
การแสดงเครื�องจักรโดยการจําลองภาพเสมือนจรงิภายใตร้ปูแบบของอุตสาหกรรมการจําลองภาพเครื�องจักรซีเอ็นซีของเอ็นซีโปรแกรม

ระบบการทํางานของ MTS CNC
การบูรณาการของระบบเคร�ืองจักรซีเอ็นซีและการใช้เทคโนโลยี CAM เพื�อช่วยในการฝึกอบรมและการพัฒนากระบวนการผลิต
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 บทนําในการสรา้งโปรแกรมตามมาตรฐาน ISO 

สาํหรบังานกลึงและงานกัด 

ความรูพื้ �นฐานทางด้านงานซีเอ็นซี

l
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การเขียนโปรแกรมพื�นฐานตามมาตรฐาน ISO 
กระบวนการในการทํางาน:
เครื�องมือตัด, วัสดุชิ�นงาน, ระบบการจับยึดชิ�นงาน 
และการกําหนดจุดศูนย์ของชิ�นงาน

l

l

การขึ�นรปูชิ�นงานที �มีความซับซ้อน พรอ้มทั�งหลายด้าน
และสามารถตัดเฉือนได้อย่างสมบูรณ์ทั �งตัวชิ �นงาน
การเขียนโปรแกรมด้วย�งก์ช�ันแบบวฎัจักร 
การเขียนโปรแกรมด้วยการป้อนค่าพารามิเตอร ์

เนื�อหาในการฝึกอบรม การจําลองภาพ 3 มิติเสมือนจรงิ:

l การสร้างโปรแกรมโดยการใช้�งก์ชั�น CAM

Postprocessors
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        MTS เป็นผลิตภัณฑ์ยอดนิยมที�ผ่านการทดสอบและรบัรองตามมาตรฐาน   โดยระบบของ MTS CNC ครอบคลุมการทํางานทั�งงานด้าน CNC และเทคโนโลยี CAM        
โดยการฝึกอบรมนั�นมีเนื�อหาด้านซีเอ็นซีแบบขั �นพื�นฐานและรวบรวมรายละเอียดที �เป็ น�จจุบันมากที�สุดและวธีิการใช้งาน CAM แบบขั�นสูง  แนวคิดในการสอนเป็นไปตาม
หลักการของระบบซีเอ็นซีซิมูเลเตอรป์ระกอบด้วย TopMill และ TopTurn โดยมีลักษณะของเครื�องมือและเคร �ืองจักรเสมือนกับของจรงิ

           ระบบ MTS CNC สามารถที�จะประยุกต์เนื�อหาในการฝึกอบรมซีเอ็นซี สาํหรบัพนักงานที�ควบคุมเคร�ืองจักรซีเอ็นซี, ช่างอุตสาหกรรม, ช่างแมคคาทรอนิค, ช่างกลโรงงาน 
ช่างควบคุมเคร�ืองจักรซ ีเอ็นในสายการผลิตและผู้ที �เขียนโปรแกรมงานซีเอ็นซี เป็ นต้น  ดังตัวอย่างเช่น ตามระบบคอนโทรเลอร์ PAL มาตรฐานเยอรมันนีมีเนื�อหาการฝึ กอบรม
ซีเอ็นซีสาํหรบัช่างเทคนิคช่างฝี มือขั�นสูงและจนถึงระดับวศิวกรเคร�ืองกล สามารถประเมินการเรยีนรูก้ารฝึ กอบรมในแต่ละระดับ ซึ�งดําเนนิการไปพรอ้มกันด้วย�งก์ชั�นNCTest 
(วธีิการปิ ดบังข้อความและการประเมินแบบอัตโนมัติ) การใช้รหัสคําสั�งเพ�ือควบคุมโดยเฉพาะสาํหรบั CNC หรอืการใช้ตัวประมวลผล(Postprocessor)เพ ื�อช่วยให้มีความถูกต้อง
มากท�ีสุด และการเปล �ียนแปลงอย่างต่อเน �ืองของเครื�องมือเคร�ืองจักร CNC เสมือนเป็ นการฝึ กอบรมเชิงปฏิบัติเก�ียวกับเครื�องจักร CNC เสมือนจรงิ

          ซอฟแวร์นี�สามารถทํางานด้านเทคนิคได้อย่างครอบคลุม สําหรับงานด้านซีเอ็นซีมากมาย ตั�งแต่พื�นฐาน CNC ไปจนถึงการเขียนโปรแกรมกระบวนการผลิตที�ซับซ้อนบน
เคร ื�องกัดซีเอ็นซี ประเภท 5 แกนและเทคนิคการปรับแต่งโปรแกรมเพื�อเพ ิ�มประสิทธิภาพในการทํางาน

         เป็นวิธีการเรียนรู้ที�สมบูรณ ์แบบ มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า ตลอดจนง่ายสําหรับการฝึกอบรมหรือการเรียนรู้เกี�ยวกับ CNC เบื�องต้น โดยที�พนักงาน CNC สามารถที�จะเรียน
รู้และฝ ึกอบรมอย่างต่อเนื�อง  ถึงแม้คุณสมบัติเริ�มต้นที�แตกต่างกันจนถึงระดับความรู้ไม่เท่ากันก็ตาม ซึ�งเนื�อหาการเรียนรู้ จะมีความเกี�ยวข้องและสาํคัญกับการผลิตของคุณ

�       �จจุบันการฝึกอบรมด้าน CNC และ CAM เริ�มมีอย่างกวา้งขวาง เป็นผลมาจากการเติบโตอย่างต่อเน�ืองในระยะเวลาสามสบิปีที�ผ่านมา และมีการปรบัปรงุของซอฟแวร ์MTS  
ทั�งด้านการฝึกอบรมซีเอ็นซี และการพัฒนาซอฟแวรอ์ย่างต่อเน �ือง ความก้าวหน้าของเคร�ืองจักรและระบบควบคุมซีเอ็นซี  ไปสูก่ารทํางานที�มีรปูแบบหลายๆ แกนเพื�อใช้ ในการ
ทํางาน อาทิเช่น turn-mill หรอื mill-turn ท�เีป็นศูนย์กลางการผลิตใน�จจุบัน การพัฒนาของเราท�ีมีคุณภาพสูงและการตัดเฉือนวสัดุท�ีมีความซับซ้อน และจําลองภาพเคร�ืองจักร
ในการทํางานด้วยระบบตรวจสอบการชนสาํหรบัเคร �ืองกลึง เคร�ืองกัดและเคร�ืองเจียระไนทูล ได้สรา้งมาตรฐานใหม่เช่นกัน     โดยการเป็นผู้นําด้านการผลิตระบบควบคุมซีเอ็นซี
ซึ�งผู้ผลิตเครื�องจักรได้นําระบบการจําลองภาพซีเอ็นซี และการเขียนโปรแกรมแบบวฎัจักรของเราไปใช้ ในระบบซีเอ็นซีของพวกเขาด้วย

TopTurn and TopMill

    สามารถที�จะเขียนเอ็นซีโปรแกรม โดยการป้อนคําสั�งเข้าไปในไดอะล็อคบล็อคที�
เป็ นช่องว่างหรือในโหมดการทํางานที�ป้อนคําสั�งโต้ตอบทันที       ตามระบบซีเอ็นซีที่�
หลากหลายตามรปูแบบของระบบควบคุม และสามารถการจําลองภาพในการทํางาน 
แบบ 2 มิติหรอื 3 มิติของชิ�นงานที�ขึ �นรปูภายในเครื�องจักร       ชิ�นงานและรูปทรงของ
เครื�องมือตัดและชิ�นสว่นบางชิ�นของเครื�องจักร   ทั�งนี�ไม่เพียงพอในการจําลองภาพที�
เหมือนจริงพร้อมทั�งการตรวจจับการชน 

     นอกเหนือจากนี�มีการแสดงราย
ละเอียดของเคร �ืองมือตัด  อุปกรณ์
จับยึดทูล รปูแบบการจับทูลและ 
อุปกรณ์ ในการจับยึดชิ �นงาน    ตลอด 
จนสว่นประกอบต่างๆที �เกี�ยวข้อง   
กับการชนกันทั�งหมดของตัวเคร�ือง
จักร(ยกตัวอย่างเช่น อุปกรณ์ที�อยู่ 
ใกล้ตําแหน่งป้อมมีดต่างๆ 
ยันศูนย์ท้ายอุปกรณ์ที�อยู่ตรงกันข้าม
กับสปินเดิล หัวแบ่ง) ซึ�งอุปกรณ์
เหล่านี�ถูกกําหนดไวส้าํหรบัตรวจ 
สอบการชนกันเนื�องจากโปรแกรม 
อาจเปิดตรวจสอบการชน ถึงแม้จะ
เป็นเครื�องจักรเดียวกัน แต่การชน
นั�นอาจจะเกิดในจุดที�แตกต่างกัน

     TopMill และTopTurn ได้ถูกกําหนดตามแนวทางที� ใช้งานหรือการตั�งค่าได้อย่างสะดวกและง ่าย  การจําลองภาพการทํางานเหล่านี� ที�เสมือนจรงิกับเครื�องจักรอุตสา
หกรรม (ดังตัวอย่างเช่น ในการเคลื�อนที�ทูลในการตัดเฉือนจะมีร่องรอยที�ตัวชิ�นงานหลังจากที�ควบคุมการทํางานด้วย Handwheel เพ�อืกําหนดจุดศูนยของแต่ละแกน  ข้อมูล
การตั�งค่า ทั�งหมดจะถูกสรุปไว้  ใน Setup Sheet ซึ�งจะอธิบายรายละเอียดไว้  ที�จุดเริ�มต้นของโปรแกรม 

ข้อมูลจําเพาะเหล่านี� สามารถทําได้
 โดยการตั�งค่าเสมือนจริงในTopMill 
หรือ TopTurn โดยรูปแบบเหมือน 
กับเครื�องจักรจริง ด้านการประกอบ
ชิ�นส่วนต่างๆของเครื�องมือ
การกําหนดค่าของระบบการจับยึด 
ของชิ�นงาน และการกําหนดค่า
ของจุดศูนย์ของชิ�นงาน
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TopTrain

       TopTrain เป็นโมดูล E-learning สําหรับพื�นฐานความรู้ในงานซีเอ็นซี  โดยมีทั�งงาน CNC Turing 
และ   CNC milling ตามมาตรฐาน ISO การแสดงการทํางานบนเครื�องจักร MTS แบบสามมิติ และการ
จําลองภาพการตัดเฉือนตามแบบฝึกหัดที�ผู้เรียนได้ป้อนค่าตัวแปรหรือโปรแกรมเข้าไป       ซึ�งรูปแบบ
การฝึกอบรมใน TopTrain                จะรวบรวมเนื�อหาเกี�ยวกับการเขียนโปรแกรมซีเอ็นซีและรวบรวม
รายละเอียดความเชี�ยวชาญด้านงานตัดเฉือนโลหะ         ตั�งแต่งานช่างอุตสาหกรรมไปจนถึงผู้ควบคุม
เครื�องจักรซีเอ็นซีและโปรแกรมเมอร์

     เนื�อหาการฝึกอบรมของ TopTrain ได้  ถูกเสริมด้วยแบบฝึกหัดการเขียนโปรแกรมแบบโต้ตอบใน
รูปแบบไม่แสดงข้อความ ซึ�งแบบฝึกหัดอาจได้รับการประเมินและแก้ไขทันทีเพื�อเป็นวิธีการประเมิน 
การเรียนรู้ TopTrain เป็นโมดูลช่วยในการประเมินผล เป็นวิธีการประเมินการฝึกอบรมที�สะดวก 
สําหรับกลุ่มย่อยท ี�ครอบคลุมทั�งหมด   ไม่วา่จะเป็นผู้เรียนหรือผู้สอน

ี�

NCTest

        NCTest ช่วยให้  คุณสามารถดําเนินการตรวจสอบโปรแกรมซีเอ็นซ๊  ในรูปแบบแบบฝึกหัดที�ไม่
แสดงข้อความ ตาม UTC (UTC : การฝึกอบรมตามรูปแบบของ Fanuc) หรือ รูปแบบ PAL ตาม
มาตรฐานของเยอรมัน     ภายใต้การใช้งานบนคอมพิวเตอร์พีซี

     NCTest แยกความแตกต่างระหว่าง การเตรียมตัวในการสอบและโหมดในการสอบจริง  ในโหมด 
ของสอบ สามารถตั�งเวลาเร�ิมต้นและระยะเวลาสูงสุดของการสอบได้  การประเมินผลการสอบจะ
กระทํ าโดยอัตโนมัติทุกๆครั �ง  เมื�ิอส�ินสุดการสอบจะรวบรวมคํานวณคะแนนทั�งหมดที�ทําได้

ข้อสอบที �ปิดข้อความนั�น สามารถสร้างได้โดยการใช้�งก์ชั�น PCPrint ของ TopMill และ TopTurn

ตามหลักการแล้ว NCTest ไม่สามารถใช้ ได้ เพียงแค่ UTC หรอื PAL2007/2009 ของเยอรมันที�เป็น 
ข้อสอบที�ควบคุมด้วยรูปแบบของภาษาเท่านั�น แต่ยังสามารถใช้ กับการเขียนโปรแกรมแบบ ISO 
หรือNC โปรแกรมอื�น ๆ ได้อีกด้วย

TopFix เป็นการขยาย�งก์ชั�นการทํางานของ TopMill

               นอกเหนือจากอุปกรณ์จับยึดตามมาตรฐานเพื�อการ Set up แล้ว ดังเช่น อุปกรณ์�นจับชิ �นงาน, 
การจับยึดระหว ่างศูนย์กลางหรอืปากกาคู่ขนาน สามารถเพ�ิมระบบการจับยึดแบบโมดูลารแ์บบ TopFix ได้  
เพ�ือเป็นการจับยึดชิ�นงานโดยตรง บนโต๊ะชิ�นงานของเครื�องจักร เช่น rests, arresters, clamps ping shoes, 
หรอืการจับชิ�นงานด้วยรปูแบบเหล็กหล่อที�ซับซ้อน ระบบจับยึดแบบโมดูลล่า เป็นต้น

               TopFix ช่วยให้คุณออกแบบการจับชิ�นงานได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย  โดยใช้วิธีกระบวนการกราฟิก
เชิงโต้ตอบสําหรับชิ�นงานสําเร็จรูปหรือรูปแบบอิสระ  ที�กําหนดปราศจากข้อผิดพลาดในการติดตั�งและการชน
กันของชิ�นส ่วนอุปกรณ์จับยึด แม้แต่งานจับยึดที�ซับซอ้นก็สามารถวางแผนและทําให้สําเร็จได้อย่างง่าย

TopCAM2D ระบบการสร้างโปรแกรมสําหรับงานกลึงและงานกัดแบบสองมิติ 
           ระบบการสร้างโปรแกรมเทคโนโลยี CAM สําหรับงานกลึงและงานกัด เป็นการรวมกันของ 
ระบบ2D-CAD  สําหรับการตัดเฉือนในงานกัดแบบ 2.5 แกนที�มีหลายด้าน และรูปแบบการตัด
เฉือนงาน แบบ TurnMill ด้วย การใช้  Driven Tool และการใช้สปินเดิลด้านตรงกันข้าม   ในโหมด 
ของ CAM นี�สามารถท ี�จะใช้�งก์ชั�นของ TopCAT มาช่วยในการจัดการเครื�องมือตัดได ้อีกด้วย

     การทําให้เกิดโปรแกรมนั�น สามารถทําได้อย่างง่าย โดยการตอบโต้ ในไดอะลอคบล็อค 
ในระหวา่งนั�นจะมีการแสดงผลแบบอัตโนมัติตามที �กําหนดไวต้ามแผน คําสั�งของ PAL ที �ใช้ภาย
ในระบบนั�น จะถูกกําหนดไวต้ามรปูแบบมาตรฐาน  ซึ�งจะถูกแปลงโดย postprocessors โดยผลลัพธ์
ของคําสั�งที�ออกมานั�น  สามารถนําไปใช้กับเครื�องจักรในการผลิตได ้

      ในการสรา้ง TopMill/TopTurn ภายใต้ระบบอัตโนมัติและการทํางานรว่มกับ Postprocessors ดัง
นั�นจึงเป็นสิ�งที�เป็นไปได้ที�จะแสดงการจําลองภาพการทํางานของ TopMill หรอื TopTurn ตาม
ผลลัพธ์ของคําสั�งที�เป็นมาตรฐาน ที�เราสามารถนําไปใช้ควบคุมเครื�องจักรได้

TopCAT
         TopCAT เป็นระบบการจัดการเครื�องมือตัดเปน็การรวบรวมข้อมูล
ใน TopMill และ TopTurn กําหนดให้เข้าถึงเครื�องมือตัดมาตรฐาน
ทั�งหมดและสอดคล ้องกับรูปแบบด้ามที�ใช้งานตามรูปแบบมาตรฐาน
ของเครื�องมือ เช ่น VDI 30, Shaft 20x20, SK 40 or Capto 30 เป็นต้น
ส ่วนประกอบของเครื�องมือตัด เม็ดมีด ด้ามมีด และอุปกรณ์ยึดมีด 
สามารถใช้ งานตามต้องการหลังจากที�มีการปรับตั�งค่า สามารถกําหนด
ค่าและเพื�อศึกษารูปแบบเครื�องมือมาตรฐานได้

o

o
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TopCAM3D - 3D Milling ระบบการสรา้งโปรแกรมสาํหรบังานกลึงและงานกัดแบบสามมิติ
             เป็นส่วนขยาย�งก์ชั�นของ TopCAM2D เป็น�งก์ชั�นเสริมของ MTS ในโหมดการทํางานของTopMill ด้วยระบบการสร้างโปรแกมแบบสามมิติ หรือการทํางานแบบ
สองแกนคร�ึง แบบงานหลายๆด้านและการขึ�นรูปแบบสมบูรณ์ ด้วย�งก์ชั�น งาน 5 แกน และการป้อนไฟล์ชิ�นงานที�เป็น3มิติ เพื�อเป็นข้อมูลในการตัดเฉือน

TopCAM3D คือระบบการสรา้งโปรแกมในระนาบชิ �นงานแบบสามมิติ  ซ�ึงระบบการเขียนโปรแกรม มาพรอ้มการรบัรูคุ้ณสมบัติการตัดเฉือนอัตโนมัติสาํหรบัพื �นฐานและ
แบบตัดเฉือนหลายด้านในงานท�ีมีความซับซ้อน ด้วยเคร�ืองกัดประเภท 5 แกน 

        คุณสมบัติต่างๆแบบอัตโนมัติ เพื�อช่วยในการทํางาน ดังเช่น รูต่างๆ สี�หลี�ยม พอคเก็ตวงกลม และพอคเก็ตประเภทอื�นๆ แบบที�เป็นเกาะ  ร่องต่างๆ ที�อยู่ในพืนที�ของเกาะ 
และจะทํางานแบบอัตโนมติ  การกําหนดหน้าที�เพื�อขึ�นรปูหยาบ การเก็บเศษที�เหลือของผิวหยาบ เช่นเดียวกับการตัดเฉือนผิวสุดท้าย ตามด้วยเทคโนโลยีการตัดเฉือน 
Chamfer ระบบซอฟแวรจ์ะให้คําแนะนําในการเลือกใช้เครื�องมือตัดและเทคโนโลยี ในการตัดเฉือน และเสนอวธีิที�จะทํางานให้เกิดประสทิธิภาพสูงสุด ด้วยโครงสรา้งข้อมูล
เชิงลึก ดังเช่นการเลือกเครื�องมือตัดในการข ึ�นรปูหยาบ  ในการเลือกทางเดินเครื�องมือตัดนั�น สามารถเลือกได้ระหวา่งทางเดินแบบขนานตามรปูทรง ทางเดินแบบซิคแซ็ก
และทางเดินแบบควงทูล ซ ึ�งเป็นทางเลือกกลยุทธ์ช่วยในการตัดเฉือน

     การสร้างโปรแกรมทําได้โดยอัตโนมัติตามที่�ผู้ใช้งานเลือกรปูแบบกลยุทธ์ของการตัดเฉือน   โดยทําการกําหนดเครื�องหมายระนาบการตัดเฉือนต่างๆบนชิ�นงานหรือผู้ใช้งาน
อาจเลือกเฉพาะคุณสมบัติบางอย่างในระนาบการตัดเฉือนและทําการกําหนดลําดับการตัดเฉือนด้วยเช่นกัน NC โปรแกรมจะถูกเขียนขึ�นโดยอัตโนมัติโดย TopCAM3D 
และอาจจําลองภาพใน TopMill เป็นเครื�องทดสอบเสมือนNC โปรแกรมทํางานเพื�อควบคุมผลลัพธ์ได้ตลอดเวลา

อ้างอิงผลิตภัณฑ์ ในการผลิต
A.H. Schütte การจําลองภาพการทํางานของการเจียระไนประเภทเครื�องมือตัดซีเอ็นซีและการตัดเฉือน
แบบหลายแกนด้วยระบบควบคุมของซีเมนส ์828D / 840D รวมไปถึงการจําลองภาพการทํางานระบบซี
เอ็นซีด้วย Sinutrain

System requirements

The software is compatible with the operating systems WINDOWS 2000/XP/VISTA/7 and 8 as a single 

user license or multiuser network license version. Hardware requirements: standard PC with 3D 

standard graphic card

MachineAssembler เครื�องจักรแบบประกอบตามความต้องการ
เครื�องรุน่ใหม่สามารถปรบัเปลี�ยนได้ด้วย�งก์ชั �นสว่นขยายของ MachineAssembler 

เนื�อหาการฝึกอบรมที�สามารถนําไปใช้ ได้

TopTrain   ข้อมูลเบื�องต้นเกี�ยวกับงานซีเอ็นซี (ข้อมูลทั�วไปและความรูพื้�นฐานสาํหรบังานกลึงและงานกัด)
TopCAT/Fix    กระบวนการในการตั�งค่าเครื�องมือตัด การประกอบเครื�องมือตัด การตั�งค่าเครื�องมือตัด ระบบการจับยึดชิ�นงานและการกําหนดจุดศูนย์ของชิ�นงาน
TopMill/Turn  การจําลองภาพการตัดเฉือนที�ถูกกําหนดไว้ ในโปรแกรม  ตามความแตกต่างของเครื�องจักร ด้วยการตั�งค่าพารามิเตอรต์ามเป้ าหมายที�ต้องการตามกระบวน Set up Sheet
TopTurn                  การเขียนโปรแกรมสําหรับงานกลึงตามมาตรฐาน ISO เชน PAL2009, UTC, Fanuc, Mazak, Siemens

   การเขียนโปรแกรมสําหรับงานกลึงแบบวัฎจักร, การย้ายชิ�นงาน ไปยังสปิ นเดิลตรงกันข้าม
   การตัดเฉือนแบบ TurnMill ด้วย Driven Tool ในตําหน่งด้านหน้า, ตําแหน่งผิวทรงกระบอกด้านข้างและแบบ Surface ด้วยแกน B และ แกน Y        

TopMill           การเขียนโปรแกรมสาํหรบังานกัดตามมาตรฐาน ISO, e.g. PAL2009, UTC. Fanuc, Heidenhain, Siemens, canned cycle programming milling  
การกัดขึ�นรปูแบบหลายๆด้าน ด้วยรปูแบบโปรแกรม ที�สามารถกําหนดระนาบตามที�ต้องการ

TopCAM2D   การเตรยีมข้อมูล: การตีความหมายหรอืทําความเข้าใจและเทคนิคในการสรา้งแบบงาน

การแนะนําเทคโนโลยี CAM เกี�ยวกับการหมุนชิ�นงานกลึงให้ สมมาตรกันและการใช้งานของ Driven Tool 
การแนะนําเทคโนโลยี CAM เกี�ยวกับการกัดแบบสองแกนครึ�ง

 TopCAM3D  เทคโนโลยี CAM แบบสามมิติด้วยรปูแบบของคําสั�งต่างๆ แบบอัตโนมัติ
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