
Robotpark MF-70 CNC Kit için Otomatik G-Code Üretimi 
Robotpark MF-70 CNC Kiti, Proxxon MF-70 mikro frezesini CNC makinesine çevirmek amacıyla 

tasarlanmıştır. CNC makinesine çevirdiğiniz mikro frezenizi tam verimle kullanabilmek için hızlı ve 

basit bir G-code üretim yöntemine ihtiyaç duyacaksınız. G-code yazım süreci temelde basit ve kolay 

olsa da işleyeceğiniz her parça için satır satır G-code yazmak oldukça zaman isteyen sıkıcı bir sürece 

dönüşmektedir. Aynı zamanda yeni başlayan kullanıcılar için G-code yazımı ilk başlarda konsept 

olarak oldukça karışık gözükmektedir. Bu nedenle çizimini yaptığınız parçaları direk olarak CNC 

frezenizle işlemek için gerekli G-code üretimini gösteren bir kılavuz hazırladık.  

G-code üretmek için kullanılacak HSMXPRESS isimli ücretsiz yazılım bir Solidworks eklentisi olarak 

çalıştığından, çizimlerinizi Solidworks ile yapmasanız bile G-code üretimi için Solidworks kullanmanız 

gerekmektedir. Çizimlerinizi farklı programlar kullanarak yapıyorsanız “.iges” ya da “.step” uzantıları 

ile çıkartarak Solidworks içinde açmanız mümkündür. 

Not: Bu kılavuz Robotpark MF-70 CNC Kiti ile hızlıca kullanım amacıyla özet şeklinde yazılmıştır. Daha 

detaylı bilgi için HSMXPRESS kılavuzunu incelemenizi tavsiye ederiz.  Kılavuz içerisinde kullanılan 

örneğin son halini bu linkten indirebilirsiniz. 

 

Adım – 1: HSMXPRESS Kurulumu 
HSMXPRESS kurulumu oldukça basittir. http://www.hsmworks.com/download/ adresini ziyaret edip 

bir form doldurarak yazılımı ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Ürünün lisans kodu mail adresinize 

gönderileceğinden mail adresinizi doğru yazdığınızdan emin olmalısınız. 

 

Adım – 2: Solidworks İçerisine Dosya Aktarma 
Bu örnekte kullanacağımız parça Robotpark X4M Plastik Kıskaç Kiti içerisinde kullandığımız basit bir 

pleksiglas parça olacak. Parçanın tasarımı AutoCAD ile yapıldığı için “.iges” uzantılı olarak 

Solidworks’e aktarılacak. “.iges” uzantılı dosyayı bu adreste bulabilirsiniz.  

Yapılacak ilk iş “.iges” uzantılı dosyayı Solidworks içinde açmak. Bundan sonra Solidworks ekranınızın 

şuna benzer bir şekilde gözükmesi gerekiyor. 

http://www.robotpark.com/image/data/PRO/95104/Robotpark_Gripper_HSM.SLDPRT
http://www.hsmworks.com/download/
http://www.robotpark.com.tr/Robotpark-X4M-Plastik-Kiskac-Kiti
http://www.robotpark.com/image/data/PRO/95104/X4M_PL2_eklem.iges


 

Adım – 3 Çizim Üzerine Ek Delik Pozisyonu Ekleme 
Orijinal parça çiziminde freze ucunun girmesi için ek bir delik bulunmamakta. Her ne kadar çok büyük 

bir problem olmasa da zaten matkap işlemi yapacağımızdan freze ucunun da girebileceği bir delik 

tanımlamak oldukça işe yarar olacak. Aynı zamanda kılavuz içinde asıl parça üzerinde işlem yapmak 

için gerekli eklemelerin nasıl yapılabileceğini göstermek açısından güzel bir örnek. 

Ek matkap deliği açmak için aslında tek ihtiyacımız olan referans olarak kullanabileceğimiz bir nokta. 

Solidworks içinde “Ön Düzlem” üzerine oturacak bir “Sketch” oluşturup, bu çizim üzerinde delik 

noktasının merkezini seçebileceğimiz bir çember çizeceğiz. Bunun için freze ucunuzun girmesini 

istediğiniz herhangi bir çember çizebilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken tek şey çember merkezinin 

çizmek istediğimiz modelden en az 2mm uzakta olması ve çok uzağında olmaması. Örnek bir çember 

aşağıdaki şekilde gözüktüğü gibi olabilir. 

 



 

 

Adım – 4: Yapılacak İşi Oluşturma ve Tanımlama  
Parçanızı import ettikten sonra yapmanız gereken Solidworks özellikler kısmında CAM sekmesine 

geçmek ve çizim ağacından yine CAM özelliklerini seçmek. Aşağıdaki şekildeki işaretli düğmelere 

basmanız yeterli olacaktır. 

 

CAM sekmesine geçtikten sonra kendinize bir iş tanımlamalısınız. İşi tanımlamak için CAM sekmesi 

altındaki “Job” tuşuna tıklamanız gerekmektedir. Bu tuşa tıkladıktan sonra ekranınız şu şekilde 

gözükmelidir.  

 



Bu kısımda yapacağınız ayarlar işlem öncesinde ve sonrasında kullanacağınız modellerin tanımlanması 

olarak açıklanabilir. En üstteki “Model” başlıklı kısımda zaten Solidworks içine aktardığımız parça 

seçili olarak gelmiş ve bir altındaki “Stock” başlıklı kısımda bu seçili modele belirli ofsetler verilerek 

uygun bir başlangıç parçası oluşturulmuş ve HSMEXPRESS tarafından önerilmiş durumda. Bu örnek 

için önerilen parça çok uygun gözüküyor. Tek yapmamız gereken “Stock bottom offset” değerini 0mm 

yapmak. Çünkü freze işleminden sonra parçamızın tamamiyle olması gerektiği kalınlıkta kalmasını 

istiyoruz. Elinizdeki büyük bir pleksiglas plakadan buradaki ölçülere uygun bir parça kestirerek iş 

öncesi parçanızı elde edebilirsiniz. Eğer elinizde başka işler nedeniyle artık kalmış ve değerlendirmek 

istediğiniz bir pleksiglas parçası varsa “Stock” kısmındaki detaylı ayarlarla elinizdeki parçayı işin 

başlangıç parçası olarak oluşturmanız da mümkün. 

“WCS” kısmında G-code için kullanacağımız koordinat sistemi parametrelerini tanımlayabiliriz. Bu 

kısımda işleyeceğimiz parçanın çalışma düzlemi ve kullanacağımız aracın merkez noktasını 

tanımlamamız gerekiyor. Bu kısım oldukça önemli çünkü üreteceğimiz G-code bu parametrelere göre 

başlangıç noktasını tanımlayacak ve bu kısımda yapılabilecek bir hata, üretmek istediğimiz parçayı 

bozabileceği gibi frezemize de zarar verebilir. Bu örnekte HSMXPRESS otomatik olarak parçanın 

üstüne oturduğu Solidworks ön düzlemini ve araç merkezi olarak parçanın Solidworks içindeki orijin 

noktasını seçmiş. HSMXPRESS’in otomatik olarak getirdiği seçenekler bu örnek için uygun ancak farklı 

örnekler için bu kısımda istediğiniz değişiklikleri yapabilirsiniz. Düzlem ve orijin seçimlerini elle de 

girmeniz mümkün. 

İşin tanımlanması bittikten sonra yeşil tik işaretine tıklayarak bu kısımdan çıkabilirsiniz. 

Adım – 5: Yapılacak İşlemleri Oluşturma ve Tanımlama 
Başlangıç parçasını ve koordinat düzlemini tanımlayarak “Job” olarak adlandırılan işimizi temel olarak 

başlatmış olduk. Şimdi yapılması gereken parçamızı ortaya çıkartacak olan delik delme, freze gibi 

işlemleri oluşturmak ve tanımlamak. 

Başlangıç parçamız ve elde etmek istediğimiz model düşünüldüğünde önce matkap ile delikleri açıp 

daha sonra da kenarlarını freze ile işleyerek işimizi tamamlayabiliriz. Yani iki adet işlem tanımlamamız 

gerekiyor. Öncelikle matkap deliklerini açmak daha doğru çünkü freze ucumuzun da daha sonra 

gireceği deliği bu işlemde açabiliriz. 

 

Adım – 5.A: Matkap Ucu ile Delik Delme İşlemi 
Delik açma işlemini tanımlamak için “CAM” sekmesi içinde “Drilling” tuşuna tıklamanız 

gerekmektedir. Açılan ufak menüde “Drill” seçerek işlemi tanımlamaya başlayabiliriz. Tanımlama 

kısmında ekranınız aşağıdaki şekilde gözükmelidir. 



 

Bu ekranda ilk seçenek olarak “Tool” gözükmekte. “Tool” sekmesi içerisinde kullanacağınız matkap 

ucunun özelliklerini seçebilirsiniz. “Library” tuşuna tıklayarak istediğiniz boyutta matkap ucunu 

seçebilirsiniz. Library menüsü şekilde görüldüğü gibidir. Bu örnekte 3mm çapında matkap ucu 

kullanmamız gerekiyor. All Tools -> By Type -> Any Drill seçimleri ile 3mm çapında matkap ucu 

seçilebilir. 



 

Matkap ucunuzu seçtikten sonra “Tool” sekmesinde matkap ucu ile ilgili ayarlar gözükecektir. Bu 

ayarlardan “Plunge Feedrate” ve “Retract Feedrate” değerleri matkabın deliğe giriş ve çıkış (plunge-

giriş, retract-çıkış) hızlarını belirlemek için kullanılmaktadır ve oluşturulacak G-code a direk olarak etki 

etmektedir. Bu değerler bizim örneğimizde 200mm/min olarak seçilecek. “Spindle Speed” değeri de 

G-code’a etki ediyor olsa da CNC makinenizde spindle hızı kontrolü olmadığından otomatik gelen 

değeri değiştirmenizin bir etkisi olmayacaktır. 

“Tool” sekmesinin yanındaki “Geometry” sekmesi işlemi yapacağımız alanı tanımladığımız sekme. Bu 

kısımda deliklerin pozisyonunu modelimiz üzerinde göstermemiz gerekiyor. Geometry kısmındaki 

delik pozisyonlarını işaretledikten sonra ekranınızın aşağıdaki şekilde olduğu gibi gözükmesi 

gerekiyor. 



 

Şekilde parça üzerindeki delikleri tanımlamak için deliklerin taban kısmına denk gelen çemberler 

seçilirken, freze ucunun gireceği delik için çemberin merkezi seçilmiştir. 

Delik pozisyonları belirlendikten sonra deliklerin açılma sırasını ayarlamak gerekiyor. Program 

otomatik olarak en uygun sırayı seçse de isterseniz bu sırayı değiştirmek mümkün. Bunu yapmak için 

yapmanız gereken “Optimize Order” kutucuğundaki tiki kaldırıp, ok tuşlarını kullanarak delik 

sıralarının yukarıdaki şekilde olduğu gibi olmasını sağlayabilirsiniz. Sıralama değiştikten sonraki ekran 

görüntüsü şuna benzer olabilir.  

 

Bu işlemlerden sonra “Geometry” sekmesi ile de işimiz bitmiş oluyor. Bir sonraki sekme Z eksenindeki 

önemli özellikleri tanımlayacağımız “Heights” sekmesi. Bu sekmeyi tıkladığınız zaman aşağıdaki 

şekilde olduğu gibi dört parametre görüyorsunuz. 



 

Şekildeki parametreler dört farklı önemli yüksekliği tanımlıyor. Bu yükseklikler parçaya göre referans 

pozisyonları verilerek belirlenebiliyor. Burada yapacağımız ekleme Bottom kısmındaki “Drill tip 

through bottom” kutucuğunu işaretlemek. Bunun sebebi matkap ucu ile deldiğimiz deliğin alt 

kısımdan çıktığından emin olmak.  

Bu işlem de bittikten sonra matkapla yapılacak işlemlerimiz bitmiş oluyor. Sıradaki işlemimiz matkap 

ucu ile freze ucunu değiştirmek. Freze işlemini tanımlamak için yapmanız gerekenler de bir sonraki 

adımda. 

 

Adım – 5.B: Freze Ucu ile Kenar Kesme İşlemi 
Freze işlemi tanımlamak temelde delme işlemi tanımlamaktan farklı değil. Sadece parametreler ve 

dikkat etmeniz gerekenler farklı. Yine delik delme işlemi tanımlarken yaptığımız gibi öncelikle işlemi 

yaratıyoruz. Bunu yapmak için CAM sekmesinde sırasıyla “2D Milling” ve “2D Contour” seçeneklerini 

seçiyoruz.  

İlk ekranda yine “Tool” seçeneğimiz var ve delik delmede olduğu gibi kullanacağımız aracı seçmemiz 

gerekiyor. 2mm çapında bir freze ucu bizim için yeterli olacak. Bu nedenle jenerik bir freze ucu 

seçiyoruz. All Tools -> By Type -> Any Mill seçeneği ile “2mm Ball” seçeneği ile freze ucumuzu 

seçebiliriz. Uç seçildikten sonra yine bizim için en önemli değer olan işleme hızımızı ayarlamamız 

gerekiyor. İşleme hızını yine 200mm/min olarak seçebiliriz. Bu ayarlardan sonra “Tool” sekmesi şu 

şekilde görülmeli.  



 

“Tool” kısmında ucumuzu seçtikten sonra yine “Geometry” sekmesi ile modelimizi seçiyoruz. 

Seçtiğimiz kısım modelimizin kesilerek ilk parçadan ayrıştırılacak kenar bölgeleri. Seçiminizi yaptıktan 

sonra ekranınız aşağıdaki gibi görülmeli. 

 

Dikkat edilmesi gereken parçanın dip kısmındaki çizginin seçilmiş olması. HSMXPRESS kenarın bir 

parçasını seçince geri kalanı tamamlıyor, ancak tamamlamazsa kenarların hepsinin seçildiğinden emin 

olana kadar hepsini elle seçmelisiniz. Diğer dikkat etmeniz gereken durum freze işlemini temsil eden 

okun pozisyonu. Bizim denememizde ilk görüntüye tepeden bakarsak şu şekilde gözüküyor. 



 

Freze işlemini temsil eden ok şekilde görüldüğü gibi çizdiğimiz kapalı şeklin iç alanında kalıyor. Bu 

bizim için büyük bir sorun. Eğer bu şekilde G-code üretimi yaparsak ortaya istediğimizden çok farklı 

bir parça çıkacak. Freze ucunun çizdiğimiz kapalı şeklin dışından kesim yapmasını istiyoruz. Bunu 

sağlamak için de yapmamız gereken “Reverse” butonuna bir kez tıklamak. Butona tıkladığınızda okun 

şu şekilde değiştiğini göreceksiniz. 

 

Şekilde görüldüğü gibi ok çizdiğimiz şeklin dışında. Bu freze ucunun kesim işlemini dışarıdan yapacağı 

anlamına geliyor. Okun ucunun yukarı veya aşağıyı göstermesi çok önemli değil ama şeklin dışında 

olması gerekiyor. Şeklin dışında olmasını sağladıktan sonra “Geometry” sekmesini kapatabilirsiniz.  

“Height” sekmesinde, delme işleminde yaptığımız gibi parçanın tamamen yerinden çıkmasını 

sağlamak için, 1mm gibi bir pay bırakmalıyız. Bu nedenle “Bottom” seçeneğinde “From Contour” 



aktifken “-1mm” gibi bir değer girebiliriz. Bu sayede freze ucu parçamızın tabanında 1mm aşağıda 

işlem yapacak. Ayarlar sonrası “Height” sekmesi aşağıdaki gibi gözükmeli. 

 

“Height” sekmesinden sonra “Linking” sekmesinde freze ucunun girmesi gereken deliği tanımlamamız 

gerekiyor. Bunun için “Linking” sekmesi altında “Entry Positions” seçeneğini seçerek çıkan ekranda 

freze ucunun girmesi için açtığınız deliği seçmelisiniz. Buna ek olarak önceden açtığınız deliği de “Pre-

drilled positions” seçeneği altında tanımlamalısınız. “Pre-drilled positions” seçeneği altında aynı deliği 

tanımlamanız gerekmekte. Tüm ayarlar yapıldıktan sonra ekranınız aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi 

olmalı. 

 

Bu örneği tamamlamak için freze kısmında yapmanız gereken daha fazla ayar yok. Ancak oldukça 

karmaşıklaşabilecek bir işlem olduğu için ve çok değişik ayarlar yapılması gerekebileceği için daha 

detaylı çalışmalar için HSMXPRESS kılavuzunu incelemeniz daha doğru olacaktır. 



Freze işlemini onaylamak için yeşil tik tuşuna bastıktan sonra ikinci işlemimizi de bitirmiş oluyoruz. 

İşlemlerimizi tanımladıktan sonra otomatik olarak aracınızın izleyeceği yol hesaplanmış oluyor. Ancak 

emin olmak için ilk başta tanımladığımız işimize sağ tıklayarak “Generate Toolpath” seçeneği ile 

aracın izlediği yolu tekrardan hesaplatabiliriz. Bundan sonraki işlem, oluşturduğumuz işin 

simülasyonunu izleyerek kontrol etmek.  

 

Adım – 6: Simülasyon 
CNC freze ile yaptığımız işlem basit görünse de G-code üretimi sırasında yaptığımız çok ufak hatalar 

bile işlenen parçanın zarar görmesine ve üretilememesine sebep olabilir. Bunun yanında hatalı G-

code malzemeye, işleme ucuna, CNC makinesine ya da en kötüsü işlemi yapan kişiye zarar gelmesine 

sebep olabilir. Bu nedenle üretilen G-code programının simüle edilerek, hataları varsa düzeltilmesi ve 

o şekilde işlemeye başlanması oldukça önemlidir. 

HSMXPRESS eklentisi ile simülasyon yapmak son derece basittir. Tanımlanan işe sağ tıklayarak 

“Simulate” seçeneğini seçmenizle simülasyon arayüzü karşınıza çıkar. Bu arayüzle simülasyonunuzu 

istediğiniz gibi izleyip eğer varsa hatalarını düzeltebilirsiniz. Simülasyon ekranı aşağıdaki şekildeki 

gibidir. 

 

Simülasyonunuzu çalıştırmak için oynat tuşuna basmanız yeterlidir. Simülasyonunuzda sorun 

görmüyorsanız yeşil tik tuşuna tıklayarak arayüzden çıkabilirsiniz. Bu adım da geçildikten sonra tek 

yapmanız gereken hazırladığınız işi G-code olarak çıkarmak. 

 

Adım – 7: Post-processing ve G-code Üretimi 
Simülasyonda problem yoksa artık G-code üretimine geçilebilir. G-code üretimi için ilk başta 

tanımladığınız işe sağ tıklayarak “Post-process (All)” seçeneğini seçmelisiniz. Karşınıza çıkacak menü 



aşağıdaki gibi olacaktır. Ayarları şekilde görüldüğü gibi yaparsanız çıkarılacak G-code makinenizde 

çalışmaya uyumlu olacaktır. 

 

Açılan ilk ekrana ek olarak sadece makine seçimi yapıyoruz aslında. Biz denemelerimizi Generic Grbl 

makinesi için yaptık ancak değişik makinelerle de sonuç almanız mümkün. Seçimleri yapıp “Post” 

tuşuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Postprocessing işlemi tamamlandıktan sonra üretilen 

G-code unuzu gösteren yeni bir editör sayfası açılır.  

Bizim örneğimizde üretilen G-code aşağıdaki gibidir.  



 

G-code oluşturma işlemi böylece tamamlandı. Oluşturduğunuz G-code programını makinenize nasıl 

atacağınızı görmek için Robotpark MF-70 CNC Kiti Kullanım Kılavuzuna göz atabilirsiniz. 

Daha önce de bahsettiğimiz gibi otomatik olarak G-code üretimi oldukça karmaşık ve detaylı 

olabilecek bir iştir ve tek bir kılavuzla bütün konuyu kavramanız mümkün değildir. Bu kılavuzla basit 

bir parçayı basit bir CNC makinesinde nasıl işleyeceğinizi anlatmaya çalıştık. Umarız işinize yarar.  

Not: Bu yöntemle ürettiğiniz G-codeları ilk denemeniz sırasında CNC makinenizin spindle motoru 

kapalı iken ve işlenecek parça olmadan çalıştırmanızı tavsiye ederiz. Limit switch kullanımı 

makinenizin ve motorlarınızın gözden kaçmış hatalar nedeniyle görebileceği hasarları minimuma 

indirmek açısından büyük öneme sahiptir.  

 

 


