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Difinisi
• Komputer internal memungkinkan penyimpanan 

program tambahan, penyuntingan program, 
penjalanan program dari memori diagnostik 
kontrol dan pemeriksaan mesin, pekerjaan rutin 
atau khusus dan kemampuan perubahan skala 
inchi/metrik/absolut.

• Kontrol Numeris adalah bukan metode pemesinan, 
melainkan cara untuk mengendalikan mesin.



Difinisi

(a) Kontrol Numerik             (b) Kontrol Numerik Terkomputerisasi



Urutan Operasi
• Kendali numeris mulai dengan programer komponen yang 
memvisualisasikan operasi yang dibutuhkan mesin pada 
benda kerja. Instruksi yang diberikan disebut program 
dimana program disiapkan sebelum komponen dibuat. 

• Instruksi terdiri dari urutan kode simbolik yang berisikan 
pekerjaan yang diperlukan oleh pahat dan mesin. 
Dimulai, gambar teknik benda kerja diuji, proses dipilih. 

• Perencanaan proses mencakup persiapan kertas operasi 
atau kertas rute yang berisikan prosedur urutan operasi 
dan daftar mesin, pahat dan biaya operasi. 

• Ketika operasi telah diketahui, yang berkaitan dengan 
kendali numeris didesain lebih lanjut. 
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Urutan Operasi
• Program disiapkan dalam bentuk kode yang berisikan 
urutan operasi. 

• Dua cara dalam mem-
program kendali 
numeris yaitu :

• secara manual

• secara komputer
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Urutan Operasi
• Secara manual, jika pemograman dilakukan secara manual, 

instruksi mesin dibuat dalam bentuk manuscript  program. Manuscript 
ini memberikan instruksi untuk alat potong dan benda kerja. Pada 
program manual, manuscript disimpan ke pita berlobang

• Secara komputer, jika pemograman dengan bantuan komputer 

dimana komputer akan melakukan perhitungan dan menterjemahkan 
instruksi ringkas ke dalam instruksi yang lebih detil dan bahasa kode 
untuk pita. Pada pemograman komputer, memori internal akan 
menterjemahkan langkah-langkah pemograman, melakukan 
perhitungan untuk membuat instruksi langkah-langkah kendali numeris, 
dan mempersiapkan pita (tape). Verfikasi adalah langkah selanjutnya 
dimana pita dijalankan pada komputer dan sebuah plotter  akan 
mensimulasikan gerakan pahat dan secara grafik akan menampilkan 
komponen akhir pada kertas yang sering dalam bentuk 2 dimensi. 
Verifikasi akan memperlihatkan kesalahan-kesalahan yang mungkin 
timbul. 
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Urutan Operasi
• Langkah terakhir adalah membuat benda dengan 

menggunakan pita kendali numeris. 

• Operator mesin memasang pita pada alat pembaca 
program yang merupakan 
bagian dari machine control 
unit/MCU (unit kendali mesin). 

• Alat ini akan merobah kode 
instruksi kedalam operasi 
mesin. 
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Sistem Kendali Mesin
• Ada dua jenis kendali yaitu :

a) Kendali lingkar (loop) terbuka

b) Sistem kendali loop tertutup

8DAC (digital-to-analog converter) 



Sistem Kendali Mesin
Kendali lingkar (loop) terbuka. 

• Kendali lingkar terbuka didefinisikan sebagai sebuah sistem dimana 
output atau variabel sistem lainnya tidak mempunyai efek atau 
feedback (umpan balik) terhadap input. 

• Sumbu koordinat adalah bidang X-Y dan sumbu ketiga adalah Z. 
Media input, yang biasanya pita, di baca oleh unit yang disebut 
reader (pembaca). 

• Sinyal diskrit dihantarkan ke unit kendali dan instruksi diberikan ke 
unit penggerak motor bertingkat (stepping motor). Setiap luncuran 
atau gerakan yang harus dikendalikan memiliki motor bertingkat dan 
penggeraknya masing-masing. 

• Penggerakan ke elemen mesin bisa berupa ulir penuntun konven-
sional, ball bearing screw, atau pengaturan gigi rack dan pinion. 

• Kendali loop terbuka sederhana dan murah namun ketelitiannya 
tidak sebaik kendali loop tertutup.
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Sistem Kendali Mesin
Gambar Sistem kendali numeris lingkar terbuka dua sumbu
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Sistem Kendali Mesin
Kendali lingkar (loop) tertutup.

• Gerakan mesin, setelah dijalankan motor bertingkat, dicatat atau 
dimonitor oleh unit umpan balik yang bisa berupa peralatan 
elektronik, mekanik atau optik. 

• Adalah piranti transducer yang mendeteksi posisi meja, luncuran, 
serta pahat. Posisi ini dikirimkan oleh bagian umpan balik ke unit 
kendali dimana sinyal secara kontinyu dibandingkan dengan sinyal 
program. 

• Sinyal perintah diteruskan ke penguat yang menggerakkan motor 
penggerak sampai perbedaan antara sinyal perintah dan posisi 
aktual luncuran mencapai nol. 

• Ketika sinyal kesalahan nol, berarti gerakan mesin sudah sesuai 
dengan posisi yang diperintahkan.
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Sistem Kendali Mesin
Gambar Sistem kendali numeris lingkar tertutup satu sumbu
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Sistem Kendali Mesin
Kendali lingkar (loop) tertutup.

• Unit kendali bisa menginisiasi salah satu atau lebih 
gerakan berikut: 

 mencatat ketepatan perintah 

 mengkompensasi secara otomatis kesalahan 

 menghentikan gerakan ketika sinyal masukan dan 
hantaran sama. 
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Alat Kendali Mesin
• Motor step (stepper motor) adalah salah satu jenis 
motor DC yang dapat berputar pada langkah tetap 
dengan besar sudut tertentu. 

• Tidak seperti motor DC biasa yang menghasilkan gerakan 
putaran kontinyu, motor step menghasilkan gerak 
putaran diskret (gerakan yang patah-patah) seperti 
terlihat pada Gambar.
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Gambar Perbedaan antara gerak motor step dengan gerak motor DC kontinyu



Alat Kendali Mesin
• Besarnya sudut untuk tiap langkah bervariasi antara 0,9 
hingga 900. 

• Motor step digunakan pada aplikasi yang memerlukan 
perputaran pada sudut tertentu namun tidak memerlukan 
umpan balik dari sensor posisi. 

• Sudut perpindahan dapat diketahui dengan menghitung 
jumlah langkah yang dilakukan dalam satu putaran.

• Motor step adalah satu-satunya jenis motor
DC yang pengendaliannya dapat dilakukan 
secara open loop. Contoh penggunaan motor 
step dapat dilihat pada printer, scanner, dan 
floppy disk drive. 
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Alat Kendali Mesin
• Pemakaian elemen penggerak ball-screw sebagai ganti 

poros ulir trapesium akan mengurangi gesekan, mem-
perlancar gerakan dan mempermudah pengontrolan 
gerakan (berkaitan dengan, aselerasi, deselerasi dan 
berhenti pada posisi yang pasti).
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Dasar-Dasar Pemograman
• Langkah yang harus dilakukan seorang 

programmer sebelum menggunakan mesin 
CNC adalah :

a) mengenal beberapa sistem koordinat 
yang ada pada mesin CNC

b) memahami prinsip gerakan sumbu 
utama dalam mesin CNC.



Dasar-Dasar Pemograman

• Sistem koordinat yang ada yaitu : 

(1) Sistem koodinat kartesius, terdiri dari :

(a) koordinat mutlak (absolut) 

(b) koordinat berantai/relatif (inkremental), 

(2) Sistem koordinat kutub (koordinat polar), 
yang terdiri :

(a) koordinat mutlak (absolut) 

(b) koordinat relatif/berantai (inkremental). 



Dasar-Dasar Pemograman

• Selanjutnya menentukan sistem koordinat 
yang akan digunakan dalam pemograman. 

• Pada umumnya sistem koordinat yang 
sering digunakan antara lain sistem 
koordinat kartesius, yaitu koordinat mutlak 
(absolut) dan koordinat relatif/berantai 
(incremental). 



Sistem koordinat Kartesius

• Sistem koordinat Kartesius digunakan untuk 
menentukan tiap titik dalam bidang dengan 
menggunakan dua bilangan yang biasa disebut 
koordinat x dan koordinat y dari titik tersebut.

• Sistem koordinat Kartesius dapat pula digunakan 
pada dimensi-dimensi yang lebih tinggi, seperti 
3 dimensi, dengan meng-gunakan tiga sumbu 
(sumbu x, y, dan z).

http://id.wikipedia.org/wiki/Titik_%28geometri%29
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bidang_%28matematika%29&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Bilangan
http://id.wikipedia.org/wiki/Koordinat


Sistem koordinat Kartesius

• Untuk mendefinisikan 
koordinat diperlukan dua 
garis berarah yang 
tegak lurus satu sama 
lain (sumbu x dan 
sumbu y), dan panjang 
unit, yang dibuat tanda-
tanda pada kedua 
sumbu tersebut.



Pemrograman Absolut

• Pemrograman yang dalam menentukan titik 
koordinatnya selalu mengacu pada titik nol 
benda kerja. 

• Kedudukan titik dalam benda kerja selalu 
berawal dari titik nol sebagai acuan 
pengukurannya. 

• Sebagai titik referensi benda kerja letak titik nol 
sendiri ditentukan berdasarkan bentuk benda 
kerja dan keefektifan program yang akan 
dibuat.



Pemrograman Absolut

• Penentuan titik nol mengacu pada titik nol 
benda kerja (TMB). 

• Pada pemrogramman benda kerja yang 
rumit, melalui kode G tertentu titik nol benda 
kerja (TMB) bisa dipindah sesuai kebutuhan 
untuk memudahkan pemrogramman dan 
untuk menghindari kesalahan pengukuran.



Pemrograman Absolut

• Kelebihan dari sistem ini bila terjadi kesalahan 
pemrogramman hanya berdampak pada titik 
yang bersangkutan, sehingga lebih mudah 
dalam melakukan koreksi.



Pemrograman Absolut



Pemrogramman inkremental

• Pemrogramman yang pengukuran lintasannya 
selalu mengacu pada titik akhir dari suatu 
pengukuran. 

• Titik akhir suatu lintasan merupakan titik awal 
untuk pengukuran lintasan berikutnya atau 
penentuan koordinatnya berdasarkan pada 
perubahan panjang pada sumbu X (?X) dan 
perubahan panjang lintasan sumbu Y (?Y). 



Pemrogramman inkremental

• Titik nol benda kerja mengacu pada titik nol 
sebagai titik referensi awal, letak titik nol 
benda kerja ditentukan berdasarkan bentuk 
benda kerja dan keefektifan program yang 
akan dibuatnya. 

• Penentuan titik koordinat berikutnya mengacu 
pada titik akhir suatu lintasan.

• Sistem pemrogramman inkremental dikenal 
juga dengan sistem pemrogramman berantai 
atau relative koordinat. 



Pemrogramman inkremental

• Penentuan pergerakan alat potong dari titik 
satu ke titik berikutnya mengacu pada titik 
pemberhentian terakhir alat potong. 

• Penentuan titik setahap demi setahap. 

• Kelemahan dari sistem pemrogramman ini, 
bila terjadi kesalahan dalam penentuan titik 
koordinat, penyimpangannya akan semakin 
besar



Pemrogramman inkremental



Sistem Koordinat Kutub (Polar)

• Pemrogramman polar terdiri dari : 

(a) polar absolut mengacu pada panjang 
lintasan dan besarnya sudut (@ L, a) 

(b) polar inkremental mengacu pada 
panjang lintasan dan besarnya 
perubahan sudut (@ L,? a).



Sistem Koordinat Kutub (Polar)



Koordinat pada CNC

• Kendali numeris menggunakan koordinat 
tegak lurus atau cartesian untuk menentukan 
sebuah titik dalam ruangan.

• Konstruksi mesin perkakas 
didasarkan pada dua atau 
tiga sumbu tegak lurus dari 
gerakan dan sumbu putaran.

y

x

z

+

+

+



Dasar Kontrol Numerik

• Pergerakan aksis utama : x, y z



Dasar Kontrol Numerik

• Sistem persumbuan pada mesin CNC diatur 
berdasarkan standard ISO 841 dan DIN 
66217. 

• Untuk berbagai macam mesin, sistem 
penentuan sumbunya mengikuti kaidah 
tangan kanan



Dasar Kontrol Numerik

•Right-hand co-ordinate system
y

x

z

+

+

+



Gerakan sumbu utama CNC

• Pemogramman mesin CNC perlu memperhati-
kan bahwa dalam setiap pemograman 
menganut, prinsip bahwa sumbu utama 
(tempat pahat/pisau frais) yang bergerak ke 
berbagai sumbu, sedangkan meja tempat 
dudukan benda diam meskipun pada 
kenyataanya meja mesin frais yang nergerak. 

• Programer tetap menganggap bahwa alat 
potonglah yang bergerak. 



Gerakan sumbu utama CNC

• Sebagai contoh bila programer menghendaki 
pisau frais ke arah sumbu X positif, maka meja 
mesin frais akan bergerak ke sumbu X negatif, 
juga untuk gerakan alat pemotong lainnya.

• Selain menentukan sumbu simetri mesin, 
langkah berikutnya adalah memahami letak 
titik nol benda kerja (TNB), titik nol mesin 
(TNM), dan titik referens (TR).



Gerakan sumbu utama CNC

Vertical machining center           Horizontal machining center



Gerakan sumbu utama CNC

• TNB merupakan titik nol di mana dari titik 
tersebut programmer mengacu untuk 
menentukan dimensi titik koordinatnya sendiri, 
baik secara absolute maupun inkremental. 

• TNM merupakan titik nol mesin. 

• Pada mesin CNC bubut TNM terletak di pangkal 
cekam (lihat Gambar) tempat cekam benda 
kerja diletakkan. 



Gerakan sumbu utama CNC

Posisi TNB, TNM, dan TR pada mesin CNC Bubut



Gerakan sumbu utama CNC

• Pada mesin CNC frais TNM berada pada 
pangkal dimana alat potong/pisau frais 
diletakkan (lihat Gambar). 



Gerakan sumbu utama CNC

• Titik Referens (TR) adalah suatu titik yang 
menyebutkan letak alat potong mula-mula 
diparkir atau diletakan. 

• Titik referens ditempatkan agak jauh dari 
benda kerja, agar pada saat pemasangan atau 
melepaskan benda kerja, tangan operator tidak 
mengenai alat potong yang dapat 
mengakibatkan kecelakaan kerja. 

• Benda kerja aman untuk dipasang maupun 
dilepas dari ragum atau pencekam.



Sistem absolut vs inkremental

 Dalam kasus interupsi yang memaksa 
operator menghentikan mesin.  Dalam 
sistem absolut, cutting tool secara otomatis 
kembali ke posisi sebelum interupsi.  

 Dalam sistem pertambahan, setiap interupsi 
terjadi, operator harus menjalankan ulang 
part program dan keseluruhan operasi akan 
diulang. 

 Kemudahan mengubah data dimensi  
kapanpun dibutuhkan



Sistem absolut vs inkremental

 Jika pemrograman manual digunakan, 
pemeriksaan part program mudah

 Kinerja sistem inkremental dapat diperiksa  
menggunakan tape loop tertutup.

 Pemrograman mirror-image difasilitasi 
dengan sistem pertambahan.
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LATIHAN 02



Perhitungan titik koordinat





LATIHAN 03



Selesai
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