullanan kontrol sistemlerinin bazilarinda, kismen eski
modellerde, programlama islemi sadece makinada yapilabilir. CAM sisteminde oldugu gibi baska bir
programlama teknigi ile programlanma kabiliyetleri yoktur (masa basi programlama); bu özellikle
kulaginiza küpe olsun. Bununla birlikte çogu yeni kontrollerde, makina hem diyalog sistemi hem de G
kod sistemi ile çalisabilmektedir.

Diyalog Sistemin Uygulamalari

Diyalog sistemli kontrollerin kullanimi konusunda bir takim münakasalar olmustur. Bazi firmalar bunlari
hakkini verecek sekilde kullanirken, bazilari da bunlarin kullaniminin bosa bir zaman harcamadan baska bir
sey olmadigini düsünmektedirler.
Genel olarak konusursak, CNC tezgahlarinda çok az personelle çalisan ve çok sayida is parçasi ile
program yapma gereksinimi duyan firmalar diyalog sistemli kontrolleri kulanmakta ve memnun
kalmaktadirlar. Bu çesit bir isyerinde, CNC ile ilgili tüm isler tek bir kisiye yikilabilmektedir. Çogu imalat
atelyelerinde, örnegin, CNC operatöründen takimlandirma islemini, is parçasi tesbit ayarini yapmasi,
programi hazirlamasi, programi test edip optimize etmesi, ve programi çalistirma gibi islemlerin tamamini
yapmasi istenmektedir. Bu tip bir atelyede, operatöre yardimci olacak her seyin üretim miktarini
artiracagi asikardir. Manual programlamaya kiyasla diyalog sistemli kontroller operatörün programi
hazirlamasi için gerekli olan zamani kisaltir.
Çogu büyük firmalarda, CNC tezgahin mümkün olan en fazla zaman süresi boyunca çalismasi istenir. Bu
çesit bir atelyede, CNC tezgahi devamli çalisir halde tutmak için CNC tezgahlara program hazirlama v.b.
gibi diger isleri yapmada çok sayida kisiden olusan için takim kullanilir. Bu atelyede herhangi bir sebeple
CNC tezgahin yatirilmasi bosa zaman harcama seklinde yorumlanir. CNC tezgahta is devam etmekte iken,

bir kisi bir sonraki is için takimlandirma görevini yapabilir. Diger bir kisi is parçasi tutturma aparati ile
ugrasabilir. Diger bir kisi de programi yazip kontrol edebilir. Bu durumda, operatöre sadece CNC
tezgaha is parçalarinin yüklenmesi ve alinmasi gibi basit bir görev kalir. Makina bosta iken, destek takimi
parça ayari ile ilgili islemleri yapmak suretiyle tezgahin bosta çalisma zamanini mümkün olan en az
mertebeye indirir. Tasavvur edebileceginiz gibi, bu çesit bir firmada programlarin on-line-dogru(tezgah
basinda) olarak gerçeklestirilmesi, yani makinanin bosta yatirilmasi istenmez.
Diyalog sistemli kontrollerin uygun bir yatirim olup olmayacagi konusunda faydali olabilecek diger iki
faktör daha vardir. Ilki operatörün isten tatmin olmasidir. Diyalog sistemli kontrolu kullanan kisi son
derece motive edilmis sekilde çalistirilabilir. Bu kisinin firmanin basarisi üzerinde son derece büyük
katkisi vardir. Diyalog sistemli kontrollerin küçük çapli isyerlerinde neden bu kadar popüler oldugunun
bir baska gerçegi budur. Küçük firmalarda, diyalog sistemi kullanarak program yapan kisi, firmanin
basarisinda büyük bir katkiya sahiptir.
Diyalog sistemli kontrollerin uygun bir yatirim olup olmayacagini etkileyen bir baska faktör de, farkli
tipteki is parçalarinin programlanabilmesidir. Eger kisitli sayida is parçasi programi yapilacak ise,
diyalog sistemli programlama en iyi programlama alternatifi olarak düsünülemez.

CAM Sistemi Programlama
CAM sistemleri manual programlamaya oranla, çok daha kompleks ve karmasik CNC programlarinin hazirlanmasina imkan tanir ve
çok popülerdirler. Genel olarak konusursak, CAM sistemi programciya üç ana alan üzerinde faydali olur. Programcinin matematiksel
hesaplamalari yapmasi gereksinimini ortadan kaldirir, ayni temel dille çok farkli tipteki is parçalarinin programlanmasinin kolayca
programlanmasina yardimci olur, ve bazi temel isleme pratigi fonksiyonlarina katkida bulunur.

Cam sistemi ile, CNC programinin hazirlanmasi için programcinin bir bilgisayara sahip olmasi gerekir.
Bilgisayar manual programlamada oldugu gibi G-kodu seviyesinde programi üretir. Bitirildiginde
program CNC tezgaha transfer edilecektir.
CAM sistemleri word address (kelime adresli) ve grafik bazli olmak üzere iki temel kategoride toplanirlar.
Kelime adresli CAM sistemlerinde BASIC, C ve baska bir tipteki bilgisayar programlama diline benzer
yapidaki bir programlama dili vasitasiyla program hazirlanir.
Bu CAM sistemleri programin G
kodlarina benzer yapida hazirlanmasini gerekli kilar. Çogu güçlü CAM sistemleri kelime adres formatli
olmasina karsin, kullanimlari da oldukça zordur.
Grafik CAM sistemleri yaygin olarak grafik bazli diyaloglarla programlanirlar. Programlama islemi
esasinda programci her bir detayi gözle gözlemleme kabiliyetine sahiptir. Genel olarak konusursak, bu
grafik CAM sistemlerinde çalismanin kelime tipi CAM sistemlerine göre daha kolay olmasina yardimci
olmaktadir.

CAM Sistemi Programlamanin Adimlari
Her ne kadar CAM sistemleri dramatik bir yapida sistemden sisteme degisme gösterseler de, bunlarin asagi yukari hepsinde ayni olan üç
temel adim vardir. Ilk olarak programcinin bazi genel bilgileri vermesine gereksinimi vardir. Ikinci olarak, is parçasi geometrisinin
tanimlanip is parçasi sekliyle uyumlu olacak sekilde kirpilmasi(Trim-kirpma) gerekir. Üçüncü olarak isleme operasyonlarinin
tanimlanmasi gerekir.

Genel Bilgiler
Bu kademede programciya gerekli olan bilgiler parça ismi, parça numarasi, tarih, ve program parça numarasi gibi dökümantal
bilgilerdir. Bu kisimda ayriyeten islenecek olan is parçasina ait kaba malzeme boyutlarinin da belirtilmesi gereklidir.

Is Parçasinin Modellenmesi ve Kirpilmasi
Cam programindaki is parçasi seklinin tanimlanmasi için, program içine monte edilmis olan modelleme teknikleri kullanilir.
Is parçasi geometrisi tanimlandiktan sonra, is parçasinin islenecek olan kisimlarinin belirtilebilmesi için, isleme operasyonunda
kullanilmayan diger kisimlarinin kirpilmasi gereklidir.

Is Parçasi Modelinin Yaratilmadan Geçilmesi
Çogu CAM programlari, CAD programlarinda tanimlanan geometrinin CAM sistemlerine aktarilmasi(Import) özelligine sahiptir. Bu
opsiyon, özellikle son derece komplike olan parçalarda faydalidir. Böylece CAM programinda is parçasi geometrisinin tanimlanmasina
ve islenecek olan kisimlarin kirpilmasina gerek yoktur. Buna ragmen islenecek olan is parçasi kisimlari, CAD programindan transfer
edilmek istendigi durumlarda; asagida belirtilen hususlara son derece dikkat etmek gereklidir:

Ilk olarak, CAD sisteminde modellenmis olan is parçasinin bire-bir ölçekte çizilmis olmasi gereklidir. CAD
programi ile çalisan tasarimcilarin, tasarladiklari parçalarin printer çiktisini bir an önce almak için;
mümkün olan en kisa zamanda parçayi tasarlayip islemi tamamlama gibi bir huylari vardir. Tabi bu tür
bir acelecilik is parçasi modelinin CAD programindan transferi sirasinda, oldukça pahaliya patlar.
Örnegin; is parçasinda 0.127 mm’lik bir kademe var kabul edelim. Tasarimcilar bu tür bir kademenin
printer çiktisi üzerinde görülmeyecegini bilirler. Bu durumda bu kademenin printer çiktisinda
görüntülenmesi için, 0.127 mm’lik kademeyi 1.270 mm seklinde ölçülendirirler. Bu tür bir hatayla
modellenmis olan parça, CAM programina transfer edildiginde, is parçasi gerçekte istenen ölçülerde
olmayacak ve CAM sistemi elde edilen program çiktisi da yanlis olacaktir.
Ikinci olarak, CAM sistemi programcisi CAD sisteminde elde edilen parçanin belirli bir kismini
kullanarak isleme programini olusturur. CAD programinda tasarlanmis olan is parçasi modelinin tamami,
CAM programina transfer edilirse, CAM programinda is parçasina ait islenecek kisimlarin
belirtilebilmesi için, is parçasi modelinde, kirpma, uzatma v.s. gibi oldukça zaman alici ek islemlerin CAM
programinda yapilmasina gerek kalir. Çogu CAM programi, CAD programindan transfer edilen is
parçasi modelinin, islemede kullanilacak olan kisimlarini seçmek için özellikler sunsa da; bunu yapmak
oldukça büyük zaman almaktadir.
Üçüncü olarak, CAD programi ile parça tasarimi yapan personel, CAM programinda hayati önem
arzeden is parçasi sifir noktasina çok az ilgi gösterir. CAD tasariminda is parçasi modelinin referans
noktasi olarak modelin en alt kösesi seçimis olabilir. Böyle bir durumda, CAD programinda modellenen
isparçasin ait islenecek kisimlar, CAM programina transfer edildiginde, is parçasi sifir noktasinin
degistirilmesi gerebilir.
Dördüncü olarak çogu CAM programlari, is parçasi modeline ait geometrinin belirli bir formatta
tanimlanmasini beklerler. Örnegin Torna için kullanilan CAM programlarinda, vida açma isleminin
CAMprograminda yapilabilmesi için, vida isleminin oldugu is parçasi kisimlarinin, CAM programinin
kullanacagi formatta tanimlanmasi gereklidir. Bu durumda bu tür özel kisimlarin, CAM programinda
tekrar tanimlanmasi gerekebilir.

Bu sebepler dolayisiyla, çogu CAM programi kullanicilari bazen, CAD programindan is parçasinin
islenecek olan kisimlarina ait modelin transfer edilmesi yerine,
modelin CAM programi ile
tanimlanmasinin daha uygun olacagini hissederler. Is parçalari komplike ve tanimlanmasi daha zor hale
geldikce, (özellikle 3 boyutlu islemlerde) CAD programindan is parçasi model geometrisinin transfer
edilmesi daha büyük önem arzeder.

Isleme Operasyonlarini Tanimlama

CAM sistemi programlamanin dördüncü adiminda, programci CAM sistemine is parçasinin nasil islenecegini bildirir. CAM sistemleri
bu islemin nasil yapilacagi konusunda çok büyük farkliliklar gösterirler.

Bu kademe esnasinda, genel olarak takim yolu simülasyonu ile isleme operasyonunda kullanilacak olan
takimin nasil islemler yapacagi grafiksel olarak gözlemlenebilir. Programin takim tezgahinda islenmeden
evvel, ne tip operasyonlarin yapildigini gösterme kabiliyeti grafik CAM sistemlerinin ana üstünlügüdür. Tüm
operasyonlar tamamlandiktan sonra, isleme programinin G-kod çiktisini almak için komut verilir.

Programlarin Kaydedilmesi ve Tekrar Yüklenmesine Ne Dersiniz?
CNC program ne sekilde hazirlanirsa hazirlansin, tekrarli isler ile ugrasan firmalar programlarin kaydedilmesi ve tekrar yüklenmesi
gereksinimine ihtiyaç duyarlar (hatta tek bir is ile çalisan CNC tezgahinda dahi, makinada olusacak bir takim problemlerden kaçinmak
için tezgah programlarinin kaydedilmesi gereksinimi duyulur). Kuskusuz program CNC tezgahta kontrol edildikten sonra, kullanici
ileriki kullanimlar için programi bu dogru hali ile saklama gereksinimi duyar. Bu islem çok farkli tipte yapilabilir.

Programlarin kaydedilmesinde ve tekrar yüklenmesinde kullanilan cihazlar magnetik kaset teyp okuyucu,
kagit teyp okuyucular/yazicilar, tasinabilir floppy disket sürücüleri, RAM cihazlari, notebook ve laptop
bilgisayarlar, masa üstü bilgisayarlar gibi çok çesitlidir. Buna ragmen, en popüler olani personel
bilgisayarlardir Simdi bunlarin program transferinde nasil kullanilabilecegine kisa bir göz atalim.

Günümüzün CNC kontrollerinin hemen hemen tamami RS-232 seri haberlesme portuna sahiptir. Ayni
sekilde personel bilgisayarlarin hepsi de seri haberlesme portuna sahiptir. Bilgisayar ile CNC’yi uygun bir
kablo kullanarak baglamak suretiyle, CNC programlar tezgahtan bilgisayara ve bilgisayardan tezgaha
aktarilabilir. Buna ragmen bu aktarim isleminin yerine getirilebilmesi için bilgisayarda bu aktarim
islemini yerine getiren bir
yazilim programina gereksinim duyulur. Çogu CAM sistemlerinin bu
haberlesme programini temin ettikleri akilda tutulmalidir. Ek olarak bu haberlesme islemini yerine
getiren yazilim programlari “DNC Programlari” olarak adlandirilir.

Makinaya Operatör Bakis Açisi ile Bakilmasi
Bu noktaya kadar, CNC takim tezgahlari hakkinda sadece programci bakis açisi ile bakildigindaki özellikler konusunda bahsettik. Simdi
ise makinanin operatör bakis açisi ile bakildiginda ne gibi özelliklere sahip oldugu konusu üzerinde duracagiz. Operatör kuskusuz,
tezgahin temel bilesenlerini, eksen hareket dogrultularini ve takim tezgahinda bulunan tüm buton ve anahtarlarin fonksiyonlarini bilmek
zorundadir.

Hatirda tutulmasi gerekir ki, bu kisimda sadece yaygin tezgah fonksiyonlari hakkinda bilgi sahibi olmayi
hedeflemekteyiz. Takim tezgahinda bulunan buton ve anahtarlar hakkinda daha fazla spesifik bilgiler,
takim tezgahi kullanim kilavuzlarindan elde edilebilir.
CNC tezgahta çalisacak olan operatörden beklentiler firmadan firmaya degismektedir. Bu genel ifadeyi
içine almayan ekstra durumlar mevcutsa da, büyük imalat atelyeleri imalat ortami ile ilgili olan isleri
dagitma egilimindedirler. Bir kisi takimlandirma isi ile ugrasir. Digeri CNC tezgaha is parçasini baglamak
için gerekli olan baglama aparatlari ile ugrasir. Diger kisi ise programi yazip bunu kontrol eder.
Programin emniyetli ve dogru bir sekilde çalismasi saglandiktan sonra, is parçalarinin tezgaha baglanip
sökme islemlerini yapmak için; operatöre is aktarilir. Bu durumda, operatörün sorumlulugu sadece is
parçalarinin tezgaha baglanmasi ve islenen parçalarinin tezgahtan sökülmesi ve is parçasi boyutlarinda
bir degisme varsa, boyutlarini ölçüp gerekli telafi degerlerini vermekle sinirlidir.

Buna ragmen çok sayida personeli bünyesinde barindirmayan küçük ebatli atelyeler, CNC operatörünün
tezgahta parçayi islemek için gerekli olan tüm isleri yapacak kapasitede olmasini isterler.
Operatörün sorumlulugu arttikca, operatör için gerekli olan beceri seviyesi de artar. Herhangi bir
durumda, gerekli olandan fazlasini bilmek bir zarar vermez. Operatör kullandigi tezgah hakkinda ne kadar
fazla bilgi sahibi ise, is verimi o oranda artar ve makinada operatörden kaynaklanabilecek olan hatalar en aza
indirilir.

En Temel Iki Operatör Paneli
Egitim almak amaciyla görevlendirilmis bir operatör isleme merkezi operatör panelini ilk gördügünde, bu bir mertebe gözünü
korkutacaktir. Ögrenilmesi gerekli çok sayida buton ve anahtarlar oldugu gibi bir yargiya kapilabi lir.

Kontrol panelinin sizi yildirmasina izin vermeyin. Ilerledikce, CNC tezgah kontrol panelindeki butonlarin
ve anahtarlarin oldukca basit ve kolay ögrenilebilir oldugu anlasilacaktir. Her ne kadar bu buton ve
anahtarlarin baslangiçta ezberlenme gereksinimi hissedilse de, tezgah düzenli olarak kullanmaya
baslandiginda aslinda hiç de ezberleme islemine gerek duyulmayacagi anlasilacaktir.
Çogu CNC tezgahlarda iki farkli tipte operatör paneli vardir. Kontrol sistemi imalatcisi tarafindan dizayn
edilen ve tezgah imalatcisina temin edilen kontrol paneli, takim tezgahi imalatcisi tarafindan dizayn edilen
ve tezgaha monte edilen operatör paneli.
Her ne kadar istisnalar varsa da, kontrol paneli esas olarak gösterge ekrani vasitasiyla verileri
düzenlemede kullanilir ve personel bilgisayarda oldugu gibi klavye ve ekran olarak düsünülebilir.
Operatör paneli ise, makinanin nasil davranacagini fiziksel olarak ayarlamak amaciyla kullanilir. Kontrol
paneli programlari kaydetmede kullanilabilir. Her ne kadar programlari kaydetmede haberlesme portlari
kullanilmak suretiyle daha hizli yollar varsa da, çogu CNC kullanicilari programlari kontrol paneli
vasitasiyla girmektedir. Programlar kaydedildikten sonra, kontrol paneli kaydedilen programda degisiklik
yapmak v.b. gibi islerde kullanilabilir. Gösterge ekrani personel bilgisayarlardaki kelime -islem
programlarinda ekranlarin kullaniminda oldugu gibi yazilmakta olan programi gösterir.
Ayni sekilde takim telafileri ve fikstür telafileri de kontrol paneli kullanilmak suretiyle girilebilir ve
degisiklik yapilabilir. Operatör offset modunu seçtikten sonra, gösterge ekrani telafi sayfasinda mevcut
telafi degerlerini gösterir.
Kontrol panelinin bir baska kullanim alani, gösterge ekraninda gösterilen tüm fonksiyonlara ulasilmasini
temin etmesidir. Eksen pozisyonlari, kontrol sistemi ariza durumlari, parametreler, ve diger veriler bu
sayede gözlemlenebilir.
Buna mukabil, operatör panelinde bulunan anahtarlar ve butonlar makina fonksiyonlarini aktif hale
getirmede kullanilir. Örnegin operatör paneli eksenlerin manual olarak sabit hizda hareket verdirmek
amaciyla kullanilabilir. Istenen eksen hareketlerini yapmak için Jostik veya butonlar kullanilir. Asagi
yukari CNC takim tezgahlarinin tamami, makina panelinde tambur fonksiyonunu saglarlar ki; bu manual
tezgahlarda kullanilan el çarkinin fonksiyonlarina benzer hareketleri CNC tezgaha yaptirmada kullanilir.
Çogu takim tezgahlarinin operatör panelinde is milini manual olarak döndürmek ve durdurmak için
butonlar vardir. Bazi tezgahlarda fener mili devrini sonsuz sekilde degistirmek için sonsuz ayarli anahtar
kullanmaktadir.
Makina panelinde ayni zamanda otomatik operasyon esnasinda makinanin nasil davranacagini belirten,
konumlu ayar anahtarlari da bulunmaktadir. Single block (satir satir isleme), dry run (kuru çalisma),
optional stop (istege bagli durma) bu anahtarlardan bazilaridir.

Kontrol Panelinde Bulunan Buton ve Anahtarlar
Belirtildigi gibi, tipik bir personel bilgisayarda bulunan fonksiyonlarin büyük bir kismi ayni sekilde CNC tezgahin kontrol panelinde de
bulunur. Asagida bunlar hakkinda kisa bir bilgi verilmektedir. Sekil 1 de Fanuc OMC kontrol sistemi standart kontrol paneli
gösterilmektedir.

Tezgahi Açma Butonlari. Ani voltaj degisimlerine karsi tezgahi korumak için çogu CNC takim tezgahlari en
azindan iki farkli tezgah açma butonuna sahiptir. Bunlardan bir tanesi sadece kontrol sistemine güç veren
digeri ise sadece takim tezgahinin kendisine güç vermede kullanilan butondur. Ilk olarak kontrol paneli
güç butonuna basilmasi gerekir Bu butona basildiginda kontrol ekrani ve kontol panelini devreye girer.
Takim tezgahi gücü ise genellikle hidroligin devreye girmesi veya makina hazir lambasi vasitasiyla
gösterilir.
Gösterge Ekrani Kontrol Tuslari. Bu tuslari televizyon uzaktan kumandasinda kanal seçici gibi
düsünebilirsiniz. Bunlar operatöre hangi fonksiyonu icra edecek ise bu fonksiyonla ilgili gösterge ekranini
göstermede yardimci olur.
Pozisyon Tuslari. Operatöre makina pozisyon göstergesini göstermede kullanilir. Bu modda, makina
mevcut durumda hangi konumda ise bu konuma ait olan bilgiler gösterilir.
Program Tusu. Kontrol sistemi belleginde aktif olan program gösterilir. CNC program-larinin yazilmasi, ve
CNC programinin otomatik operasyon esnasinda gösterilmesi için bu tusa basilir.
Offset (Telafi) Tusu. Takim telafilerinin, fikstür telafilerinin gösterilmesinde kullanilir. Kursor kontrol
tuslari kullanilmak suretiyle, telafi belleginde kaydedilen degerler arasinda operatör istenilen degere
rahatlikla gelebilir.
Harf Tuslari. Alfanümerik karakterlerin (harf) girilmesi amaciyla kullanilmaktadir. Bazi CNC kontrol
panelleri N, G, X v.b. gibi sadece CNC programin yazilmasi için gerekli olan tuslari ihtiva ederken,
digerlerinde komple karakter seti (A,B, C, …,Z) program yazma karakterlerinden ayri olarak
bulunmaktadir.
Numara Tuslari. Bu tuslar nümerik (sayisal) degerlerin girilmesi amaci ile kullanilmaktadir. Normal olarak
bu tuslar harf tuslarina yakin yerde bulunurlar, çogu CNC kontrollerinde elektronik hesap makinasinda
sayisal tuslarin pozisyonlandirildigi yapiya benzer sekilde konumlandirilirlar.
Input (giris) tusu. Bu tus verileri girmek için kullanilir. Offset (telafi) degerlerinin, fikstür telafilerinin,
parametrelerin girilmesi esnasinda kullanilma durumlari buna bir örnektir.
Kursor Kontrol Tuslari. CNC kontrol sisteminin gösterge ekrani mevcut giris pozisyonunu prompt(komut)
cursoru ile gösterirler. Genel olarak promt (komut) kursoru yanip sönen içi dolu kare ile veya alti çizgili “
_” karakter ile gösterilir. Kursorun bulundugu mevcut konumda veriler girilebilir. Kursor kontrol tuslari
(genel olarak ok seklinde) gösterge ekraninda kursoru istenilen pozisyona getirmede kullanilir.
Program Yazma Tuslari. CNC tezgahin bellegine kaydedilen bir programda degisiklik yapilmasi gerektigi
zamanlar olur. Buna en uygun örnek yazilan programin test edilmesi esnasinda program içinde bazi
yerlerin degistirilebilmesi, yeni bir progarm yazma, program numarasi degistirme ve program silme
gösterilebilir. Bu tuslar programin yazilmasi ve degistirilmesi asamasinda yardimci olurlar. (Fanuc
kontrol sisteminde bu tuslar ALTER –degistir-, INSERT –yerlestir-, DELETE –sil- seklindedir)
Reset Butonu. Çogu CNC kontrol sistemlerinde, bu tus genellikle üç temel vazife görür. Ilkinde,
programlarin yazilmasi esnasinda, bu tusa basilmak suretiyle kursor programin basina getirilir.
Ikinci olarak, bu tus CNC tezgah bufferinda (tampon bellek) bulunan bilgileri siler ve programin icrasini
durdurur. Tezgah bufferi programin icra edilmesi esnasinda halen islenmekte olan komuttan sonraki
komutun ve programdaki aktif modal kodlarin neler oldugunun kaydedildigi bir tampon bellektir. CNC
tezgah halen icra etmekte olan komutun icrasini bitirdikten sonra bir sonraki komutu isleme sokmak için

bu bellekte kaydedilen bilgileri okumak suretiyle icra islemine devam eder. Bu bellekteki bilgiler okunur
okunmaz tampon bellek bir sonraki komuta ait bilgiler ile doldurulur. Bazi fonksiyonlarda bu tampon
bellek icra edilmekte olan koddan sonraki iki kodu da kaydedebilmektedir. Örnek olarak takim yariçap
kompanzasyonu gösterilebilir. Bazi kontrol sistemleri bu bufferda icra edilmekte olan koddan sonraki
dördüncü komutu da gösterebilme kabiliyetine sahiptir. Reset tusuna basildiginda bu tampon bellekte
kaydedilen bilgiler silinir. Programin icrasi sirasinda, programda herhangi bir yanlislik görülüp
programin icrasinin durdurulmasi istendiginde RESET tusuna basilir. Buna ragmen, diger durumlarda
(programda herhangi bir yanlislik yok ise) bu tusa basilmasi tehlikeli olabilir. Eger Reset tusuna
basildiktan hemen sonra program icra edilmeye çalisilir ise, kontrol sistemi tampon bellekte olan bilgileri
kaybedecektir. Bunun neticesinde ise çok sayida komutun atlanmasina sebep olur RESET tusuna
basildiktan hemen sonra verilen komut vasitasiyla programin icrasina devam ettirilirse unutulan kodlar
dolayisi ile bas agritici problemler olusabilir. Otomatik operasyon esnasinda RESET tusuna basildiginda
son derece dikkatli olunmasi gerekir.
Üçüncü olarak, alarm durumunda, problem halledildikten sonra bu tusa basilmak suretiyle alarm ortadan
kaldirilir.

Sekil 1. Fanuc OMC kontrol sistemi konrol paneli ve tuslari

Makina Panelinde Bulunan Butonlar ve Anahtarlar
Tipik bir CNC takim tezgahinda makina panelinde bulunabilecek olan buton ve anahtarlara bir göz atalim. Burada bahsedilen butonlar
ve anahtarlar FANUC ve MITSUBISHI kontrol sistemi ile akuple edilen CNC isleme merkezinde bulunmasi muhtemel olan butonlari
ve anahtarlari konu almaktadir. Sekil 2 de tipik bir operatör paneli gösterilmektedir.

Mode (Mod) Anahtari. Mod anahtari CNC takim tezgahinin kalbidir. CNC tezgahta herhangi bir fonksiyon
yerine getirilmeden evvel operatörün ilk olarak bu anahtarin konumunu kontrol etmesi gerekir. Çogu
durumlarda yapilacak isleme göre mod anahtarinin uygun bir konuma alinmasi gerekir. Uygun konuma
alinmadigi takdirde operatörün vermis oldugu komutlara karsi tezgah herhangi bir cevap vermez.
CNC tezgahtaki Mod anahtarini müzik setindeki fonksiyon seçicisi gibi düsünebilirsiniz. Çogu müzik
setlerinde kaset çalici, CD çalici, radyo v.b. gibi konumlar mevcuttur. Uygun olan operasyonu müzik
setinde kullanmadan, müzik setinden istenilen müzigi dinleyemezsiniz.
Benzer sekilde, CNC tezgahta bulunan mod anahtarinin herhangi bir fonksiyon isleme sokulmadan evvel
uygun konuma alinmasi gerekir. Örnegin operatör tambur vasitasiyla manual tezgahta oldugu gibi CNC
tezgaha hareket verdirmek isterse, mode anahtarinin HANDLE (Tambur) konumunda olmasi gerekir.
Eger mod anahtari dogru konumda degilse, tezgah operatörün verdigi komutlara cevap vermez.
Simdi mod anahtarinin konumlarina ve bu konumlarda yapilabilecek islemlere bir göz gezdirelim.

Edit. Yeni bir program yazilmasi veya eski bir programda degisiklik yapilmasi, programlarin çalismak
için çagirilmasi, program silme, program numarasi degistirme, v.b. gibi islemlerin yapildigi moddur.
Mem veya Auto. Yazilan programin çalistirildigi moddur.
DNC veya Tape. Anahtar bu konumda oldugu durumda CNC tezgahin bellegi devre disi birakilip,
çalistirilmak istenen program direkt olarak tezgaha bagli bir bilgisayar vasitasiyla yüklenir. Bu özellikle
kalip programlarinda, programin boyutu büyük oldugundan dolayi programin CNC tezgah bellegine
sigmadigi durumlarda kullanilir. Parçanin islenmesi için tüm hazirliklar yapildiktan sonra (takimlarin
sifirlanmasi, is parçasi sifirinin verilmesi v.s.) tezgah bu moda alinir, gönderilecek olan program özel bir
aktarim programi vasitasiyla bilgisayarda hazir hale getirilir ve sonra CNC tezgah operatör panelinde
CYCLE START butonuna basilmak suretiyle CNC tezgah hazir hale getirilir ve en son olarak
bilgisayardan BASLA kodu verilerek parça islemeye geçilir.
MDI. Bazi durumlarda program esnasinda kullanilan komutlarin bir kisminin pogram çalistirilmadan
evvel kullanilmasi gerekebilir. Buna örnek olarak is milinin belirli bir devir verilerek döndürülmesi, suyun
açilmasi, belirli bir konuma pozisyonlama, T takim degistirme kodlari ve bazi özel M kodlari ile yapilan
islemler verilebilir. Iste bu durumda, bu islemleri yerine getirmenin yollarindan biri de MDI modudur.
Gerçi bazi islemler MANUAL modda uygun butonlar vasitasiyla manual olarak yaptirlabilecegi gibi, bazi
istisnalar hariç, çogu kodlarin CNC tezgaha MDI modunda hazirlik islemleri asamasinda girilmesi
gerekebilmektedir.
Handle. Parçayi hazirlama islemleri, takimlarin sifirlanmasi, v.b. diger manual islemler tezgahin manual
olarak kullanilmasini ve eksenlere manual olarak hareket verdirilmesini gerektirebilir. Mode anahtari bu
konuma alinmak suretiyle tezgah panelinde bulunan eksen seçim anahtarlari ve döner tambur (M.P.G)
kullanilmak suretiyle tezgaha istenilen hareket verdirilebilir.
Rapid. Tezgaha hizli hareket isleminin yaptirildigi moddur. Tezgah bu moda alindiginda eksen seçim
anahtari ile hareket verilmek istenilen eksen seçilir. RAPID OVERRIDE anahtari ile hareket hizi
ayarlanir ve +JOG veya -JOG butonlarindan uygun olanina basilmak suretiyle tezgaha hizli hareket
yaptirilabilir. Genel olarak degerlendirmek gerekirse, bu modda RAPID OVERRIDE anahtari %100
konumunda oldugunda tezgahin hizli hareket hizlari olan hizlar (örnek X : 15 m/dak) geçerli oldugundan
dolayi bu hizda tezgaha bir hareket verilmesi bindirme v.s. gibi problemlere davetiye çikarir. Bu sebeple
bu modda yapilacak hareketlerde ilk olarak RAPID OVERRIDE anahtarinin düsük (LOW) konumda
olmasi muhtemel hasarlara karsi bir önlemdir. Operasyonu en tehlikeli olan modlardan bir tanesi budur.
Bu sebeple çalisma esnasinda son derece dikkatli olunmasi gerekir.
Jog. Tezgah bu moda alindigi durumda, eksen seçim anahtari ile istenilen eksen seçilmek ve uygun
konuma göre panelde bulunan +JOG ve -JOG tuslarina basilmak suretiyle, tezgaha sabit hizda hareket
verdirilebilir. Tezgahin eksen hizlari bu modda JOG FEEDRATE (FEEDRATE OVERRIDE)
anahtarinda mm/min cinsinden istenilen hizin seçilmesi suretiyle verilebilir.
Zero Return veya Zero Point. Tezgahin sifira gönderilmesi için kullanilan konumdur. Tezgah ilk açildigi
durumda veya MACHINE LOCK (makina kilitleme), Z AXIS LOCK- NEGLECT- (Z ekseni kilitleme)
anahtarlari ile islemler yapildigi durumlarda veya sifira gidilmesi gerekli olan diger durumlarda tezgah bu
moda alinarak eksen seçim anahtari ile sifira gönderilmek istenilen eksen seçilir. RAPID TRAVERSE
anahtari ile tezgahin hizi ayarlanir, ve panelde bulunan +JOG tusuna basilmak suretiyle istenilen eksen
sifira gönderilir. Buna ek olarak tüm eksenlerin sifira gönderilmesi gerekiyorsa, tezgah bu moda alinarak
panelde bulunan AUTO REF tusuna basilmak suretiyle de eksenlerin tamami sifira otomatik olarak
gönderilebilir. Bununla birlikte eksenleri sifira göndermeden evvel tezgahin sifir noktalarindan en azindan
100 mm uzakta bir mesafede bulunmasi gerekir. Aksi takdirde sifira gönderme islemi yerine
getirilemeyebilir.

JOG FEEDRATE ayar anahtari. Azami degeri 1260, 2000, 3600, 5000, 4000 v.s. mm/dak olacak sekilde JOG
modunda sabit hizda hareket vermede veya programda çalisma esnasinda, programda F ile verilen
ilerlemeyi devre disi birakan DRY RUN (kuru çalisma) anahtari ON konumuna alindiginda ilerleme
degerinin bu anahtar vasitasiyla verilmesinde kullanilir.
Eksen hareket yönü butonlari (+JOG ve -JOG): JOG modunda veya RAPID (hizli hareket) veya ZERO
RETURN modunda eksenlere istenilen hareket bu butonlardan uygun olanina basilmak suretiyle
gerçeklestirilir.

Sekil 2- Tipik bir CNC Isleme Merkezi Operatör Paneli
RAPID OVERRIDE( Hizli hareket ayari). Bu anahtar vasitasiyla tezgahin hizli hareketi % olarak belirtilen
deger kadar azaltilabilir. Bu anahtarda F0, %25, %50 ve %100 konumlari bulunmaktadir. Programda
kullanilan G0 kodu tezgaha hizli hareket yaptiran koddur. Bu kod verildiginde tezgah istenilen eksende
tezgah imalatcisinin daha önceden belirledigi hiz degerine uygun olarak RAPID OVERRIDE anahtarinda
belirtilen % miktari hizinda tezgah hizli hareket yapar. Manual modda ise bu anahtar ZERO RETUN ve
RAPID modlarinda geçerlidir.
FEEDRATE OVERRIDE (Ilerleme degistirme): Programda F ile verilen ilerleme degerinin çalisma
esnasinda % olarak degistirilmesine imkan tanir. Parça isleme esnasinda takimin zorlanma durumuna
göre ilerleme degeri bu anahtar kullanilmak suretiyle operatör tarafindan % ile belirtilen deger kadar
degistirilebilir.
CYCLE START butonu ve gösterge lambasi. Otomatik modda çalisma esnasinda bu butona basilmak
suretiyle operasyon baslatilir. Islem devam ettigi sürece gösterge butonu yanar.
FEED HOLD butonu ve gösterge lambasi. Otomatik operasyonda çalisma esnasinda bu butona basildigi
zaman tezgah eksenlerine ait olan ilerleme hareketleri durdurulur. Bununla birlikte bu butonun M, S ve T
kodlari üzerinde herhangi bir etkisi yoktur.
SINGLE BLOCK anahtari ve gösterge lambasi. CNC tezgahlarda program arda arda gelen bloklardan
(komut) olusur. Programin deneme islemleri esnasinda bazen bu bloklarin teker teker icra edilip kontrol
edilmesi gerekebilir. Iste bu anahtar ON konumuna alindiginda programda bulunan her bir satir teker
teker icra edilmeye hazirdir. Anahtar ON konumuna alinip tezgah MEM (program isleme) moduna
alindiginda programi olusturan ilk blok islenir ve tezgah bizden sonraki blogun islenmesi için komut
bekler. Bu komut tezgahta CYCLE START tusuna tekrar basilmasi suretiyle verilir.
DRY RUN anahtari ve gösterge lambasi. Bu anahtar ON konumuna alindiginda, AUTO modunda
programda F ile kesme islemlerinde verilen ilerleme ile G0 hizli hareketi ilerleme hizi degerleri devre disi
birakilir, ilerleme miktari tezgah operatör panelinde bulunan JOG FEEDRATE veya FEEDRATE
OVERRIDE anahtarinin mm/min kisminda gösterilen bölümlere getirilmesi ile elde edilen degerler ile
verilir. Bazi durumlarda programda verilen ilerleme degerlerinin göz ardi edilip bunlara disaridan
müdahele edilmek suretiyle kontrol edilmesi gerekebilir. Özellikle yazilmis olan bir programin kontrolu
esnasinda veya yarida kalan bir programin çok hizli ilerleme degerleri verilmek suretiyle kalmis oldugu
yere kadar getirilmesinde kullanilmaktadir.
OPTIONAL STOP anahtari ve gösterge lambasi. Makina DNC(TAPE) veya MEM modunda çalismakta iken,
program M01(operasyonu durdur) seklinde bir komut ile karsilastigi anda, bu anahtar ON konumunda
ise M01 kodu icra edilir ve programin islemesi M01'de sonraki kodda durdurulur. Isleme devam etmek
için tekrar CYCLE START tusuan basilmasi gerekir. Buna pratik bir örnek olarak islenmis olan bir
parçada ölçü kontrolu yapmak amaciyla programin isleme sonrasi durdurulmasi ve ölçü kontrolu tamam
olduktan sonra, diger takimin yapacagi operasyon için CYCLE START tusuna basilmasi verilebilir. Bir

baska örnek ise, kilavuz çekme islemi öncesi, kilavuz takimina kilavuz yagi verilmesi için tezgah bu M01
kodu ile durdurulabilir. Tezgahin M01 kodu ile durdurulabilmesi için OPTIONAL STOP anahtarinin ON
konumunda olmasi gerekir. Anahtar OFF konumunda iken M01 koduna herhangi bir sekilde etkisi yoktur
ve program M01 kodunu isledikten sonra durmaksizin bir sonraki blogun icrasina geçer.
MACHINE LOCK anahtari ve lambasi. Anahtar ON konumuna alindiginda tezgah pozisyon göstergesinde
verilen ilerleme hareketleri gösterilir; fakat tezgah eksenleri hareket etmez (kilitlenir). Bazi durumlarda
bu anahtarin kullanilmasi, özellikle programin grafikten kontrolu esnasinda oldukca yararli
olabilmektedir. Bununla birlikte belirtildigi gibi, tezgah pozisyon göstergesinde hareketlerin
gözlemlenebilmesi, sistemin hareket ettigini buna mukabil eksenlerde gerçek hareketin olmadigini belirtir
ki; neticede tezgahin gerçek konumlari ile sistem tarafindan algilanan konumlar arasinda bir farklilik
hasil olmaktadir. Anahtar OFF konumuna alindiktan sonra bu farkliligi devre disi birakmak için tezgahin
KESINLIKLE SIFIR NOKTALARINA GÖNDERILMESI gerekmektedir.
Z FEED NEGLECT (z eksenini kilitleme) anahtari ve gösterge lambasi. Bu anahtar ON konumuna
alindiginda tezgah eksenlerinden sadece Z eksenine ait olan hareketler kilitlenir, diger eksenlere ait olan
hareketler rahatlikla verilebilir. Bu anahtar genellikle programin kontolu esnasinda kullanilmaktadir.
Ayni sekilde MACHINE LOCK anahtarinda bahsedildigi gibi anahtar OFF konumuna alindiktan sonra
tezgahin Z ekseninin kesinlikle sifir noktasina gönderilmesi gerekir.
BLOCK DELETE anahtari ve gösterge lambasi. Bazi durumlarda programin yazilmasi esnasinda, her
durumda islenmesi gerekli olmayan, fakat bazi durumlarda islenmesi gerekli olan program bloklarinin
baslangicina " / " isareti konulur. Bu durumlarda BLOCK DELETE anahtari ON konumuna alindiginda
programda bulunan bu bloklar islenmeden geçilir. Anahtar OFF konumuna alindiginda ise, bu bloklar da
isleme tabi tutulur. Buna praitk bir örnek olarak tezgahta bulunan takimlarin G37 kodu kullanilmak
suretiyle belirli araliklar ile boylarinin tezgaha akuple edilen otomatik takim boyu ölçme cihazi ile
ölçülmesi gösterilebilir. G37 kodunun önüne "/" isareti konuldugunda tercihe göre anahtar ON konumuna
alinmak suretiyle takim boyu ölçülmeyebilir veya OFF konumuna alinmak suretiyle takim boyu ölçme
islemi de programda devreye alinabilir.
PROGRAM RESTART anahtari ve gösterge lambasi. Bu anahtar otomatik islem esnasinda program
operatör tarafindan veya aksi bir durum neticesinde kesildiginde, kesilen bu noktadan tezgahin tekrar
isleme devem etmesi için kullanilir. Daha fazla detayli bilgi için FANUC kilavuzuna basvurunuz.
AUTO POWER OFF (otomatik tezgah kapama). Bu anahtar ON konumuna alindiginda otomatik operasyon
esnasinda programin icra edilmesi safhasinda program M02 (program sonu) veya M30(program sonu)
kodunu icra eder etmez otomatik olarak tezgah kapatilir. Genellikle bu komut program boyutunun çok
büyük oldugu kalip isleme programlarinda, tezgahin operatör müdahelesine gereksinim duyulmadan
otomatik olarak kapatilmasina imkan tanir.
ZERO RETURN lambalari. Eksenleri sifira gönderme esnasinda, hangi eksen sifira gitmis ise bu eksene ait
olan sifir lambasi yanar. Bu sifira gitme isleminin tamamlandiginin teyidi maksadiyla kullanilir.
SPINDLE FOR lambasi. Lamba ON konumunda oldugunda is milinin FORWARD (normal) yönünde
döndügünü gösterir.
SPINDLE STOP lambasi. Is milinin durduruldugunu veya dönmedigini belirten lambadir.
SPINDLE REV lambasi. Is mili REVERSE (ters) yönde döndügü durumda bu lamba ON konumuna alinir.
PROGRAM END-program sonu- lambasi. M02 veya M30 kodu icra edildikten hemen sonra otomatik
operasyon durdugu konumda bu lamba yanar. Programin islenmesinin bittiginin gösterilmesi maksadiyla
kullanilir.

SPINDLE OVERRIDE. AUTO modda S kodu ile verilen is mili devrinin %50 ila %120 araliginda
degistirilmesi amaciyla kullanilmaktadir.
EMERGENCY STOP butonu. Bu buton acil durumlarda tezgahi kapamak için kullanilmaktadir, butona
basildiginda tezgahin tüm operasyonlari durur. Isleme tekrar baslamak için butonun RESET
dogrultusunda çevirilmesi ve tezgah açildiktan sonra tüm eksenlerin sifira gönderilmesi gerekir.
DATA PROTECT anahtari. Anahtar WRITE konumuna alindiginda, programda edit(düzenleme) islemleri
mode anahtari EDIT konumunda iken yapilabilir. Anahtar kullanilmadigi zaman YES konumunda
tutulmamasi gerekir.
WORK LIGHT- is lambasi. Bu anahtar is lambasinin açilip kapatilmasi için kullanilir.
CHIP CONVEYOR. Talas konveyörünün kumandasi amaciyla kullanilir.
MPG ÜNITESI (TAMBUR)

MPG de bulunan üniteler ve fonksiyonlari
(1) EKSEN SEÇIM ANAHTARI (SW5): MPG'nin kullanilmasi, veya RAPID, JOG ve ZERO RETURN
modlarinin herhangi birinde tezgaha +JOG ve -JOG tuslari kullanilmak suretiyle hareket verilmesi
gerekli oldugu durumlarda, hareket verilecek olan eksen bu anahtar vasitasiyla seçilir.
(2) MPG ON lambasi (PL49): Tamburda islem yapilmak amaciyla tezgah HANDLE moduna alindiginda bu
lamba ON konumuna geçer.
(3) MULTIPLY(artim) ayar anahtari: Tamburda bulunan skala üzerinde her bir skala arasindaki hareket
miktarini belirler. X1 konumunda iki skala arasi 0.001 mm, X10 konumunda 0.01 mm ve X100
konumunda ise 0.1 mm olarak ayarlanir.
(4) MPG -tambur-: Tezgah mode anahtari HANDLE konumuna alindigi takdirde geçerlidir. Tambur
döndürülmek suretiyle istenilen hareket verdirilebilir.

Makina

Operasyon Modlari

Operatör
panelinde
söylemistik.
Bu
fonksiyona baslamadan
olmadigi tesbit etmesi
biri, bu mod anahtari
edilmeye

bulunan mod anahtari konusunda bir önceki yazimizda, bir seyler
anahtarin CNC tezgahin kalbi oldugunu ve operatörün herhangi bir
evvel bu anahtarin konumunu kontrol ederek dogru konumda olup
gerektigini belirtmistik. Operatör açisindan yapilan en yaygin hatalardan
yanlis konumda iken, bu konumla alakali olmayan, fonksiyonlarin icra
çalisilmasidir.

Ayni sekilde bir önc eki
belirtmistik.
Buna
oldugunu ögreneceksiniz.

yazimizda, mod anahtarinin çok sayida konuma sahip oldugunu
ragmen bu bölümde, CNC tezgahta temelde üç operasyon modu

Burada üç modu tanitacagiz, ve bunlarin ne zaman kullanilacagi konusunda örnekler verecegiz. Ayni zamanda mod anahtarinin her bir
konumunu, üç temel çalisma modunda siniflamak suretiyle, mod anahtari hakkinda daha detayli bilgi verecegiz.
Manual Mod
Manual modda, CNC tezgah standart veya konvansiyonel bir tezgah gibi davranir. CNC isleme merkezi manual freze tezgahi gibi
davranir. CNC tezgahtaki modlardan manual mod olarak adlandiririlan mod anahtari konumlari JOG (sabit hizda hareket),
HANDWHEEL (tambur), RAPID (hizli hareket), ve ZERO RETURN (sifira gönderme) seklindedir.

Manual mod ile, CNC tezgah operatörüne butonlara basma, tamburu döndürme, istenen makina
fonksiyonunu yerine getirebilmek için anahtarlari aktif hale getirme gibi operasyonlari yapmasina izin

verilmektedir. Manual modda her bir butonun veya anahtarin aktif hale getirilmesi ile tezgah bu isleme
ani cevap verir. Örnegin, eger mod anahtari uygun konuma alinmis ve dogru butona basilmis ise is mili
döndürülebilir. Eger suyu açma anahtari aktif hale getirilmis ise sogutma suyu açilir. Eger tezgahta uygun
mod konumu seçilmis, uygun olan eksen seçim anahtari ile eksen seçilmis ise uygun yön butonlarina
basilarak tezgah eksenine hareket verdirilebilir.
Akilda tutulmasi gerekir ki; manual modda yapilamayan seylerin tamami ikinci operasyon modu olan
manual data input (manual veri giris modu – MDI) modunda yapilabilir

Manual Data Input (MDI) –Manual Veri Giris Modu
Bu mod, mod anahtarindaki iki konumu içerr: Edit(yazma) ve MDI. Her iki durumda da, operatör verileri kontrol panelinde bulunan
klavye ve ekran vasitasiyla girer. Bu mod anahtar konumlari arasinda büyük bir fark oldugu düsünülse de, bunlari iki temel amaç için
ayni kategoride ele aldik.
Ilk olarak, her iki anahtar konumu da verilerin kilavye vasitasiyla girilmesini saglar. Mod anahtari Edit konumunda iken, program
yazilabilir veya programda degisiklik yapilabilir. Mode anahtari MDI konumunda iken CNC komutlari girilip icra edilebilir.
Ikinci olarak, her ikisi de daha otomatik sekilde yapilabilen manual kabiliyetlere sahiptir. Edit modunda, operatör CNC programlari
kontrol bellegine girebilir. Bu islem ayni zamanda tezgaha bagli bir haberlesme sistemi vasitasiyla da (bilgisayar, teyp okuyucu v.s.)
yapilabilir. MDI modunda, CNC programlari klavye ve ekran vasitasiyla manual olarak girilebilir ve ayni anda icra edilebilir. Eger kod
ikinci bir defa icra edilmek istenirse operatörün MDI kodlarini ikinci kez girmesi gerekir. Buna mukabil, ayni komutlar program içinde
verildiginde bunlar tekrar-tekrar MDI modunda girilmek yerine otomatik olarak icra edilebilir.

Manual Data Input –Manul Veri Girisi MDI
CNC programi ile yapilabilen operasyonlarin asagi yukari tamamina yakini MDI modunda yapilabilir. Eger operatör CNC komutlari
hususunda tecrübeli ise, diger manual yollar ile yapilana oranla MDI modu ile fonksiyonlari daha hizli bir sekilde yerine getirebilir.
Örnegin, referans noktasina gönderme islemi mod anahtarinin ZERO RETURN konumuna alinip manual olarak yapilabilecegi gibi;
MDI modunda uygun komutlarin verilmesi suretiyle de yapilabilir. Iyi bir operatör bu islemi manual moda oranla MDI modunda daha
hizli bir sekilde yerine getirebilir.
MDI modununu kullanilmasinin en önemli sebebi manual modda yapilamayan bir takim islemlerin bu mod vasitasiyla yerine
getirilebilmesidir. Örnegin, bazi isleme merkezleri, is mili için devir degistirme, dönme yönü belirtme , durdurma gibi fonksiyonlari
yerine getirebilecek olan herhangi bir buton veya anahtara sahip degildir. Bu tip bir makinada, operatörün is milini herhangi bir sebep
dolayisi ile döndürmeye gereksinimi varsa, bunu yerine getirebilmesi için MDI modunu kullanmaya gereksinimi vardir.
MDI anahtar konumu ayni sekilde bir is parçasinda isleme operasyonlari yapmak amaciyla da kullanilabilir. Asagi yukari MDI modu ile
tüm komutlar verilebileceginden dolayi (G00, G01, G02 ve G03), operatör isleme operasyonlarini programi yazarken yapmis oldugu
isleme operasyonlarina benzer yapida yerine getirebilir. Buna ragmen, is parçasini islemek için MDI modunda komut verme esnasinda
operatörün dikkatli olmasi gerekir. Komut MDI modunda girilir girilmez icra edilir. Eger operatör MDI modunda komut girme
esnasinda bir hata yapmis ise, bas agrisi yaratabilir. MDI modunda verilen komutlarin icra edilmesi esnasinda programin Auto modunda
icra edilmesine oranla herhangi bir kontrol sansi yoktur.

Edit(Yazma) Modu
Daha önceden kelime islem programi ile bir personel bilgisayarda çalismis iseniz, CNC kontrol sistemindeki edit modu ile çalisma
esnasinda kendinizi oldukça konforlu hissedersiniz. Bu modda, operatöre iki temel fayda sunulur. Operatör programlari CNC tezgah
bellegine girebilir ve bu programlarda degisiklik yapabilir. Asagi yukari CNC kontrol sistemlerinin tamami operatörün çok sayida
programi tezgah bellegine kaydetmesine imkan tanirlar. Programlar tipik olarak program numarasi (O adresini takip eden sayisal deger)
ile organize edilir. Operatörün çalisilmak istenilen program numarasini CNC kontrol sistemi bellegine kaydedilen programlar arasindan
aktif program haline getirmek için çagirmasina imkan taninir.

Gerçek CNC kontrollerin tamami, edit modunda kullaniciya üç temel seyi yapma kabiliyeti saglarlar.
Operatör programa yeni bir bilgi yerlestirebilir, programdaki geçerli bilgiyi degistirebilir, programdan
bilgi silebilir. Bazi CNC kontrol sistemleri ayni zamanda operatöre markalama, kopyalama, yapistirma,
kesme gibi global düzenleme islemleri de sunmaktadir.

Bu temel özellikler arasinda, operatöre program içinde mevcut bir degerin arastirilmasi imkani da
taninmaktadir. Bu sayede programda aranmak istenen deger daha kolay bir sekilde bulunabilmektedir.

Program Çalistirma Modu
Üçüncü çalisma modu programin gerçekte icra edildigi (çalistirildigi) moddur. Bu modda mod anahtari memory (auto) veya tape (DNC)
modlarinin ikisinden birinde bulunur. Operatör bu modu programlarin test edilmesi veya çalistirilmasi amaciyla kullanir.

Memory (Auto) modu programlarin kontrol sistemi belleginden çalistirilmasinda kullanilir. CNC tezgahin
kontrol sistemi bellegi tüm CNC programini alabilecek kapasitede büyük oldugu sürece, programi
çalistirmak amaciyla memory modu kullanilmalidir.
Kontrol sistemi belleginde çok sayida program olmasina ragmen sadece bu programlardan bir tanesi
aktiftir. Bu program CYCLE START (Basla) tusuna basildiginda icra edilecek olan programdir(aktif
program). Çogu CNC kontrol sistemlerinde, aktif programi seçmek amaciyla edit modu kullanilir.
Çogu CNC kontrol sistemleri ile, program CNC tezgah belleginden icra edilirken, kontrol gösterge
ekraninda programin tam sayfaya sigan kismini operatörün görmesine izin verilmektedir. Program icra
edildikce, kursor aktif olan program blogu boyunca ilerleyerek operatöre programin hangi kisminin icra
edilmekte oldugunu gösterir.

Tape –teyp (DNC) modu
Bir zamanlar, programlar sadece bu mod kullanilmak suretiyle çalistirilabilmekteydi. Fakat bilgisayarin kesfi ile, mod anahtarinda Tape
modununda bulunmasi gereksinimi azalmistir. Günümüzün CNC kontrol sistemlerinin çogunda teyp modu artik kullanilmamaktadir.
CNC kontrol sistemleri teyp okuyucu ile akuple edilmis iseler, bunun tek amaci sadece programlarin kontrol sistemi bellegine
yüklenmesidir.
Programlarin teyp modundan çalistirabilmesine imkan taniyan CNC kontrollerde, bunun yararli olabilecegi iki durum vardir. Her ikisi
de programlarin kontrol sistemi bellegine sigmayacak kadar büyük oldugu durumlarda geçerlidir. Ilk olarak, program teyp okuyucudan
direkt olarak çalistirilabilir (eger kontrol sistemi bu özelligi desteklemekte ise). Buna ragmen, islenecek programin kapasitesi teyp
okuyucunun serit kapasitesini astiginda teyp okuyucunun da devre disi kalacagi unutulmamalidir.
Son derece uzun olan bu programlar için, bazi CNC kontrol sistemleri programlarin personel bilgisayar gibi dis ortamdaki bir cihaz
tarafindan çalistirilmasi desteklemektedir. Bu teknik ile, kontrol sistemi programi sanki teyp okuyucudan okuyarak çalisiyormus gibi
uyutulur, gerçekte program kontrol sisteminin haberlesme portu vasitasiyla aktarilmaktadir. Bunu yerine getirmek için, program
çalistirilacagi zaman mode anahtari pozisyonu tape (teyp)-DNC moduna alinir. Fakat kontrol sistemine programin dis ortamdan
çalistirildigini belirtebilmek için kontrol sistemi parametrelerinin ayarlanmasi gerekir. Bu teknigin ana uygulamasi CAM sistemi ile elde
edilen üç boyutlu oyma yüzeyi programlaridir. Bu programlar ile, konturlu yüzeyleri alabilmek için CNC tezgaha çok küçük artim
biriminde hareket yaptirilir. Personel bilgisayar vasitasiyla programlarin bu sekilde çalistirilmasi teknigi “DNC –Direct Numerical
Control –direkt sayisal kontrol” olarak adlandirilmaktadir. Hatirda tutulmasi gerekir ki kalip tasariminda elde edilen is parçasi
programlarinin islenmesi gibi bazi uygulamalar için bu son derece önemli bir özelliktir.
Mode anahtarinin tape konumu çok sayida kisitlamalara sahiptir. Ilk olarak, CNC kontrol sistemi ekraninda icra edilmekte olan
programa ait sadece bir veya iki satira ait olan kod gösterilir. Memory modunda, operatörün programin ekrana sigan kismini
görebilmesine imkan taninmaktadir. Bu özellikle programin test edilmesi sirasinda operatörün bir sonraki hareket kodunu görmek
istedigi durumlarda son derece faydalidir.
Tape modunun ikinci kisitlamasi CNC kontrol sisteminde programda degisiklik yapilmasinin mümkün olmamasidir. Bu ise programin
çalistirilmadan evvel tamami ile dogru bir sekilde yazildigindan emin olunmasi gerekliligini ortaya koyar. Eger programda degisiklik
yapilmasi gerekli ise, bunlarin CNC kontrol sistemi disinda yapilmasi gerekir. Programlar kontrol sistemi bellegine kaydedildigi zaman,
kontrol sistemi kisminda degisiklikler kolaylikla yapilabilir.

Temel Operasyon Sirasi

Herhangi bir CNC takim tezgahinin çalistirilmasinin temel prosedürleri takip etmekten daha fazla sey oldugu konusunda deneyimli
CNC tezgah operatörleri hem fikirdirler. Tezgahin sabahleyin açilip aksam kapatilmasina kadar, operatör bu siralari kademe-kademe
takip eder.

Acemi operatörler açisindan, CNC tezgahini nasil çalistiracagini ögrenme çabasinin yarisi herhangi bir
prosedüre ne zaman gereklilik duyulacagini ögrenmesinden geçer. Bunu ögrendikten sonra, sadece temel
operasyon sirasini takip etmek suretiyle. makinaya istenen fonksiyonu basitce yaptirabilir. Örnegin, eger
operatör CNC kontrol sistemi bellegine programi yüklemek isterse, uygun sirada bir dizi anahtar ve
butonun aktif hale getirilmesi gerekir. Eger operatör offset (telafi) degerlerini degittirmek istiyorsa,
spesifik bir prosedürün takip edilmesi gerekir. Her ne kadar gerçek buton ve anahtarlar kontrol modeline
bagli olarak degisse bile, operatör en önemli siralamayi bir döküman halinde hazirlayabilmit ise,
makinaya istenilen fonksiyonu yaptirmak oldukca kolay olacaktir.
CNC tezgah kullanan çok sayida firma makinayi çalistirabilmek için gerekli olan tüm ana prosedürleri
operatörlerinin aklinda tutabilmesini isterler. Operatöre her bir CNC takim tezgahi ile kendini rahat
hissedebilmesine yardimci olmasi için CNC tezgah kullanicisinin her bir makina için ayri bir not defteri
tutmasini israrla öneririz. Bu, kritik makina operasyonlari için adim-adim yöntemleri operatörün
rahatlikla yapabilmesine yardimci olacaktir.

En Önemli Operasyon Siralari
Tezgahi açma, tezgahi kapama, takimlarin takilmasi, telafilerin ayarlanmasi ve programlarin yazilmasi gibi isler operatörün düzenli
olarak yaptigi isler arasindadir ve bu sebeple bunlari kesinlikle çok iyi bir sekilde ögrenip aklinda tutmasi gerekir. Buna mukabil, daha
az aralikla kullanilan prosedürler de vardir ve bunlarin kesinlikle not defterinde tutulmasi gerekir.
Bu prosedürler ile, CNC takim tezgahini çalistirmak çok kolaylasir. Bunlar operasyonel prosedürler ile ilgili olarak çabuk ve kolay
ulatabilecek referans saglarlar. Her ne kadar takim tezgahi saticilarinin satmis olduklari her bir tezgah için bu tekilde kolay ulatabilecek
bir dökümantasyon hazirlamalari güzel olacaksa da, çok azi bunu yapmaktadir. Çogu CNC takim tezgahlari için, bu tür bilgileri
kendinizin anlayacagi sekilde olusturup kullanmaniz gerekir.
Prosedürlerinizi lojiksel kategorilere bölebilirsiniz. Burada bu prosedürler ile ilgili olarak tipik bir itleme merkezi için gelittirilmit bir
spesifik liste verilmektedir. Bunlara çok benzer prosedürler CNC takim tezgahinin her bir formu için gerekli olacaktir. Eger operatör
CNC takim tezgahini ögrenirken eli altinda bu tip bir bilgiye sahip ise, tezgahin çalistirilmasi çok daha kolay olacaktir.

Manual Operasyon Siralari
• Makinayi açma
• Manual sifira gitme
• Is milini manual olarak döndürme
• Eksenlere manual olarak sabit hizda hareket verme
• Eksenleri hareket ettirmek için tamburu kullanma
• Is miline takimlari manual olarak takma
• Magazine takimlari manual olarak takma
• Sogutma suyunu manual olarak açma
• Eksen göstergelerinin sifirlanmasi veya istenilen bir degere ayarlama
• Takim telafilerini girme (takim boyu ve takim yariçapi)
• Ayna görüntüsünü manual olarak ON konumuna alma
• Manual olarak inç veya metrik sistemi seçme
Manual Data Input-Manual Veri Girit Operasyon Siralari
• Takimlari degistirmek için MDI modunu kullanma
• Is milini döndürmek için MDI modunu kullanma
• MDI modunu tezgahi sifir noktasina göndermek için kullanma
• Eksenlere hareket verdirmek için MDI modunu kullanma
Program Yükleme ve Kaydetme Siralari

•

Programlari seri port vasitasiyla bellege yükleme

•
•

Klavyeden programlarin bellege yüklenmesi
Programlarin CNC den bilgisayara aktarilmasi

Program Gösterme ve Düzenleme Siralari

•
•
•
•
•
•
•

Programda kayitli olan programlari gösterme
Programlarin bellekten silinmesi
Programdaki diger programlarin arastirilmasi
Program içindeki degerlerin aranmasi
Programdaki kelimelerin degistirilmesi
Programdaki komutlarin ve kelimelerin silinmesi
Programa kelime ve komutlarin yerlestirilmesi

Hazirlik Siralari

•
•

Program sifir noktalarini ölçme
Takim boyu degerlerinin tesbiti ve ölçülmesi

Program Çalistirma Siralari

•
•
•

Programlari test etme
Test edilen programlarin çalistirilmasi
Programi yaridan baslatma, takima islem yaptirma

CNC Programlarinin Emniyetli Bir Sekilde Test Edilmesi
Çogu kisimlarda, CNC kontrol sistemleri programda verilen komutlari takip edecektir. Temel yazim hatalari haricinde programda
herhangi bir hata var ise CNC kontrol sistemi muhtemelen bu hatayi nadiren gösterecektir. Yeni bir programi test ederken, operatör
herteye hazirlikli olmalidir. Örnegin programci takimi hizli hareket verdirmek suretiyle parçada kesme islemi yapan bir kodu yanlislikla
kullanmis olsun. Kontrol sistemi verilen komutlari takip edeceginden dolayi muhtemelen tezgah bindirecektir.

Muhtemelen manual(elle) olarak hazirlanan programda herhangi bir sey yanlis olabilir. Programci X
degeri yerine Z degerini yanlislikla yazmis olsun. Bu durumda, makina ile elde edilen hareket tamami ile
yanlis olacaktir.
Eger program CAM sistemi ile hazirlanmissa programda muhtemelen sintaks (yazim) hatalari bulunmaz.
Ayni sekilde kontrol sistemine verilen temel hareket komutlari da dogru olur. Buna mukabil, CAM ile elde
edilen programlar tamami ile dogru olcaktir seklinde bir sonuca varilamaz. Manual olarak üretilen
programlara göre bunlarin dogru olma olasiligi çok yüksekse de, ilerlemeler, is mili devirleri, is parçasi
fikstürü, kesme derinligi v.b. gibi problemler dolayisi ile programin islenmesi esnasinda istenmeyen
durumlar olutabilir. Diyalog sistemi ile üretilen CNC programlari CAM sistemi ile elde edilen programlar
gibi düsünülebilir. Hatirda tutulmalidir ki; eger takim boyu ölçme, is parçasi sifir noktasinin tesbit
edilmesi gibi hazirlik islemleri asamasinda hata yapilmis ise mükemmel programlar dahi sihhatsiz bir
sekilde davranacaktir
CNC ekipmani ile çalisma esnasinda emniyet prosedürlerine gereksinimi göz ardi edemeyiz. Acemi
programcilari korkutmak gibi bir hedefimiz olmasa da, bu güçlü ve potansiyel tehlikeli ekipman için son
derece tedbirli olmayi asilamak istiyoruz.

Emniyet Öncelikleri
Herhangi bir takim tezgahi ile çalisma durumunda daima önem verilmesi gereken üç temel öncelik vardir.

Operatör Emniyeti
Tezgahta yapilacak tüm islem kademeleri için öncelikli olarak operatör emniyetini birinci planda tutacak sekilde önlem alinmasi
gerekir. CNC programlarinin test edilmesi için gerçek prosedürleri ileriki kisimlarda verdikce, her bir prosedürün öncelikli olarak
operatör emniyetini vurguladigini göreceksiniz. Acemi operatör deneyim kazandikca, meyilim zaman kazanmak için bu prosedürleri
kisaltmak seklinde olacaktir. Önerilen test prosedürleri takip edilmedigi takdirde operatör tezgahin kapagini çok tehlikeli olacak tekilde
açiyor demekt ir.

Takim Tezgahi Emniyeti
Emniyet önceliklerinin ikinci seviyesi CNC isleme merkezinin emniyetidir. Her bir operatör takim tezgahina herhangi bir sekilde hasar
vermeyecek sekilde çalismak için elinden gelen her seyi yapmak zorundadir. CNC takim tezgahi çalisma zamani son derece pahalidir.
CNC tezgah herhangi bir sebep ile devre disi kalirsa, tezgahin tamiratindaki gerçek maliyet, imalat zamanindaki kayba oranla genellikle
daha azdir.

Operatör veya programci hatalarindan dolayi takim tezgahina zarar vermenin herhangi bir özrü yoktur.
Eger vermis oldugumuz test yöntemleri takip edilirse, tezgahi tehlikeli duruma sokmadan takim daha az
riskle çalistirilabilir.

Is Parçasi Emniyeti
CNC tezgah emniyetinin üçüncü seviyesi tüm it parçalarinin istenen ölçüler içinde alinabilmesidir. Kullanici uygulamalarina bagli
olarak tezgahta islenecek olan kaba malzeme maliyeti dramatik bir sekilde degisir. Bazi durumlarda, tamami ile kaba kütük kullanilarak
son derece küçük parçalarin islenmesi durumunda, CNC tezgahta islenmek amaciyla baglanan malzeme maliyeti parça basina 10 sent
(1/10 $) kadar az olabilir. Bu durumda, sirket program ile islenen parçayi gerçek ölçülerinde elde edebilmek için çok sayida parçanin
iskartaya çikmasina herhangi bir sey söylemez.

Buna ragmen CNC tezgaha baglanan malzemenin maliyetinin son derece yüksek oldugu is parçalarinin
islenmesi gerektigi durumlar olabilmektedir. Muhtemelen malzemenin kendisi son derece pahalidir,
ve/veya CNC takim tezgahina baglanmadan is parçasi üzerinde yapilan hazirlik operasyonlari veya ek
isleme operasyonlari son derece pahali olabilir. Eger vermis oldugumuz test prosedürleri takip edilirse,
alinacak olan is parçasi istenilen ölçülerde alinabilir. Verilen teknikleri takip etmek suretiyle itlenen tüm
kritik ölçüler operatör tarafindan hassasca alinabilir.

Tipik Hatalar

Programlarin test edilmesinde kullanilan gerçek teknikleri tartismadan evvel programin yanlis olmasina
sebep olan programcinin yapabilme egiliminde oldugu tipik hatalari bir görelim. Bu yaygin hatalarin
bilinmesi suretiyle programin öncelikli olarak gözlenmesi ve hatalara önceden teshis konulabilmesi
saglanabilir.
Sintaks (yazim) Hatalari
Programin yazimi esnasinda programcidan kaynaklanan yazim hatalarini kontrol sistemi isleme sokmaz. Progr amcinin G01 seklinde bir
kodu G101 seklinde yazmasi tipik bir yazim hatasidir.

Bu sekildeki bir hata ile, bu hatali hareket kodu okundugunda kontrol sistemi alarm durumuna geçer.
Eger takim tezgahi verilen hareket komutlarini takip etmek suretiyle hareket ediyor ise hareket durur ve

program askiya alinir. Genellikle kontrol sistemi problemin sebebi ile ilgili olarak gösterge ekraninda bir
mesaj gösterir.
Yazim hatalari progamin yazimi veya kontrol sistemine kaydedilmesi esnasinda manual programcinin
yapmis oldugu gülünç hatalardir. Bunlarin teshis edilmesi oldukca kolaydir, çünkü programci programin
test edilmesi esnasinda herhangi bir alarm ile karsilastiginda, bu tip bir hatanin oldugu açiktir.

Hareket Hatalari
Bu tip hatanin teshis edilmesi biraz daha zordur. Her ne kadar hareket hatalari programcidan kaynaklanan gülünç hatalar olsa dahi,
genel olarak bunlar dogru olmayan koordinat hesaplamalarina sebebiyet verir. Örnek olarak programci resim üzerindeki bir ölçüyü
yanlis olarak yorumlamis olsun, ve takima hareket verdirmek için gerekli olan komutlar bu yanlis yorumlanan ölçüden dolayi yanlis
olur. Bu durumda kontrol sistemi herhangi bir alarm vermeden programcinin vermis oldugu hareket komutlarini takip eder. Fakat elde
edilen takim yolu dogru olmayacaktir.
Bu kategorideki diger hatalar takim telafilerinin aktif hale getirilmesinin ve devre disi birakilmasinin unutulmasi, yanlis G kodu ile
kesme isleminin yapilmasi(genel olarak G00), saat yönünde yay hareketi veya saatin tersi yönde yay hareketinin yanlis verilmesi ve
artimsal mod ile mutlak mod arasinda yanlis seçimin yapilmasi seklindedir.
Bu tip bir hata isleme öncesi tesbit edilemez ise son derece zararli olabilir. Bu tür hatalarin oldugu kodlar; en iyimser halde, “uygun bir
tekilde itleme”; en kötümser halde, “takimi is parçasina, is parçasi baglama aparatina veya makinaya bindir” teklinde programin kontrol
sistemine verdigi komut olarak yorumlanabilir.

Ön-hazirlik (Ayar) Hatalari
Eger hazirlik islemleri esnasinda bir hata yapilmis ise, mükemmel bir sekilde yazilmis olan bir program dahi olsa CNC programi ile
istenilen parça alinamaz. Çogu durumlarda program islenmeye geçilmeden evvel, ayar ile ilgili islemleri yapmasi için operatörün bir
takim ölçümler yapip bu elde etmis oldugu ölçüm degerlerini kontrol sistemi telafi bellegine girmesi gerekir.

Örnegin, asagi yukari tüm isleme merkezleri program sifirinin makinada ölçülmesini gerekli kilar. Bu
ölçüm bir kez yapilirsa, ya program degistirilmelidir, veya program sifir degerlerinin fikstür telafilerine
(program sifirinin nasil atandigina bagli olacak sekilde) girilmesi gerekir.

Eger bu ölçümler yanlis sekilde yapilmis, veya bunlarin kontrol sistemi bellegine girilmesi esnasinda bir
hata yapilmissa, kontrol sistemi program sifirinin nerede oldugunu dogru olarak bilmeyecek; program
komutlarina bagli olan tüm hareketler dogru olmayacaktir.
Benzer sekilde, takim boylari ve çaplari(frezeleme takimlari için)nin ölçülüp kontrol sistemi bellegine
girilmesi gerekir. Eger bu esnada bir hata yapilmis ise, kontrol sistemi her bir takima ait olan takim
boyunu veya çapini dogru bir sekilde algilamaz.
Atlamadan Kaynaklanan Hatalar
Acemi programcilarin çogu program içinde gerekli olan kodlarin bazilarini atlayarak kodlama egilimindedirler. Programda ölçülerin
verilmesi esnasinda “.” nokta degerini veya sogutma suyunu açma kodunu unutabilirler. Ayni sekilde programda ilerleme degerini
vermeyi unutabilirler. Bu gitgide uzar. Bu tip unutma hatalarina karsi egilimli olunabileceginin bilinmesi programin test edilmesine
baslandiginda yardimci olur.

Programin Test Edilme Yöntemleri

Timdiye kadar temel teyler hakkinda bir fikir sahibi olduk, simdi programlarin test edilmesi için gerekli
olan gerçek prosedürleri tartisalim. Öncelikli olarak Feed Hold (ilerlemeyi durdurma) butonunun çok iyi

bir sekilde kullanabilmek için aliskanlik kazanilmasi gerekir. Programi baslatmak için Cyle Start (Basla)
butonuna her bastiginizda, diger parmaginizin Feed Hold butonu üzerinde konumlandirilmis olmasi
gerekir. Eger beklenmeyen bir hizli hareket kodu yapilmakta ise, Feed Hold butonunun nerede oldugunu
tesbit edecek kadar zamaniniz olmayabilir. Bu sebeple parmaginiz kesinlikle bu buton üzerinde tutulmali
ve ani olarak basacak sekilde hazir olmalidir. Ne yapmakta oldugunuz önemli degildir, program test
edilene kadar, bu teknigi kullanmaniz gerekir. Bu teknigin herhangi bir sebeple bindirme hatalarinin
önüne geçecegine garanti veririz.

Machine Lock (Makina Kilitleme) Ile Çalistirma
Makina kilitleme anahtarina sahip olan tüm CNC tezgahlar bu isleme imkan tanir. Bu prosedür programda bulunabilecek olan sintaks
(yazim) hatalarina karsi programin kontrol edilmesini saglar. Hazirlik islemi yapildiktan ve program ile ilgili tüm bilgiler (takim
telafileri, program sifiri v.s.) kontrol sistemine girildikten sonra, operatör Machine Lock (makina kilitleme) ve Dry Run (kuru çalisma)
anahtarlarini ve ayni zamanda dry run ile verilen ilerleme hizini kontrol eden anahtari (genellikle Feedrate Override veya Jog Feedrate
anahtarlari) en yüksek konumuna getirerek hareketlerin mümkün olan en hizli bir sekilde islenmesini saglar.
Islem baslatildiginda (cycle start butonuna basarak), kontrol sistemi programda olusabilecek olan yazilim hatalarina karsi programi
tarar. Programin icrasi esnasinda, is mili döner, magazinden istenilen takim alinir, kontrol sistemi programi gerçekten çalistiriyormus
gibi görünür(Pozisyon göstergesinde kontrol sistemi eskenlerin mevcut konumunu program islemi devam ettigi sürece gösterecek
sekilde degistirir).Buna mukabil, eksenler (X,Y,Z v.b. ) fiziksel olarak hareket etmez.
Bu yöntem operatörün programi en rahat bir sekilde kontrol etmesini saglar. Kontrol islemi esnasinda operatör kendini son derece rahat
hisseder çünkü tezgah eskenleri fiziksel olarak hareket etmemektedir. Operatör eksenlerde herhangi bir hareket olmadigini gördükten
sonra (makina kilitleme tusu gerçekten de aktif hale getirilmis), kendini iki seyden bir tanesi olana kadar rahat hisseder. Ya kontrol
sistemi bir alarm olusturur veya bir alarm olusturmamasina ragmen program sona ermez, askida kalir.
Eger kontrol sistemi program içinde bir yazim hatasi bulmus ve bunun sonucu olarak bir alarm vermitse, operatör alarmi teshis etmeli,
problemi halletmeli ve programi tekrar isleme sokmalidir. Bu islem makina kilitleme anahtari aktif halde iken, tüm program herhangi
bir alarm olusturmayincaya kadar tekrarlanmalidir.
Kontrol sistemi herhangi bir alarm vermeden tüm programin icrasini tamamladiginda, operatör bilecektir ki, kontrol sistemi programi
kabul etmektedir. Her ne kadar program içinde istenmeyen hareket hatalari olsa bile, en azindan program bastan sona kadar bir alarm
vermeden isleme alinmistir. Islem bitirildikten sonra, çogu CNC kontrol sistemlerinde kumanda yapisi geregi makina kilitleme tusunun
devre disi birakilip makina pozisyonu ile kontrol sistemi pozisyonlarini senkronize etmek için tüm eksenlerin kesinlikle sifira
gönderilmesi gerekir.
Eger CNC programi bir CAM sistemi ile hazrilanmissa, CNC programinda yazim hatalari olmayacagindan dolayi bu yukarida
bahsedilen test prosedürünün uygulanmasina gerek yoktur.

Dry Run (kuru çalisma) Ile Çalistirma
Makina kilitleme ile çalistirma prosedürü basarili bir sekilde tamamlanmissa, operatör programda eksen hareketlerini vermeye hazirdir.
Buna ragmen, programda oldukca vahim hareket hatalari olabilecegi göz ardi edilmemelidir. Gerçekten de bu bahsedilen prosedürün
ana sebebi hareketden kaynaklanan problemlerin kontrol edilmesidir. Operatörün bu prosedürü yerine getirirken gerçekten de son derece
dikkatli olmasi gerekir. Bu esnada, is parçasi sifir ayarlari yapilir fakat baglama aparati üzerine herhangi bir is parçasi baglanmaz.
Bu islemi yerine getirebilmek için, operatör makina kilitleme anahtarini devre disi birakir (kapar), dry run –kuru çalisma - ilerleme
hizini ayarlayan anahtari (feedrate override veya jog feedrate) en düsük konumuna alir, ve rapid traverse override –hizli hareket ayar
anahtarini en düsük konumuna alir. Program isleme operasyonu baslatildiginda (cycle start tusuna basma), operatörün bir parmaginin
Feed Hold –ilerlemeyi durdurma- butonunun üzerinde basmaya hazir halde tutmasi gerekir.
Jog feedrate-sabit hizda ilerleme hizi - en düsük konumuna alindigindan dolayi eksen hareketleri son derece yavas olacaktir. Operatör
jog feedrate anahtarinin ayar konumunu degistirmek suretiyle eksen ilerleme hizini artirdikca eskenler biraz daha hizli hareket edecektir.
Operatör bu hiz degerini kendini emniyette hissettigi bir degere ayarlayabilir.
Her bir takim is parçasina veya is parçasi tesbit aparatina yaklastikca, dry run-kuru çalisma- hiz ayar anahtarinin (jog feedrate veya
feedrate override) düsük konuma ayarlanmak suretiyle eksen hizlari düsürülebilir. Eger operatör endiseli ise ve bir seyi kontrol etmek
istiyorsa, islemi geçici olarak durdurmak için Feed Hold –ilerlemeyi durdurma- butonuna basilabilir. Duraklama sonrasi, cycle start
(basla) butonuna basilarak esken hareketleri tekrar baslatilabilir. Eger operatör programdaki hareket de olan bir hatadan dolayi isleme

operasyonunu iptal etmek isterse, Feed Hold-ilerlemeyi durdurma- butonuna basildiktan sonra, RESET butonuna basilabilir, mod
anahtari manual modda zero return konumuna alinmak suretiyle makina sifir pozisyonlarina gönderilebilir, ve problem mode anahtari
edit konumuna alinmak suretiyle programda degisiklik yapmak suretiyle düzeltilebilir.
Ciddi problemlerden dolayi, operatörün ayni zamanda daha az önemli problemleri de kontrol etmesi gerekir. Örnegin, operatörün her bir
takim için is milinin dogru yönde dönüp dönmedigini ve programin ürettigi temel hareketlerin dogru olup olmadigini kontrol etmesi
gerekir.
Çogu durumlarda, bu kisimda bahsedilen prosedürü bir defa yaptiktan sonra, operatör programin dogru olup olmadigindan tamamiyla
emin olmayabilecektir. Bu tekilde program ilk isleme alindigi zaman, operatör makinaya ciddi hasarlar verebilecek olan hatalar üzerinde
yogunlasmis olabilir, ve bu sebeple hareket ile ilgili hatalara daha az ehemmiyet verebilir. Bu sebeple, operatörün tüm hareket
komutlarindan tamami ile emin oluncaya kadar bu kisimda bahsedilen prosedürün bir çok kez tekrarlanmasi gerekir
Bazi durumlarda makina kilitleme ile çalistirma islemi tamami ile bitirildikten sonra, bu kisimda bahsedilen prosedürün icra edilmesi
esnasinda makina alarm durumuna geçebilir. Eksenlerin çalisma limitlerini geçmesi, telafiler ve diger kompanzasyon tipleri ile ilgili
problemler makinayi alarm durumuna geçiren problemler arasindadir.

Is Parçasi Baglanmadan Programi Çalistirma
Ilk is parçasini gerçek olarak islemeye geçmeden evvel, yerine getirilmesi gerekli olan önemli bir prosedür daha vardir. Operatörün Dry
Run –kuru çalisma- anahtarini kapamak suretiyle (OFF) is parçasini aparata baglanmadan evvel prorgami tamami ile birden fazla icra
etmesi gerekir. Bu operatörün bir önceki prosedürde görülmesi mümkün olmayan bir seyi görmesine yardimci olur. Bu prosedür
operatörün tüm eksen ilerleme hizlarinin dry run hareket hizi anahtari (jog feedrate veya feedrate override) ile kontrolunu eline almasini
saglar. Dry run (kur u çalisma) anahtari aktif hale getirildiginde, operatörün hizli hareket ile kesme hizlari arasindaki farki ayirtetme
kabiliyeti yoktur. Bu hareketlerin hepsi ayni hareket gibi gözükür.
Bu prosedür ile operatörün düzeltmesine imkan taninan bir örnek verelim. Programcinin delik delme islemini kesme hareketi yerine
hizli hareket ile yapan bir kodu yanlislikla yazmis oldugunu kabul edelim. Fakat delik delmek için gerekli olan kodda, programci hata
ile G01 kodunu unutacaktir. Makina mevcut durumda hizli hareket modunda olacagindan dolayi, delik hizli hareket ile islenmek
istenecektir ki muhtemelen matkabi kiracak ve operatörü yaralayabilecektir. Bu sebeple, parça isleniyormus gibi fakat parça yerinde hiç
bir parça bagli olmayacak sekilde, bu prosedürün bir kaç kez tekrarlanmasini önermekteyiz. Bu prosedür vasitasiyla operatör programin
hangi kisimlarinda hizli hareket vermis, hangi kisimlarinda kesme hareketi vermis kolaylikla anlasilabilir.
Islenmesi son derece uzun zaman alan is parçalari için, operatör Dry Run anahtarin On ve OFF konumlari arasinda istege göre
degistirmek suretiyle ve dry run hiz ayar anahtari ile yüksek hiz vermek suretiyle islemi hizlandirabilir. Operatör icra edilmekte olan
kodun bir kesme hareketi ile verilmis olan bir kod oldugundan emin olduktan sonra, dry run hiz ayar anahtarini ayarlayarak eksen
hizlarini bir miktar artirmak suretiyle islemi hizlandirabilir. Sonra Dry run anahtari kapatilabilir. Bu teknigin tekrarlanmasi suretiyle
operatörün uzun programlari kisa zaman içinde kontrol etmesine imkan taninir.

Ilk Is Parçasinin Alinmasi
Sonunda operatör ilk is parçasini çalistirmaya hazirdir. Hala programdaki her bir takim potansiyel olarak tehlikeli duruma sebep veren
en azindan bir harekete sahiptir. Çogu programcilar her bir takimi is parçasi yüzeyine 3 mm kalacak sekilde hizli bir sekilde
pozisyonladirirlar. Bu son derece az olan mesafenin bir önceki kontrol prosedürlerinde kontrol edilmesi mümkün degildir. Bu sebeple
operatör her bir takimin is parçasina olan yaklasma hareketi sirasinda son derece dikkatli olmasi gerekir. Ayni zamanda, eger takim
degisik yüzeylere programin diger kisimlarinda hizli hareket ile yaklasiyor ise, ayni zamanda bu hareketler esnasinda da operatörün
tedbirli olmasi gerekir.
Bu sebeple, takimlarin is parçasina yaklasmasi esnasinda Dry Run-kuru çalisma- ve Single Block –satir satir isleme - anahtarlarinin aktif
halde olmasini öneririz. Dry run ve single block tuslari aktif hale alinmak suretiyle, operatörün hareket hizini her bir takimin yaklasma
hareketi esnasinda kontrol etme imkani olacaktir. Takim islenecek olan yüzeye yaklastikca, eksen ilerleme hizi dry run –kuru çalisma
hiz ayar anahtarinin (jog feedrate veya feedrate override) düsük konuma alinmasi suretiyle eksen hizlari düsürülebilir. Ve Single block
satir satir isleme- anahtari aktif konumda oldugundan dolayi, takimin parçaya yaklasma hareketi bittiginde tezgah eksenlerinin
ilerlemesi kendiliginden duracagindan operatör kendini emniyette hisseder. Eksen ilerlemesi durduktan sonra, operatör yaklasma
miktarini (3mm) kontrol edebilir. Eger her sey normal gözükmekte ise, operatör Dry Run-kuru çalisma- anahtarini devre disi birakabilir
(dry run anahtari ON konumunda iken kesme islemi yaptirmayin) ve Single Block (satir satir isleme) anahtarini aktif halde birakabilir.
Her bir komutun sonunda, eksen hareketi Single Block anahtari ON konumunda oldugundan dolayi durur ve operatör bir sonraki
harekete devam edebilmek için Cycle Start (basla) tusuna basar. Bir sonraki komut bir baska yüzeye yaklasma seklinde bir komut ise,
eksen hizlarini kontrol altina alabilmek için operatör Dry Run (kuru çalisma) anahtari tekrar ON (aktif hale getirme) konumuna alabilir.

Çogu kontrol sistemlerinde, takimin ilk yaklasma hareketi esnasinda operatöre yardimci olan bir pozisyon göstergesi vardir. Bu yaygin
olarak “distance to go(kalan mesafe)” sayfasi olarak adlandirilir. Bu sayfada verilen komutun tamamlanmasi için daha eskenlerde ne
kadar hareket yapilmasi gerektigi gösterilir. Örnegin, mecvut durumda takim is parçasina yaklasiyor olsun. Kesme islemi öncesi
hareketi durdurmak için Single Block (satir satir isleme) ve eksen ilerleme hizini kontrol altina almak için Dry Run (kuru çalisma)
anahtarlari aktif hale getirilerek esken ilerleme hizi yavaslatilmis olsun. Takimin is parçasina yaklasmasina 5 mm kaldiginda, operatör
bir endite hissetmit olsun. Operatörün icra edilmekte olan kod tamamlanmadan takim is parçasina çarpacak seklinde bir enditesi olmut
olabilir, bu sebeple Feed Hold (ilerlemeyi durdurma) butonuna basarak eksen hareketlerinin ilerlemesini durdurur. Bu esnada, operatör
aktif haldeki kodun tamamlanmasi için eksenlere daha ne kadar hareket verilmesi gerektigini “distance to go(kalan mesafe)”
sayfasindan kontrol edebilir. Bu mesafe takimin is parçasina yaklasmak için durduruldugu pozisyon ile kiyaslanmak suretiyle takimin
çarpip çarpmayacagi belirlenebilir.

Dogru Parçalarin Elde Edilmesi
Yukarida bahsedilen prosedürler birincil hedef olarak operatör emniyetini konu almaktadir. Ayni zamanda operatörün de dogru parçalari
elde etmesi gerekir. Ilk is parçasinin islenmesi esnasinda, i t parçasinin istenilen ölçülerinde alinabilmesini saglamak için bir takim seyler
gereklidir.

Eger operatör her bir takimin isleme operasyonu esnasinda ne yamakta oldugunu dikkate alirsa, islenen
parça yüzeyi üzerinde takimin bir miktar paso kalacak sekilde is parçasini islemesini saglayabilir. Deneme
telafisi ile isleme operasyonu sonrasi, islenen yüzey ölçülebilir ve bu ölçüm sonucunda operatör gerçek
olarak is parçasi üzerinde ne kadar paso kaldigini bulabilir. Buna göre telafi degeri uygun sekilde
ayarlanarak, takim tekrar isleme sokulabilir. Bu durumda takim is parçasini istenilen hassasiyet
degerinde islemis olacaktir. Bu sira is parçasinin resimde belirtilen ölçülerinde çikmasi için programdaki
her bir takim için tekrarlanabilir.
Asagida prosedürleri bir liste halinde vermekteyiz.
• Hangi takimin itleme operasyonu yaptigina bakiniz.
• Is parçasi üzerinde bir miktar paso kalacak sekilde takim telafisi degerini ayarlayin. (ön yüzeydeki
delik ve frezeleme itlemleri için takim boyu degerini birakilacak paso kadar artirin)
• Takimin is parçasi üzerindeki operasyonunu tamami ile tamamlamasini saglayiniz.
• Takimin islemis oldugu parçadaki operasyon degerini ölçünüz.
• Is parçasini ölçüsünde isleyebilmek için takim telafisi degerini ayarlayiniz.
• Takimin yapmis oldugu islemlere ait program kismini tekrar itleme sokunuz.
• Yeni telafi degerlerinin dogru olup olmadigini ölçünüz gerekli ise yeni telafi degerini ayarlamak
suretiyle takimi tekrar itleme sokunuz.

Is Parçasini Seri Üretime Sokma ve Optimizasyon
Ilk is parçasinin islenmesi basarili bir sekilde tamamlandiktan sonra, operatör is parçalarini gerekli olan miktar kadar makinada islemeye
hazirdir. Ilk is parçalari için, operatör kendini tamami ile emniyette hissedene kadar hizli hareket ayar anahtarinin (Rapid Override)
düsük konumda tutulmasi suretiyle bo tta hareket hizlarini azaltmasi faydali olabilir.
Eger çok sayida is parçasinin islenmesi gerekmekte ise, elde edilen ilk birkaç parçanin ölçülmesi ve gözlemlenmesi saglikli olur.
Programin bazi kisimlarinin tekrar düzen-lenmesi ve it parçasinin islenme zamaninin azaltilmasi gerektigi durumlar ile operatör
karsilasabilir. Ayni zamanda, isleme zamanini artirmak için kesme sartlari (devir ve ilerleme) ile oynanmasi gerekebilir. Buna ragmen,
optimizasyon esnasinda programda ana degisiklikler yapilmis ise, programin tekrar bastan baslanmak suretiyle yukarida bahsettigimiz
prosedürlerin takip edilerek test edilmesini öneririz.

Sonuç
Vermis oldugumuz test prosedürleri büyük is çalismasi gerektirir gibi gözükmekte ise de acemilerin bu prosedürleri kullanmasinda israr
etmekteyiz. Her ne kadar bir miktar zaman alsa da muhtemel akibetler ile kiyaslandiginda kolaylikla hakli çikilabilir. Test prosedürleri
olmasizin, CNC isleme merkezleri ile çalisma son derece tehlikelidir. Bindirme esnasinda operatörde herhangi bir yaralanma olmasa
bile, makinanin tamirati esnasindaki zaman ve maliyet göz önüne alindiginda bu gibi durumlar yeni programlar ile çalisma durumunda
son derece tedbirli olunmasi gerekliligini hakli çikarir.

Acemi bir operatörün yeni bir makina ile çalisma esnasinda son derece tedbirli olmasi dogaldir. Fakat bir miktar deneyim kazandiktan
sonra, operatör kendini miktar cüretkar hisseder. Sonuçta ise operatör test prosedürlerini azaltmaya batlar. Iste problemlerin basladigi
yer burasidir.Bunu herhangi bir kisinin kayak ögrenmesine benzetebiliriz. Ilk olarak, acemi kayakci kendini yaralamak konusunda son
derece dikkatlidir. Herhangi bir cambazlik veya kurnazlik yapmaya tesebbüs edilmez. Fakat güven kazanildiktan sonra, kayakci
yapamayacagi seyleri yapma egilimi içine girer. Iste bacaklarin neden kirildiginin sebebi budur. Ayni sey acemi bir CNC operatörü için
de söylenebilir. Güven kazandikca, acemi birisi olarak yapmasi gereken prosedürleri atlayarak geçmek egiliminde olur. Dikkatli
olunuz!

