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     هدف از طراحي و ساخت این ماشین انجام تحقیقاتي پیرامون انواع کنترلرها و ماشین آالت 
صنایع ابزار دقیق و سهولت بخشیدن به پروسه ماشینکاري با حداکثر سرعت و کیفیت بود. این 
دستگاه مجهز به یك سنسور فاصله یاب لیزري بسیار دقیق مي باشد که به نرم افزار ماشین این 
امکان را مي دهد تا از اسکن سطوح انواع قطعه و قالب هاي صنعتي به ابري از نقاط رسیده و از 
اتصال نقاط متراکم به یك مدل حجم دار و سه بعدي دست پیدا کرد . مهندسین و طراحان 
صنعتي مي توانند مدل سه بعدي قطعه اسکن شده را در انواع نرم افزارهاي CAD اصالح 
و یا به طور مستقیم به دستورات  ماشین کاري  تبدیل کرده  و فرآیند مهندسي معکوس  

یا به عبارتي کپي گرفتن از قطعه یا قالب را به سادگي انجام دهند .
     از دیگر نکات مهم این دستگاه مي توان به قابلیت هاي زیر اشاره کرد :      

- طراحي و ساخت دستگاه فرز CNC با مکانیزم دروازه اي با دقت 5 میکرون
-   طراحي و ساخت کنترلر براي انواع ماشین آالت ابزار دقیق تا 4 محور و خودکفایي در تولید 
تجهیزات کنترلي ماشین آالت ابزار دقیق در داخل کشور و عدم نیاز به واردات از دیگر کشور ها

- مرکزیاب هوشمند، ایده اي کامال جدید جهت قرار دادن فرز و یا انواع ابزار تراش در 
G-Code نقطه شروع ماشینکاري مقارن با نقطه صفر در فایل

- قابلیت اسکن سه بعدي انواع قطعه و قالب و استخراج مدل سه بعدي اسکن شده با 
CAM یا CAD قابل اجرا در انواع نرم افزارهاي STL – StereoLitho فرمت استاندارد

- طراحي نرم افزاري بسیار قوي برخوردار از یك محیط کامال سه بعدي )OpenGL( برای 
نمایش ماشین مجازي و  شبیه سازي حرکت محورها و حتي مسیر ماشین کاري بر روي قطعه 

کار همزمان با حرکت واقعي ماشین.
      پانل کنترلي بسیار ساده و دسترسي به تمام قسمت هاي ماشین حتي توسط صداي کاربر 

از دیگر ویژگي هاي این نرم افزار به حساب مي آید.
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