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کليد فروش ادامه دار و رضايت مشتريان و کارفرمايان در ادامهي خدمات پس از فروش مطمئن و مداوم است.
گفتني است محصول با کيفيت عالوه بر رضايت کارفرما خدمات پس از فروش قوي تري نيز به همراه دارد .بنابراين
فروش يک محصول آغاز يک تعهد است .شرکت ماشين سازي آمل برش با ايجاد واحد خدمات پس از فروش به
اين مهم جامع عمل پوشانيده است .واحد خدمات پس از فروش اين شرکت با به کارگيري پرسنل با مهارت و
تخصص باال سعي در ارايه خدمات هرچه بهتر در جهت رضايت مشتريان را دارد .واحد خدمات پس از فروش
شرکت ماشين سازي آمل برش با توجه به نوع محصوالت خود ،داراي قسمتهاي مختلفي ميباشد که ميتوان به
موارد زير اشاره کرد:
 -1واحد پاسخگويي به مشتريان :براي ارتباط آسان و سريع مشتريان با واحد خدمات پس از فروش شرکت
اين واحد پذيراي شما براي پاسخگويي و راهنمايي ميباشد .بيگـمان مشکالت و مسايل مطرح شده از
سوي مشتريان بيدرنگ پيگيري و در زودترين هنگام ممکن برطرف خواهد شد.
 -2واحد آموزش :در اين واحد آموزشهاي مورد نياز به مشتريان با توجه به نيازهاي آنها داده ميشود .در
اين واحد عالوه بر مشتريان به کارشناسان و پرسنل شرکت نيز براي افزايش توانمنديهاي آنها آموزش-
هاي تخصصي داده ميشود.
 -3واحد نصب و تعميرات :در اين واحد خدمات مربوط به نصب و تعميرات ماشين آالت مختلف انجام ميشود.
واحد خدمات پس از فروش شرکت ماشين سازي آمل برش سعي دارد بهترين خدمات را به مشتريان خود
ارايه نماييد.
واحد خدمات پس از فروش شرکت ماشين سازي آمل برش
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مقدمهاي بر نرم افزارهاي طراحي:
[
در قرن حاضر علم با سرعت خيرهکنندهاي گسترش يافته است .مخصوصا علوم مربوط به يارانه و برنامه نويسي از
پيشرفت قابل توجهي برخوردار بوده است .پيشرفت در اين علوم نيز باعث توسعه درصنايع ديگر شده است .در
صنعت چوب نيز اين علوم استفاده زيادي داشته و مورد بهره برداري قرار گرفته است .نرم افزارهايي جهت طراحي،
ساخت و تحليل بوجود آمده است که کمک فراواني در ساخت و توليد قطعات مختلف انجام داده است .در اين
مقاله سعي شده است نرم افزارها را دسته بندي کرده و يکي از تکنيکهاي نرم افزار  Art Camکه از نرم افزارهاي
بسيار پرکاربرد در صنعت چوب ميباشد ،معرفي شود.
نرم افزارها به سه دسته کلي تقسيم بندي ميشوند:
 CAD -1که مخفف  Computer Aided Designمي باشد .اين دسته از نرم افزارها به نرم افزارهاي
طراحي معروف بوده و هدف از ايجاد اين نرم افزارها ايجاد يک طرح و يا يک قطعه در نرم افزار مي باشد.
نرم افزارهايي همچون  Solid Work, Auto Cad, Corelاز نرم افزارهاي طراحي ميباشند.
 CAM -2که مخفف  Computer Aided Manufacturingميباشد .اين دسته از نرم افزارها براي
کمک به ساخت قطعات استفاده ميشوند .از جمله اين نرم افزارها ميتوان به Art Cam, Master
 Power Mill Cam,را نام برد .اين نرم افزارهاي اطالعت مربوط به ماشين کاري براي يک قطعه را به
صورت پارامترهاي استاندارد تهيه کرده و دستگاه بر اساس برنامه بدست آمده ،عمل ماشيکاري را انجام
ميدهد.
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 CAE-3که مخفف  Computer Aided Engineeringميباشد .اين دسته از نرم افزارها به تحليل نيروها
پرداخته و ميزان تنش و تغيير شکل را محاسبه ميکند .نرم افزارهايي همچون  Abaques, Ansysاز اين دسته
از نرم افزارهاي ميباشند.
با توجه به اطالعات که اشاره شد ،نرم افزار پرکاربرد درصنعت چوب از نوع نرم افزارهاي  CAMميباشد .در
اين قسمت يک تکنيک در نر افزار  Art Camکه کاربرد زيادي دارد را به صورت اختصار آموزش داده شده
است.
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آموزش طراحي مدل هاي موج
[
مدل هاي موجي معموال روي  MDFاجرا ميشوند و در نماي چوبي و کابينت کاربرد دارند .تکنيک زيبايي شناسي
اين مدلها  ،ايجاد نوعي بي نظمي ست که با ايجاد خطاي ديد  ،نماي جذابي تامين مينمايد.پس از نصب اين طرح
ها در دکوراسيون  ،با نورپردازي حرفه اي ميتوان جلوه ي طرح را دوچندان نمود.

استراتژي اجراي مدل موج مبنا در  CNCسه محوره:
 -1محور  Xثابت  ،حرکت محور  Yبه طور خطي يکنواخت و حرکت محور  Zسينوسي ست.
 -2محور  Xيک گام حرکت ميکند .اندازه ي اين گام بايد کمتر يا مساوي با نصف قطر ابزار  Vطرح باشد.
 -3محور  Xثابت  ،محور  Yخطي يکنواخت و محور  Zسينوسي با نيم فاز جلوتر از سينوس قبلي حرکت
ميکند .به استراتژي فوق دقت کنيد .نکته کليدي آن حکاکي دو محوره با ابزار  Vاست.
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ابزار  Vاين ويژگي را دارد که با تغيير ارتفاع  ، Zقطر باربرداري تغيير ميکند .مثال اگر  2ميليمتر داخل قطعه
باشد ،قطر بار برداري  3ميليمتر و اگر  4ميليمتر داخل قطعه باشد ،قطر باربرداري  6ميليمتر است.در نتيجه
همواره يک نسبت مستقيم بين  Zو ضخامت حکاکي شده وجود دارد.
روش طراحي مدل موج در آرتكم(ArtCAM) :
براي طراحي مدل موج مبنا  ،کافي ست يکي از خطوط سينوسي را ايجاد نمائيد.

نکته  :براي طراحي ابتدا يک خط عمودي ساده رسم کنيد .سپس با استفاده از ابزار  Node Editingو
 ،Bezierبازوهاي خط را به سمت داخل متمايل کنيد .پس از نزديک شدن حداکثري به طرح  ،خط را با فاصله
اي که نياز است آينه کنيد .مثال  12ميليمتر فاصله دو سر شاخک سينوس مناسب است.
سينوس مبنا را با ابزار آينه رو به باال تکرار کنيد .سپس در جهت افقي تکرار کنيد.
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در اين مرحله بايد کل سطح قطعه را پوشش داده و طرح را يکپارچه کنيم .براي يکپارچه سازي طرح بايد سر و
ته خطوط را به طور منطقي وصل کنيم.

موج هاي حرفه اي تر از همين تکنيک استفاده کنيد.

[

کل خطوط را يکپارچه کرده ايم به طوريکه وقتي روي خط کليک ميکنيم ،کل طرح انتخاب ميشود .براي طراحي

[
در همه ي مدل هاي فوق که از طرح موج مبنا ايده گرفته اند ،بايد نظم طرح را پيدا کنيد و خطوط مبنا را ترسيم
نمائيد .
روش خروجي گرفتن ) (Gcodeمدل موج در آرتکم(ArtCAM) :
از برگه ي  ، toolpathsابزار  v-bit carvingرا کليک کنيد.
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در زير منوي باز شده  ،مانند خروجي هاي ديگر عمق و تلرانس را وارد کنيد .ابزار موردنظرتان را هم دقيق تعريف
و انتخاب کنيد.

حال کليد  centrelineرا بزنيد و منتظر بمانيد .مسير ابزار شروع به ساخته شدن ميکند.

پس از تکميل  centrelineسازي  ،کليد  Nowرا بزنيد و طرح را براي دستگاه تان ذخيره نمائيد.
در اين مرحله يکبار اجرا را در آرتکم شبيه سازي کنيد و نهايتا روي دستگاه اجرا نمائيد.
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