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ﻟﯿﺪاﺳﮑﺮوﻫﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ اﺟﺰاء ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺴﺘﺮده در
ﭘﺮﯾﻨﺘﺮﻫﺎی ﺳﻪ ﺑﻌﺪی و دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی  CNCﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .اﻧﺘﺨﺎب ﻟﯿﺪاﺳﮑﺮو ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن،
ﻫﻤﻮاره از ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﭘﯿﺶ روی اﺷﺨﺎص و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﻓﺮاد ﺗﺎزه ﮐﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺎ ﻣﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ ﻟﯿﺪاﺳﮑﺮو ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ آﺷﻨﺎ ﮐﻨﯿﻢ.

ﻟﯿﺪاﺳﮑﺮو ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﭘﯿﭻ ﻗﺪرت ﯾﺎ ﭘﯿﭻ اﻧﺘﻘﺎل ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﻧﻮﻋﯽ ﭘﯿﭻ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺣﺮﮐﺖ دوراﻧﯽ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻄﯽ در ﺑﺴﯿﺎری از
ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﻟﯿﺪاﺳﮑﺮوﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دارا ﺑﻮدن ﻣﺰاﯾﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻓﺸﺮدﮔﯽ و اﺷﻐﺎل ﻓﻀﺎی ﮐﻢ ،ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎده،
ﺳﺎﺧﺖ آﺳﺎن ،دﻗﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ ،ﮐﻢ ﺑﻮدن ﺗﻌﺪاد ﻗﻄﻌﺎت ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در آنﻫﺎ و ﻣﺰﯾﺖ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر دﯾﮕﺮ ،از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻫﺎ و دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﺟﺰاء اﺻﻠﯽ ﻟﯿﺪاﺳﮑﺮو ﯾﮏ ﻣﯿﻠﻪ ﻓﻮﻻدی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﭻ و ﯾﮏ ﻣﻬﺮه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
در ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮار دارﻧﺪ .در ﻟﯿﺪاﺳﮑﺮو ،ﭘﯿﭻ ﻫﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ از ﺟﻨﺲ ﻓﻮﻻد ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﻣﻬﺮه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺟﻨﺲ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ و ﭘﻠﯿﻤﺮ
و ﯾﺎ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﺗﻤﺎس ﺑﯿﻦ ﭘﯿﭻ و ﻣﻬﺮه در ﻣﺤﻞ رزوه ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺘﺎ زﯾﺎد اﺳﺖ ،ﻣﻌﻤﻮﻻ اﺗﻼف
اﻧﺮژی اﺻﻄﮑﺎﮐﯽ در ﻟﯿﺪاﺳﮑﺮو ﺑﺎﻻﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،از ﻟﯿﺪاﺳﮑﺮو ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﺗﻮان ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﮐﺎرﺑﺮد اﺻﻠﯽ
ﻟﯿﺪاﺳﮑﺮو در ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻫﺎی ﺗﻌﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﻋﻤﻠﮕﺮﻫﺎی ﺧﻄﯽ ﺑﺎ ﺗﻮان ﭘﺎﻦ ﻫﻤﭽﻮن اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﮏ ﻫﺎ ،ﮔﯿﺮه ﻫﺎ ،ﭘﺮﯾﻨﺘﺮﻫﺎی ﺳﻪ
ﺑﻌﺪی و دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی  CNCاﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺎی رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ داﺋﻤﺎ در آن ﻫﺎ ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﺷﻮد.
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اﻧﻮاع ﻟﯿﺪاﺳﮑﺮو
ﻟﯿﺪاﺳﮑﺮوﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﮑﻞ و ﻫﻨﺪﺳﻪ رزوه ﻫﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮﺧﻼف ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﯿﭻ ﻫﺎ ﮐﻪ ﻫﻨﺪﺳﻪ رزوه در آن ﻫﺎ  Vﺷﮑﻞ اﺳﺖ،
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺻﻄﮑﺎک ﺑﺎﻻی اﯾﻦ ﻧﻮع رزوه ﻫﺎ و اﺗﻼف اﻧﺮژی ﺑﺎﻻ در آنﻫﺎ در ﻟﯿﺪاﺳﮑﺮو از اﯾﻦ ﻧﻮع رزوه ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
ﻫﻨﺪﺳﻪ رزوه در ﻟﯿﺪاﺳﮑﺮوﻫﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺮﺑﻌﯽ ،ﺑﺎﺗﺮس ﯾﺎ ارهای ) (Buttressو اﮐﻤﻪ ) (ACMEاﺳﺖ.

ﻟﯿﺪاﺳﮑﺮو ﺑﺎ ﻫﻨﺪﺳﻪ رزوه ﻣﺮﺑﻌﯽ
رزوه ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻌﯽ دارای ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ راﻧﺪﻣﺎن و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ اﺻﻄﮑﺎک در ﺑﯿﻦ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ رزوه ﻫﺎی ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در ﻟﯿﺪاﺳﮑﺮوﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ از اﯾﻦ رزوه ﻫﺎ در ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت ﺑﺎﻻ دارﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،رزوه ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻌﯽ دارای
ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮﯾﻦ روش آﻣﺎده ﺳﺎزی و ﻣﺎﺷﯿﻦ ﮐﺎری ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺎﺧﺖ آن ﻫﺎ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ
رزوه ﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﻟﯿﺪاﺳﮑﺮو ﺑﺎ ﻫﻨﺪﺳﻪ رزوه ﺑﺎﺗﺮس
رزوه ﻫﺎی ﺑﺎﺗﺮس ﻫﻨﺪﺳﻪ ای ﻣﺜﻠﺚ ﺷﮑﻞ دارﻧﺪ .اﯾﻦ رزوه ﻫﺎ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻧﯿﺮوی ﺑﺎر ﺗﻨﻬﺎ در ﯾﮏ ﺟﻬﺖ ﺑﻪ رزوه وارد ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﺎرﺑﺮد دارﻧﺪ
و در اﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮد ﺧﺎص ﺑﻪ اﻧﺪازه رزوه ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻌﯽ دارای راﻧﺪﻣﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ .درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ روش ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺳﺎده ﺗﺮ و ﮐﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺮی دارﻧﺪ.

ﻟﯿﺪاﺳﮑﺮو ﺑﺎ ﻫﻨﺪﺳﻪ رزوه آﮐﻤﻪ
رزوه ﻫﺎی آﮐﻤﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دارا ﺑﻮدن زاوﯾﻪ  29درﺟﻪ ای ،در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ رزوه ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻌﯽ روش ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎده ﺗﺮ و ارزان ﺗﺮی دارﻧﺪ .وﺟﻮد
ﻫﻨﺪﺳﻪ زاوﯾﻪ دار در اﯾﻦ رزوه ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ اﺻﻄﮑﺎک و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﮐﺎﻫﺶ راﻧﺪﻣﺎن آن ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻨﺪﺳﻪ ﻣﺮﺑﻌﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ رزوه ﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﯿﺰ دارﻧﺪ.

اﻧﺘﺨﺎب ﻟﯿﺪاﺳﮑﺮو
ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﻟﯿﺪاﺳﮑﺮو ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﮐﺎر ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﻢ ،ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﻮال ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺪﻫﯿﻢ .اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ
ﭼﻪ ﮔﺸﺘﺎور و ﭼﻪ ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻟﯿﺪاﺳﮑﺮو ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد؟ ﭼﻪ ﺳﺮﻋﺘﯽ ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻬﺮه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ؟ و ﺣﺪاﻗﻞ دﻗﺖ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای
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ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻄﯽ ﭼﻪ ﻗﺪر اﺳﺖ؟

ﮔﺸﺘﺎور و ﻧﯿﺮو در ﻟﯿﺪاﺳﮑﺮو
در ﻟﯿﺪاﺳﮑﺮو ،ﮔﺸﺘﺎور ﺑﺎﻻﺑﺮﻧﺪه و ﭘﺎﻦ ﺑﺮﻧﺪه ﭘﯿﭻ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوی اﯾﺠﺎدﺷﺪه ﺑﺮ روی آن راﺑﻄﻪ دارد .ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﻟﯿﺪاﺳﮑﺮو ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺮ ﮐﺎر ،ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ راﺑﻄﻪ اﯾﻦ ﮔﺸﺘﺎور و ﻧﯿﺮو ﺿﺮوری اﺳﺖ و ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ و اوﻟﯿﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮر در اﻧﺘﺨﺎب ﻟﯿﺪاﺳﮑﺮو اﺳﺖ.
ﻧﯿﺮوی ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮ روی ﻟﯿﺪاﺳﮑﺮو ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺸﺸﯽ ﯾﺎ ﻓﺸﺎری ﺑﺎﺷﺪ.
راﺑﻄﻪ ﮔﺸﺘﺎورﻫﺎی ﺑﺎﻻﺑﺮ و ﭘﺎﻦ ﺑﺮ ﺑﺎ ﻧﯿﺮو در ﻟﯿﺪاﺳﮑﺮو ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ اﺳﺖ :

در اﯾﻦ رواﺑﻂ T ،ﮔﺸﺘﺎور F ،ﻧﯿﺮو dm ،ﻗﻄﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﭘﯿﭻ ﻟﯿﺪاﺳﮑﺮو μ ،ﺿﺮﯾﺐ اﺻﻄﮑﺎک ﺑﯿﻦ ﭘﯿﭻ و ﻣﻬﺮه در ﻟﯿﺪاﺳﮑﺮو )ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول زﯾﺮ( و
 lﭘﯿﺸﺮوی ﭘﯿﭻ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺿﺮﯾﺐ اﺻﻄﮑﺎک در ﺣﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ

ﺿﺮﯾﺐ اﺻﻄﮑﺎک در ﺷﺮوع ﺣﺮﮐﺖ

ﺟﻨﺲ ﻣﻮاد ﭘﯿﭻ و ﻣﻬﺮه

12/0

17/0

ﻓﻮﻻد ﻧﺮم /ﭼﺪن

09/0

15/0

ﻓﻮﻻد ﺳﺨﺖ /ﭼﺪن

08/0

10/0

ﻓﻮﻻد ﻧﺮم /ﺑﺮﻧﺰ

06/0

08/0

ﻓﻮﻻد ﺳﺨﺖ /ﺑﺮﻧﺰ

ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﻘﺪار ﻧﯿﺮو و ﮔﺸﺘﺎور اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻗﻄﺮ ﭘﯿﭻ در ﻟﯿﺪاﺳﮑﺮو ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻘﺪار ﻧﯿﺮوی اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺮ روی ﻟﯿﺪاﺳﮑﺮو در
ﺗﻌﻦ ﺟﻨﺲ ﻣﻬﺮه آن ﻧﯿﺰ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﮐﻢ )در ﺣﺪود ﮐﻤﺘﺮ از  1500ﻧﯿﻮﺗﻮن( اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻬﺮه ﻫﺎی ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﻫﻢ
وﺟﻮد دارد .اﻣﺎ ﺑﺮای ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺰرگ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻬﺮه ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺰی و ﻓﻠﺰی ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮﻫﺎی آﻧﻼﯾﻨﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﯿﺮو و ﮔﺸﺘﺎور ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ روی ﻟﯿﺪاﺳﮑﺮو را ﺑﻪ
راﺣﺘﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻫﺎ اﻧﺠﺎم داد.

ﺳﺮﻋﺖ ﭘﯿﺸﺮوی در ﻟﯿﺪاﺳﮑﺮو
دوﻣﯿﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار در اﻧﺘﺨﺎب ﻟﯿﺪاﺳﮑﺮو ،ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻄﯽ و دوراﻧﯽ اﺳﺖ .ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻫﺎی ﺣﺎوی ﭘﯿﭻ دارای
ﯾﮏ ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ارﺗﻌﺎﺷﺎت ﺷﺪﯾﺪ و دﯾﮕﺮ ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎی دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﻣﺨﺮب در اﯾﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﭻ وارد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و در
ﻫﻨﮕﺎم ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ و ﻃﻮل ﭘﯿﭻ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻗﺮارﮔﯿﺮی آن ﺑﯿﻦ ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎه ﻫﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .ﻣﻘﺪار اﯾﻦ
ﺳﺮﻋﺖ از راﺑﻄﻪ زﯾﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﻟﺤﺎظ ﺷﺪه ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﯿﺪاﺳﮑﺮو ﺑﺮاﺑﺮ 80
درﺻﺪ ﻣﻘﺪار اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ راﺑﻄﻪ درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
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در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ  drﺣﺪاﻗﻞ ﻗﻄﺮ ﻟﯿﺪاﺳﮑﺮو ﺑﺮﺣﺴﺐ اﯾﻨﭻ L ،ﻃﻮل ﻟﯿﺪاﺳﮑﺮو ﺑﯿﻦ ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎه ﻫﺎی ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه آن و  Nﺳﺮﻋﺖ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺑﺮﺣﺴﺐ دور
ﺑﺮ دﻗﯿﻘﻪ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ  Cﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﻟﯿﺪاﺳﮑﺮو و ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﺗﻌﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮای ﭘﯿﺪا
ﮐﺮدن ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻄﯽ ﻟﯿﺪاﺳﮑﺮو ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺪار ﺳﺮﻋﺖ دوراﻧﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در ﺑﺎﻻ را در اﻧﺪازه ﮔﺎم ﭘﯿﭻ ﺿﺮب ﮐﺮد.
ﻣﻘﺪار  Cﺑﺮای ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﯾﮏ اﻧﺘﻬﺎ ﺛﺎﺑﺖ و ﯾﮏ اﻧﺘﻬﺎ آزاد ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ،36/0ﺑﺮای ﻫﺮ دو اﻧﺘﻬﺎ ﺳﺎده ﺑﺮاﺑﺮ  ،1ﺑﺮای ﯾﮏ اﻧﺘﻬﺎ ﺛﺎﺑﺖ و ﯾﮏ
اﻧﺘﻬﺎ ﺳﺎده ﺑﺮاﺑﺮ  47/1و ﺑﺮای ﻫﺮ دو اﻧﺘﻬﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺮاﺑﺮ  23/2ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

دﻗﺖ ﻟﯿﺪاﺳﮑﺮو
در ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﺖ ﻟﯿﺪاﺳﮑﺮو ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دو ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد .اوﻻ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪار ﭘﯿﺸﺮوی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﻬﺮه ﭼﻪ ﻗﺪر ﺑﺎﺷﺪ؟ ﻣﻘﺪار ﭘﯿﺸﺮوی ﻣﻬﺮه
ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در ﭘﺮﯾﻨﺘﺮﻫﺎی ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﯾﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی  CNCﮐﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ دﻗﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺣﺮﮐﺖ در آن ﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی دارد.
ﻫﺮ ﭼﻪ ﮔﺎم ﭘﯿﭻ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻬﺮه دﻗﯿﻖ ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ دور ﭼﺮﺧﺶ ﭘﯿﭻ ،ﻣﻬﺮه ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﮐﻤﺘﺮی ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﻧﮑﺘﻪ دوم ﮐﻪ در ﺑﺤﺚ دﻗﺖ ﻟﯿﺪاﺳﮑﺮو ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ ،ﻣﻘﺪار ﭘﺲ زﻧﯽ ) (Backlashﻟﯿﺪاﺳﮑﺮو اﺳﺖ .ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻟﯿﺪاﺳﮑﺮوﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﻫﻢ ﺣﺪاﻗﻞ  Backlash 002/0ﺗﺎ  01/0اﯾﻨﭻ را دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ .درﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﯿﺪاﺳﮑﺮوﯾﯽ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ و Backlash
ﭘﺎﻦ دارﯾﻢ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﯿﺪاﺳﮑﺮوﻫﺎی ﺿﺪ  Backlashﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﻟﯿﺪاﺳﮑﺮوﻫﺎ ،ﺑﻪ ﺟﺎی ﯾﮏ ﻣﻬﺮه ،از دو ﻣﻬﺮه ﮐﻪ ﺑﯿﻦ آن ﻫﺎ
ﯾﮏ ﻓﻨﺮ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﯿﺮوی ﭘﯿﺶ ﺑﺎر ) (preloadوﺟﻮد دارد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد .درﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻣﻘﺪار ﻧﯿﺮوی ﭘﯿﺶ ﺑﺎر ﻣﻮﺟﻮد در ﻓﻨﺮ ﺑﺮاﺑﺮ
ﺑﺎ ﻧﯿﺮوی ﻣﺤﻮری وارد ﺷﺪه ﺑﻪ ﻟﯿﺪاﺳﮑﺮو ﺑﺎﺷﺪ Backlash ،ﺗﺎ ﺣﺪ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ رود و دﻗﺖ ﻟﯿﺪاﺳﮑﺮو اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺿﺮﯾﺐ ﻓﺸﺎر-ﺳﺮﻋﺖ
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮارد ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﺑﺎﻻ ﮐﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ در اﻧﺘﺨﺎب ﻟﯿﺪاﺳﮑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﮐﻢ اﻫﻤﯿﺖ ﺗﺮ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن ﻫﺎ در اﻧﺘﺨﺎب ﻟﯿﺪاﺳﮑﺮو ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﺎﻟﯽ از ﻟﻄﻒ ﻧﯿﺴﺖ .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎ ،ﺿﺮﯾﺐ ﻓﺸﺎر-ﺳﺮﻋﺖ ﯾﺎ  PVاﺳﺖ .ﻫﺮ ﻣﺎده ای
ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ ،ﻧﯿﺮو و ﻓﺸﺎری را ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺳﺒﺐ وﺟﻮد اﺻﻄﮑﺎک و ﮔﺮﻣﺎی اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در ﻃﯽ ﺣﺮﮐﺖ ،دارای ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ
از ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺪار ﺑﺎر و ﺳﺮﻋﺖ اﻋﻤﺎلﺷﺪه ﺑﺮ روی آن اﺳﺖ .درﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻣﻘﺪار اﯾﻦ ﺑﺎر و ﺳﺮﻋﺖ از ﻣﻘﺪار ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ
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آﺳﯿﺐ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آن ﻣﺎده ﺷﻮد .ﺿﺮﯾﺐ ﻓﺸﺎر-ﺳﺮﻋﺖ ،ﻓﺎﮐﺘﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺸﺎر و ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺠﺎز ﻗﺎﺑﻞ اﻋﻤﺎل ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺎده را ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻣﻮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ دارای ﺿﺮاﯾﺐ  PVﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺿﺮﯾﺐ  PVﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در ﻣﻮاد ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ و ﭘﻠﯿﻤﺮی ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮔﺮﻣﺎ آﺳﯿﺐ
ﭘﺬﯾﺮﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد .در اﻧﺘﺨﺎب ﺟﻨﺲ ﻣﻬﺮه ﻟﯿﺪاﺳﮑﺮو ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از راﺑﻄﻪ زﯾﺮ ،ﻣﺤﺪوده  PVرا ﺑﺮای ﻣﻬﺮه ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و
ﻣﻬﺮه را از ﺟﻨﺴﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ دارای ﺿﺮﯾﺐ  PVﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﻘﺪار ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻬﺮه
اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎری ﻟﯿﺪاﺳﮑﺮو آﺳﯿﺐ ﻧﺨﻮاﻫﺪ دﯾﺪ.
در اﻧﺘﺨﺎب ﻟﯿﺪاﺳﮑﺮو ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﺑﺎﻻ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﮐﺎری ﺧﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﺗﻐﺮ در
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻟﯿﺪاﺳﮑﺮو ﻫﻤﭽﻮن ﻗﻄﺮ ﭘﯿﭻ ،ﮔﺎم ﭘﯿﭻ ،ﺟﻨﺲ ﻣﻬﺮه ،ﻫﻨﺪﺳﻪ رزوه ،ﺗﻐﺮ در ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎه ﻫﺎی ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﻟﯿﺪاﺳﮑﺮو و . . .
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﯾﻦ ﻟﯿﺪاﺳﮑﺮو ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺎر را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﻢ.
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