
1

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΘΟ∆ΗΓΗΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΤΟΡΝΕΥΣΗΣ ΜΕ CONTROLSΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΘΟ∆ΗΓΗΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΤΟΡΝΕΥΣΗΣ ΜΕ CONTROLS
HAAS, FANUC, SIEMENS & HEIDENHEIN
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CNC – Κέντρα Κατεργασίας

Μονάδες ελέγχου ψηφιακής καθοδήγησης

Βασικές εντολές προγραμματισμού

Εντολές αντιστάθμισης

Κύκλοι κατεργασίας

Βοηθητικές λειτουργίες

Σύγκριση controlsγ ρ η

∆ομή Παρουσίασης∆ομή Παρουσίασης
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Κέντρα ΚατεργασίαςΚέντρα Κατεργασίας
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Heidenhein Siemens

Haas Fanuc

Μονάδες ελέγχου ψηφιακής καθοδήγησηςΜονάδες ελέγχου ψηφιακής καθοδήγησης
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Γρήγορη ευθεία κίνησηΓρήγορη ευθεία κίνηση

Ευθεία κίνηση με κοπήΕυθεία κίνηση με κοπή

H F S

Βασικές εντολές ευθύγραμμης κίνησηςΒασικές εντολές ευθύγραμμης κίνησης
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Γρήγορη ευθεία κίνησηΓρήγορη ευθεία κίνηση

Ευθεία κίνηση με κοπήΕυθεία κίνηση με κοπή

N

Βασικές εντολές ευθύγραμμης κίνησηςΒασικές εντολές ευθύγραμμης κίνησης
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∆εξιόστροφη κυκλική∆εξιόστροφη κυκλική

κίνησηκίνηση

Αριστερόστροφη κυκλική Αριστερόστροφη κυκλική 
κίνησηκίνηση

H F S

Βασικές εντολές κυκλικής κίνησηςΒασικές εντολές κυκλικής κίνησης
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∆εξιόστροφη κυκλική ∆εξιόστροφη κυκλική 

κίνησηκίνηση

Αριστερόστροφη κυκλική Αριστερόστροφη κυκλική 
κίνησηκίνηση

N

Βασικές εντολές κυκλικής κίνησηςΒασικές εντολές κυκλικής κίνησης



9

Ενεργοποίηση αριστερήςΕνεργοποίηση αριστερήςΕνεργοποίηση αριστερής Ενεργοποίηση αριστερής 

αντιστάθμισηςαντιστάθμισης

Ενεργοποίηση δεξιάς Ενεργοποίηση δεξιάς 
αντιστάθμισηςαντιστάθμισης

Ακύρωση με G40

H F S N

Εντολές αντιστάθμισηςΕντολές αντιστάθμισης
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∆ιαμήκη τόρνευση∆ιαμήκη τόρνευση∆ιαμήκη τόρνευση∆ιαμήκη τόρνευση

Εγκάρσια τόρνευσηΕγκάρσια τόρνευση

Αποπεράτωση 

περιγράμματος με G70

H F S

Εντολές κύκλων κατεργασίαςΕντολές κύκλων κατεργασίας
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∆ιάτρηση στο διαμήκη ∆ιάτρηση στο διαμήκη 

άξοναάξονα

∆ιάτρηση στον εγκάρσιο ∆ιάτρηση στον εγκάρσιο 

άξοναάξονα

H F S

Εντολές κύκλων κατεργασίαςΕντολές κύκλων κατεργασίας
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ΕυθύγραμμαΕυθύγραμμαΕυθύγραμμαΕυθύγραμμα

ΚωνικάΚωνικά

H F

Κοπή σπειρώματοςΚοπή σπειρώματος
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Σημειακό τρύπημαΣημειακό τρύπημα

Βαθεία διάτρησηΒαθεία διάτρηση

H

Πρόσθετοι κύκλοι κατεργασίας Πρόσθετοι κύκλοι κατεργασίας HaasHaas
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Τρύπημα με 

επαναφορά

Κατεργασία

σπειρώματοςρ μ ς

H

Πρόσθετοι κύκλοι κατεργασίας Πρόσθετοι κύκλοι κατεργασίας HaasHaas
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ΟρθογώνιοΟρθογώνιο

ΠολύγωνοΠολύγωνο

Ε λέ ίΕ λέ ί H id h iH id h i λ ή άλ ή ά

N

Εντολές κατεργασίας Εντολές κατεργασίας Heidenhein Heidenhein στην πλευρική επιφάνειαστην πλευρική επιφάνεια του του 
τεμαχίουτεμαχίου

16 Επιστροφή εργαλείου σεΕπιστροφή εργαλείου σε

ασφαλές σημείοασφαλές σημείο

Απόλυτο και σχετικό σύστημα Απόλυτο και σχετικό σύστημα 
συντεταγμένωνσυντεταγμένων

F S

Εντολές κατεργασίαςΕντολές κατεργασίας



17

Σταμάτημα προγράμματος Μ00

Τέλος προγράμματος χωρίς επανεκκίνηση Μ02

Ξεκίνημα στροφών δεξιόστροφα Μ03

Ξεκίνημα στροφών αριστερόστροφα Μ04

Σταμάτημα στροφών Μ05

Εκκίνηση σαπουνέλαιου Μ08

Σταμάτημα σαπουνέλαιου Μ09

Τέλος προγράμματος Μ30

H F S N

Βοηθητικές λειτουργίες ΜΒοηθητικές λειτουργίες Μ

18 ΣΥΓΚΡΙΣΗ CONTROLS

• Οι κύριες εντολές κίνησης (G00, G01, G02, κ.λπ.) είναι σε όλα τα controls ταυτόσημες.

• Όμοια εντολή και σύνταξη με διαφορετική ονομασία.

Πχ : εντολή κύκλου κατεργασίας για κοπή σπειρώματος στη Siemens είναι η G78, ενώ στη
Fanuc η G92.

• Τα controls της Fanuc και της Siemens έχουν τις G90/G91 εντολές για τον καθορισμό του• Τα controls της Fanuc και της Siemens έχουν τις G90/G91 εντολές για τον καθορισμό του
απόλυτου και του σχετικού συστήματος συντεταγμένων. Στα controls της Haas και της
Heidenhein το σχετικό σύστημα ορίζεται με τις συντεταγμένες U και W.

• Το control της Heidenhein περιέχει εντολές με πιο περίπλοκη σύνταξη από τα υπόλοιπα
controls και διαθέτει τη δυνατότητα εκτέλεσης πιο εξειδικευμένων κατεργασιών.

• Τα controls της Fanuc και της Siemens διαθέτουν έτοιμους κύκλους κατεργασίας για άνοιγμαΤα controls της Fanuc και της Siemens διαθέτουν έτοιμους κύκλους κατεργασίας για άνοιγμα
οπής (G83, G84, κ.λπ.).



19 HAAS
• Μεγάλος αριθμός εντολών κύκλων κατεργασίας για διάτρηση

• Μεγάλος αριθμός βοηθητικών λειτουργιών Μ

• Πολλές ομοιότητες με τα controls των Fanuc και Siemens

• ∆εν διαθέτει κύκλους κατεργασίας διάτρησης σε άξονα παράλληλο στον Χς ργ ς ρη ης ξ ρ η

FANUCFANUC
• Πολλές ομοιότητες με το control της Siemens

• ∆ιαθέτει έτοιμους κύκλους για κατεργασία οπής∆ιαθέτει έτοιμους κύκλους για κατεργασία οπής

• Μικρό πλήθος βοηθητικών λειτουργιών Μ

20 HEIDENHEIN
• Υποστηρίζει μεγάλο αριθμό G εντολών

• ∆ιαθέτει εντολές αντιστάθμισης ακτίνας και φθοράς κοπτικού εργαλείου

• Μικρό πλήθος βοηθητικών λειτουργιών Μ

• Περίπλοκη σύνταξη στην πλειοψηφία των εντολών τηςρ η ξη η ψηφ ης

• Λίγες ομοιότητες με τα υπόλοιπα controls

SIEMENS
• ∆υνατότητα κοπής σπειρώματος με πολλές αρχές∆υνατότητα κοπής σπειρώματος με πολλές αρχές

• ∆ιαθέτει έτοιμους κύκλους για κατεργασία οπής

• Μικρό πλήθος βοηθητικών λειτουργιών Μ
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