
 سایزو مشخصات .1

 مقدمه ای بر ساختار سیم کشی1.1

 نمودار سیم کشی کنترلر1.1.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نقطه256کنترل ورودی حداکثر   

 صفحه
 (32/خروجی32)ورودیIOاستاندارد

 پین ارتباط نروماده 15

IO-I31(32IN) 

O0~O31(32OUT) 

 IO صفحه استاندارد

 خروجی(16ورودی/16)

 پین ارتباط نروماده 15

IO-I15(16IN) 

O0~O15(16OUT) 

 



سیستم های مورد استفاده در پنل اپراتور است شکل مختلف سیستم  A6 در حال حاضر، مدل های مختلف

A6-T :و پنل انحصاری است  

 

 

 

 

  

 



 است:بصورت ذیل   A6لوازم جانبی سیستم 1.1.2

 IO:نقطه صفحه ی 32*

 آمپر. 1.5 جریان خروجی,میلی آمپر10ورودیجریان ,خروجی32ورودی/32

A6\SIO\I32O32\V4 040201 (O:32 I:32) 

 NPN 、 PNP ：حالت ورودی 

 میلی آمپر10جریان ورودی:

 1.5A(O32 MAX 16A)جریان خروجی:

 

 IOنقطه برد16*

 آمپر1.5جریان خروجی,میلی آمپر10جریان ورودی,خروجی16ورودی/16

A6\SIO\I16O16\V4 040200 (O:16 I:16) 

 NPN 、 PNP ：حالت ورودی 

 میلی آمپر10جریان ورودی:

 1.5A(O16 MAX 16A) جریان خروجی:

  



 ACبرد خروجی برق*

A6\SSR(Out:4) 

 آمپر8حداکثر جریانAC:ورودی 

 آمپر5تنظیمات فیوز کارخانه :

 آمپر4حداکثر جریان AC:خروجی

 توجه:

 آالت.لوازم جانبی اختیاری با توجه به نیاز واقعی ماشین  (1

 هستند. PINنرم  )سطر(کابل ردیف 6کابل های اتصال  (2

 دو لوازم جانبی با هم قابل استفاده هستند. (3

 متصل کرد. SIOلوازم جانبی را می توان به هرواحد  4حداکثر  (4

 آمپر(1را تأمین می کنیم)جریان تک نقطه  AC 220Vولت یا  110خروجی  AC: 4تابلوی برق  (5

 امپر1ولت را تامین کرد ،........تک قطه 24برق  خروجی  DC  4:تابلو خروجی برق  (6

 اندازه کنترلر2.1

1.2.1   A6-T 

 پنل جلویی *

 

 *اندازه جلو



 خارجیبرش *

 

 

 



 اندازه نمای چپ *

 

 

 

 *اندازه عقب کنترل کننده

 

 

 



2.2.1    A6L-T   

 *پنل جلویی

 

 

 *سایز جلویی

 



 خارجیبرش  *

* 

 ：اندازه نمای چپ 

  

 

 

 

 

 



 *اندازه های عقب کنترلر

 

 اندازه پانل اپراتور 3.1

1.3.1     A6-T     

 * پنل کنترل

 

 

 

  



 *برش خارجی

 

2.3.1  A6L-T 

 پنل کنترل *

 



 *برش خارجی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اتصال دهنده کنترل  4.1

 نوع اتصال دهنده   1.4.1

 نوع اتصال پشت کنترلر به شرح زیر است:

 نام اتصال دهنده عنوان اتصال دهنده نوع اتصال دهنده

DB26LF（Female） P1  
 

Axis port 
 
 

 

DB26LF（Female） P2 

DB26LF（Female） P3 

DB26LF（Female） P4 

DB26LF（Female） P5 

DB26LF（Female） P6 

DB26LM（Male） MPG MPG port 

DB15LM（Male） SIO Operator panel 
interface 

DB26LF（Female） EXIT Extension axes port 

RJ45 NET NET interface 

RJ45 BUS BUS interface 

DB3LM（Male) RS232 Communication 
interface 

Standard USB 
（Female） 

USB 

 

 تعریف اتصال پین  2.4.1

1)Axis port 

 



 توجه:

 را نشان می دهد و یکسان باقی می مانند. IOهر تعریف از پین محوری فقط نقاط مختلف  (1)

 .IOجدول فوق با "*" برای  نقطه  (2)

 ：در درگاه محور به شرح زیر تعریف می شود IOنقطه 

 

 

 

2) MPG port 

 

 

 

 

 

 



1.3.4   Axis Control Port Wiring(سیم کشی کنترل پورت محور) 

 است(.درایور سروو متصل به درگاه محور)اتصال پین هر محور یکسان 

 

 توجه:

(1)    (Use Shielded Twisted Pair (STP) for the wire برای سیم کشی از کابل زوج )     

  به هم تابیده روکش دار استفاه شود.

روش تصحیح عبارت  اگر واگرایی عملکرد موتور، پین توجه کنید، 4تا  1لطفاً به محور اتصال  (2)

 -Aوتبادل+Aاست از حرکت از سمت 

 تنظیم کنید: لذیبصورت  جهت تشخیص عملکرد خطا  (3)

a) تشخیص خطای ذیل:4095مورد =  4031 ~ 4000 پارامترهای ، 

（BIT00=X axis, BIT01=Y axis,…） 

b)  محور شناسایی می شود 32خطا همزمان در ،این  506=  511هنگامی که پارامتر. 

c)  سیستم پیغام خطایی را  بیشتر باشد، 4096وقتی مقدار واقعی بازخورد هر محور موتور از

 ارسال می کند.

 



1.4.4    MPG Wiring   

 مورد استفاده قرار گیرد. MPGمجموعه  2می تواند همزمان با  HUST A6سری  (1)

 MCM536را توسط  MPGجهت حرکت می توان باشد ، MPGاگر جهت حرکت ابزار خالف پالس  (2)

همزمان تغییر  MPG جهتاستفاده می کند، هر دو  MPG اگردستگاه از دو تغییرداد.)

 خواهند یافت(

 :MPGدستورالعمل دوم عملکرد  (3)

a)   MPG2     SYS10137=2مرجع سیم کشی در پایین(را انتخاب کنید( 

b) SYS10144                               محور کنترل شده را انتخاب کنید

(BIT00 = 1 is manual on the X axis, BIT01 = 1 is manual on 

the Y axis ...) 

c) SYS10133   برای تنظیم ضریب تقویتMPG  .است 

 

 



 Spindleسیم کشی کنترل    1.4.5

 الگوی فرمان ولتاژ (1

a)  :به عنوان مثال( اینورتر اسپیندل با اینورترADT)  کنترل فرمانV -  سیم کشی حلقه باز： 

 

 

 

b)  باservo drive 

Spindle（Inverter) 

 بسته:سیم کشی با حلقه  - V کنترل فرمان

 

 

 

 

 

 



 نوع فرمان پالس (2

a)  سیم  ،حالت موقعیت اسپیندل )سروو( (به عنوان مثال اسپیندل فوق العاده همزمانموتور آسنکرون ) -با سرو درایو

 کشی حالت سرعت

 



b)  موتور سروو) -همراه با درایو سروو (Ex. YASKAWA spindle  )سیم کشی حلقه  -کنترل پالس اسپیندل )سروو

 :بسته

 
c)  با کنترل کارتPG  )سیم کشی حلقه بسته: -از اینورتر کنترل پالس اسپیندل )اینورتر 

 

 

  



 SIOسیم کشی ورودی و خروجی   1.4.6

 ولت[ را به اشتراک بگذارید. 24باقی مانده همان ]منبع تغذیه  SIO، تابلوهای واحد   ACعالوه بر برد خروجی 

 را نشان می دهد: SIOشکل زیر سیم کشی 

 و سایر لوازم جانبی سیم کشی IO  ُبرد  1.4.7

 سیم کشی رله خارجی (1)

  



 AC قدرت خروجی (2)

 

 

 

 

  

 توجه:

a) برد یک نقطه خروجی واحد:PC  آمپر را تحمل کند.2می تواند حداکثر جریان 

b) 4 :برد  نقطه خروجی به طور همزمان استفاده می شودpc  کند.)تنظیم فیوز کارخانه  مقاومت آمپر 8حداکثر جریان می تواند

 آمپر(5

 

 

 



 

3) 32 I/O NPN, PNP 3-wire sensor 

 

 

 

 

4) I/O NPN, PNP 3-wire sensor16 

  



  



 .سیم کشی  سرو درایو مشترک2

1  .DELTA-A2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مولفه های
:P1-00 نوع ورودی پالس خارجی 

 برابر(....)ورودی اختالف فاز دارندAB  (4)پالس فاز :0

 (ccw(پالس خالف جهت عقربه های ساعت )cw:در جهت عقربه های ساعت )1

 پالس)مسیر(:جهت 2

P1-01: حالت کنترل 

 DELTAاتصال کوتاه 

 حالت کنترل موقعیت :0



 حالت کنترل سرعت. :2

:P1-44  Electronic Gear Ratio (1st Numerator) (N1)                         

P1-45 : Electronic Gear Ratio   (Denominator) (M)        

 

 

Ex: 
Encoder resolution 1280000 p/rev 
P1-44=128 
P1-45=1 
1280000=f1*128/1 
F1=10000 

P1-46:شماره پالس خروجی رمز نگار 

  از این پارامتر برای تنظیم تعداد پالس های خروجی رمزگذار در دور )چرخش( موتور استفاده می شود.

 2500مقدار = 

 توجه:

 خط کابل باید با پیچ خورده ایزوله استفاده شود.

 .سیم کشی مارک های سروو یکسان نیست ، لطفاً به کتابچه راهنمای سیم کشی سروو مراجعه کنید

 

 

 

 

 

 

 

 

3 MITSUBISHI J2   . 



  



Parameters 

P0 : Control Mode 

0: Position control mode. 

2: Speed control mode. 

P3 : Electronic Gear Ratio (1st Numerator) (CMX) 

P4 : Electronic Gear Ratio (Denominator) (CDV) 

Ex: 

Encoder resolution 131072 p/rev 

P3=16 

P4-45=1 

131072=f1*16/1 

F1=8192 

P21 : External Pulse Input Type 

0: Clockwise (CW) + Counterclockwise(CCW) pulse 

1: Pulse + Direction 

2: AB phase pulse (4x) (Quadrature Input) 

P27:شماره پالس خروجی رمزگذار 

 از این پارامتر برای تنظیم تعداد پالس های خروجی رمزگذار در دور )چرخش( موتور استفاده می شود

value=10000(x4) 

 توجه:

 خط کابل باید با پیچ خورده مشتق استفاده شود.

 یکسان نیست ، لطفاً به کتابچه راهنمای سیم کشی سروو مراجعه کنید.سیم کشی مارک سروو 



 
 

 

 مولفه های:

PN201  نسبت تقسیم فرکانس(PG مجموعه ای )8000 

 .تنظیم شده است 0000روی حالت سرعت  PN000انتخاب حالت 



دستگاه ( می تواند توسط درایو تنظیم شود تا به CCWوخالف عقربه ساعت ممنوع است) (CW حلقه بسته در جهت عقربه های ساعت)

 همچنین سیم کشی سخت افزاری موجود سرو کار داشتن()شود داده  اجازه راه اندازی )مجموعه(

PN50A  حلقه بستهCW 2100  ممنوع اعالم کرد. 8100تغییر  به 

 .ممنوع است 6548به  CCW 6543تغییر دادن از    PN50B,حلقه بسته 

 Un003 موقعیت پالس

Un004 : Angle 

 پین سمت کنترلر با درایور سروو متصل است 9.فعال کردن سیم کشی  سرو: 1

 وصل شده است. V0پین از کنترلر با  10+ ولت و 24خارجی   CN1پین اتصال شده  CN1 40 47, پین

 خارجی. GNDوصل شد با  pin4 ； ,متصل است I05یا  I04 ه طرف ب pin3,CN1.هشدار سیم کشی: درایور 2

 معموالً پارامترهای  استفاده شده در سروو :

(1) YASKAWA ΣⅡ                                                                                    

Pn000یک حالت کنترل موقعیت= 

Pn100   افزایش حلقه سرعت 

Pn101   پارامترهای زمان یک پارچگی حلقه سرعت 

Pn102     موقعیت حلقهافزایش 

=Pn2004 4 ازفاز  پالسAB 

Pn202   (Electronic gear ratio (numerator 

Pn203   Electronic gear ratio (denominator) 

=Pn50A 8100 .در جهت عقربه های ساعت  می تواند تحریک کند 

Pn50B=6548 .خالف عقبره های ساعت میتواند تحریک کند 

 

(2) YASKAWA ΣⅤ 

PN000=10      حالت کنترل موقعیت 
PN200=4     (multiplication factor 4) AB فاز پالس از    

تنظیم شده است: 1:1دنده  نسبت بهسه پارامتر زیر   
 

 p\r  10000 رمزگذار موتور 
PN20E=2500     )نسبت دنده الکترونیکی )شماره گیر  
PN210=32768     مشتق(نسبت دنده الکترونیکی )مخرج(( )  
PN212=2500      r /  پالس رمزگذار  

 IOاتصاالت  .2



 خارجی IOتعریف عملکرد  3.1

مشتریان همچنین می تعاریف ، داریم IO ما یک مجموعه عملکرد پیش فرض را درک کند. IOمی تواند تعریف مجدد  HUST A6سری 

 سیم کشی خود.توانند به طور آزاد نقطه ورودی و نقطه خروجی را تعریف کنند با توجه به عادت 

 توجه:

 ،تابع رویت شود اتتأثیر تا  برای خاموش و شروع مجدد IO تعریف مجدد (1)

عملکرد یک نقطه ورودی یا نقطه ،باتوجه به دوباره تعریف کردن ورودب و خروجی درگیری. IO هنگام تعریف دوباره عملکرد (2)

 یا نقطه خروجی مطابقت دارد.و یک تابع فقط با یک نقطه ورودی  ,خروجی فقط مربوط به یک نقطه است 

 تعریف عملکرد ورودی 3.1.1

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3.1.2تعریف عملکرد خروجی

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 Axial IO تعریف عملکرد 3.2

به منظور تسهیل در برنامه  محور مشترک درگاه  کنترلر تنظیم شده است، IOروی نقطه  IOاین قسمت از نقطه محوری 

 تمیز کردن و به پایان  رساندن .به منظور تسهیل  نظم در برنامه ریزی سیم کشی ، ریزی سیم کشی ،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 .عملکرد کلید و نمای کلی سیستم4

 صفحه اصلی 4.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توضیحات مؤلفه صفحه اصلی

 .سیستم هماهنگ قطعه کار فعلی (1) 

 )فایل های( اجرای فعلی و زیر برنامه های مشخص شده. ( برنامه و نام پرونده های2)

 ( شماره خط اجرای برنامه فعلی و  شماره خط برنامه مشخص شده است.3)

 ( عناوین صفحه4)

 ( زمان و تاریخ سیستم5)

 ( دسترسی مجاز برای کاربران6)

 ورود به سیستم ( چهارچوب 7)

 ( حاالت8)

 ( حالت عملیاتی9)

 ( هشدار )زنگ خطر(10)

(11 )F1-F10  کلید های عملکرد 

 کلید های سیستم:



 ( کلیدهای سیستم کنترلر در سطر  کلیدهای عملکرد  به ترتیب از چپ به راست1)

【POS】、【PROG/FILE】、【OFFSET/SETTING】、【MON】、 

【HELP/ALARM】 

 (کلیدهای عملکرد سیستم:2)

 

 

 

 

 

 پنل کنترل:



 انتخاب حالت:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 عملکرد درختنمودار  4.2

  



  



 مختصات مکانیکی 4.3

 

 

 مسیر عملیاتی:

 .شوید را فشار دهید تا وارد قسمت مکانیکی صفحه مختصات POS در هر صفحه، کلید میانبر سیستم

 دستورالعمل ها:

 (عملیات  بر روی مختصات مکانیکی فعلی.1)

 (  استفاده های مکرر از اطالعات را نمایش دهید2)

 صفحهتوضیحات  4.3.1

 نمایش مختصات 4.3.1.1

 چهار نوع مختصات در صفحه وجود دارد

 را فشار دهید.  Switch Coordinateبرای تغییر نوع مختصات فعلی ، 

4.3.1.2   F（Feed-rate)   )میزان تغذیه( 

 نمایش میزان تغذیه کاربر



 میزان تغذیه واقعی دستگاه را نشان می دهد.

 .نشان می دهد (MFOکاربررا )٪درصد تغذیه  تنظیم شده توسط 

4.3.1.3  S（Spindle Speed） )سرعت اسپیندل( 

 .نمایش سرعت اسپیندل تنظیم شده توسط کاربر را نشان می دهد

 سرعت واقعی اسپیندل را نشان می دهد.

 ٪(  نشان می دهد.SSOدرصدتغذیه  تنظیم شده توسط کاربر را)

 زمان پردازش 4.3.1.4

 فعلی را نشان می دهد.زمان اجرای برنامه 

 شماره قطعه کار 4.3.1.5

 تعداد دفعات پردازش برنامه را نشان می دهد.

 )T)شماره ابزار واعداد جبران شده ابزار 4.3.1.6

 باالترین دو این شماره ابزار فعلی در استفاده و جبران خسارت را نشان می دهد.

 نوع  این جا فقط در اعداد ابزار تغییر می کنند وقتی که در ).آنها استکمترین آنها جبران خسارت  .رقم ها شماره ابزار هستند

 جبران فوری است(. ردیف قرار نگیرند. اعداد برای

 

 

 

 

 

 مختصات سوئیچ  4.3.2

 مسیر عملیاتی:

「 Mechanical Coordinates 」page→F1 【Mechanical Coordinates 】→F1 

【Coordinate Switch】 

 دستورالعمل ها:

 دکمه سوییچ  ترتیب نمایش صفحه مختصات مکانیکی و نوع مختصات را تغییر می دهد.این 

 

 

 مختصات 2/1 4.3.3



 مسیر عملیاتی:

「Mechanical Coordinates」page→F1【Mechanical Coordinates】→F2【1/2 

Coordinates】. 

 دستورالعمل ها:

  تقسیم کنید. 2مقدار مختصات نسبی مربوطه را به  (1)

 عملکرد نسبی ،شما به سرعت می توانید هردو نقطه از مختصات خط میانی را بدست آورید.با تنظیمات  (2)

 روش های عملیاتی:

「Mechanical Coordinates」page→F1 【Mechanical Coordinates】→F2 【

1/2 
Coordinates】→F1-F6【X~C 1/2 Coordinates】、F7【All Axial 1/2 

Coordinates】. 

 نمونه عملکرد:

 است. X 10.000مختصات نسبی فعلی محور  (1)

 را فشار می دهیم.F1[X axis 1/2 coordinates]کلید (2)

 تغییر یافته است. 5.000به  Xمقدار  نسبی مختصات صفحه نمایش محور  (3)

 تنظیم مختصات نسبی 4.3.4

 مسیر عملیاتی

「 Mechanical Coordinates 」page→F1 【Mechanical Coordinates 】→F3 

【Relative Coordinate Setting】. 

 :دستورالعمل 

 مختصات نسبی مربوطه را بر روی هر مقدار تنظیم کنید.

 روش های عملیاتی:

تنظیم  را فشار دهید.) F3 ، و سپسرا وارد کنیدمحور نمادها و مختصات برای ورود به محور ورودی ، ناحیه ورودی 

 نسبی مختصات(

 نمونه عملکرد:

 است. X 10،000مختصات نسبی فعلی  (1)

(2) "X 0.000" را برای قسمت ورودی صفحه وارد کنید. 

 را فشار دهید.F3مختصات نسبی محیط را تنظیم کنید و کلید  (3)

 در صفحه نمایش تغییر یافته است. 000/0به  Xمقدارنسبی مختصات محور  (4)



 ویرایشگر برنامه 4.4

 

 مسیر عملیاتی:

 جابجایی به صفحه 【PROG/FILE】از کلیدهای میانبر پانل سیستم استفاده کنید :1مسیر (1)

「Program Editing」 

                                                 :2مسیر   (2)

「File Management」page→F7【Edit】→「Program Editing」 page. 

 :3مسیر (3)

「Mechanical Coordinates」page→F2【Program Editing】→「Program Editing page. 

 ：دستورالعمل

 پردازش استفاده می شود. از ویرایش برنامهبرای 

 ：روش های عملیاتی

 استفاده کنیدحرکت مکان نما 【→】【←】【↓】【↑】از چهار کلید جهت دار (1)

 استفاده کنید. 【︾】 ︽】】برای تلنگر صفحه از پیکان های   (2)



خط پایان برنامه تغییر  و استفاده کنید و مکان نما را به سرعت به خط اول【End Line】【Head Line】ز (3)

 دهید.

 از کلیدهای میانبر پانل سیستم استفاده کنید (4)

[Edit / Program Select] to quickly switch between the「Program Editing」and「File 

Management」pages. 

 پردازش بارگیری: 4.4.1
 مسیر عملیاتی:

「Program Editing」page→F1【Loading Processing】. 

 دستورالعمل:

 .ویرایش استفاده کرد وکلید می توان برای تنظیم برنامه در پردازش  「Processing monitor」از این

 توجه:
 در صورت اجرای برنامه ، کلید نامعتبر خواهد بود.

 خطوط برنامه را حذف کنید. 4.4.2
 مسیر عملیاتی:

F7【Edit】→F2【Delete】. 

 دستورالعمل ها:
 در آن قرار دارد حذف کنید.خطی را که مکان نما 

 جستجو یا جایگذاری 4.4.3

 
 

  



 مسیر عملیاتی:

「Program Editing」page→F3【Find / Replace】. 

 دستورالعمل ها: 

 می توانید کلمات را از طریق کلید موجود در مندرجات  برنامه ویرایش فعلی جستجو و جایگزین کنید. (1)

دکمه سوئیچ در سمت راست ستون ظاهر می شود می توانید کلمات فشار دهید ، 【Find / Replace】برای کلید (2)

 کلمات را در ستون وارد کنید.「Replace」پیدا کنید.وبرای جایگذاری「Find」مورد نظر برای جستجو را در

 ：روش عملیاتی

تغییر 「 Replace」و  「Find」، می توانید مکان نما را در جعبه ورودی 【Switch input box】از کلید فعلی

 دهید.

 بستن 4.4.3.1

 مسیر عملیاتی:

「Program Editing」page→F3【Find / Replace】→F1【Close】. 

 دستورالعمل:

هنگامی که عملکرد چک و جایگزینی طوالنی الزم نیست ،کلید نیز می تواند ستون را در سمت راست ببندید و به مجموعه 

 دکمه ها برگردید.

 تغییر جعبه ورودی  4.4.3.2

 تی:مسیر عملیا

「Program Editing」page→F3【Find / Replace】→F2【Switch Input Box】. 

 دستورالعمل:

 .تغییر کند 」Replace「 و」Find「 به مکان نما اجازه می دهد تا در کادر)قاب(

 نقض(,وارونی)برگشت  4.4.3.3

 :مسیر عملیاتی

「Program Editing」page→F3【Find / Replace】→F3【Reversal】. 

 دستورالعمل:

 کلید به شما امکان می دهد مسیری را که به دنبال آن هستید انتخاب کنید.هنگام چک و تعویض ،

 

 ： روش عملیاتی



 ,دراین باره.انتخاب خواهد شد  را فشار دهید، نوار کناری سمت راست」Find Backward「ین کلید ا

برای یافتن یا جایگزینی در باالی موقعیت مکان  دهیدرا فشار 「Replace」 یا 」Find「 برای یافتن جهت کاراکتر ، این بار کلید

 .نما فعلی قرار خواهد گرفت

 تطبیق 4.4.3.4

 مسیر عملیاتی:

「Program Editing」page→F3【Find / Replace】→F4【Matching】. 

 دستورالعمل:

 .آن پیدا کنیدبیت های مشابهی را در محتویات دقیق هنگام بررسی و تعویض، کلید می تواند به شما اجازه دهد 

 روش عملیاتی:

 .انتخاب شده است ، عملکرد آن مؤثر است در ستون سمت راست خواهد بود کلمات را(کلید را فشار دهید ، )

 تمایز بین حروف بزرگ و کوچک    4.4.3.5

 مسیر عملیاتی:

「Program Editing」page→F3【Find / Replace】→F5【Differentiation 

Between Uppercased and Lowercased Letters】. 

 

 دستورالعمل:

 

 توسط پرونده )محفظه(حروف بزرگ و حروف کوچک پیدا کردن  هنگام جستجو / تعویض ، این کلید را فشار دهید تا کاراکترهای ،

 .جستجو می شوند

 روش عملیاتی:

 د مؤثر)مفید( است.را فشار دهید مورد در ستون سمت راست انتخاب می شود، عملکر「FindCaseSensitively」کلید

 جستجو 4.4.3.6

 مسیر عملیاتی:

「Program Editing」page→F3【Find / Replace】→F6【Search】. 

 دستورالعمل:

 . پیدا کنیدرانظر مورد قسمت در ویرایشگر کد حروف را درکادر وارد کنیدو 

 

 جایگذاری  4.4.3.7



 مسیر عملیاتی:

「Program Editing」page→F3【Find / Replace】→F7【Replace】. 

 دستورالعمل:

درجعبه ویرایشگر کد را پیدا کنیدوجایگزین کنیدوآنها را با حروف در کادر ورودی جایگزین  Findحروف وارد شده در کادر ورودی 

 کنید.

 جایگزین کردن کلی 4.4.3.8

 مسیر عملیاتی:

「Program Editing」page→F3【Find / Replace】→F8【Total Replace】. 

 دستورالعمل:

در  کردن 「جایگزین」از مورد  پیدا کرده و حروف موجود در قاب را  رامورد 「Find」را در کادر nterحروف 

 جایگزین کنید. ویرایشگر کد

 برنامه صرفه جویی  4.4.4

 مسیر عملیاتی:

「Program Editing」page→F4【Saving program】. 

 دستورالعمل:

 .ذخیره کنید برنامه ویرایش فعلی برای جلوگیری از گم شدن محتوا ، کلید به شما امکان می دهد تا آنها را در پرونده موجود در 

 مدیریت فایل 4.4.5

 مسیر عملیاتی:

「Program Editing」page→F5【File Management】. 

 دستورالعمل:

 برای پردازش در کتاب راهنمای مدیریت فایل. 「File Management」مطالعه کنید  4.5لطفا مقدمه توابع را در بخش 

 شبیه سازی الگوی 4.4.6

 مسیرعملیاتی:

「Program Editing」page→F6【Pattern Simulation】. 

 

 دستورالعمل:



همچنین می تواند خطاها را در  کلید به شما امکان می دهد مسیرهای پردازش خود را در ویرایش فعلی برنامه بررسی کنید.
 .استحداکثر کل برنامه برنامه تشخیص دهد و دامنه آن 

 مسیر عملیاتی: 4.4.7 

「Program Editing」page→F7【Pattern Assistance Inputs】. 

 دستورالعمل:
شما باید همه مقادیر الزم را در مکان الگوی  الگوی کمک)دستیاری( می تواند به کاربران در ساده کردن طراحی برنامه کمک کند.

 کد می تواند به صورت خودکار تشکیل شود.   G  نسبی وارد کنید.
 جستجوی خط برنامه 4.4.8

 مسیرعملیاتی:

「Program Editing」page→F8【Program Line Searching】. 

 دستورالعمل:
 مکان نما.وقتی برنامه پردازش طوالنی تر باشد ،به شماره خط مورد نظر 

 روش عملیاتی:

پرش به خط (منطقه ورودی  کادر گفتگوی ورودی پاپ آپ ، در ,【Program Line Search】رافشار دهیدF8کلید (1)

(area.نیاز به مشخص کردن شماره خط را وارد کنید ، 

مکان نما به طور خودکار برای ورود قرار می گیرد موقعیت شماره خط مشخص شده  ,رافشار دهیدF1   【OK】کلید (2)

 است.

 را فشار دهید. F2از این عملکرد و بستن کادر گفتگوی ورودی ، کلید 【Cancel】برای خروج (3)

 انتخاب بلوک 4.4.9

 
 

 مسیر عملکرد:
 



「Program Editing」Page→【>>】→F1【Block Selection】 

 دستورالعمل:

 انتخاب کنید.「Paste」「Cut」「Copy」برنامه بلوک را با عملکرد 

 روش عملکرد:

 【←】 【↓】 【↑】کلید انتخاب بلوک را فشار دهید ، از کلیدهای جهت دار  

بلوک انتخاب شده  برای حرکت دادن مکان نما برای انتخاب بلوک برنامه که باید کپی شود یا بریده شود. استفاده کنید 【→】

 )سفید(است.خاکستری 
 انتخاب بلوک را لغو کنید 4.4.10

 مسیر عملیاتی:

「Program Editing」Page→【>>】→F2【Cancel The Block Selection】. 

 دستورالعمل:
 .عملکرد انتخاب منطقه را ببندید

 روش عملیاتی:

،بلوک انتخاب شده لغو می ساخت انتخاب بلوک رانمی توان  ,را فشار دهید.دراین زمان 【Cancel the block selection】دکمه

 دکمه عملکرد نامعتبر است.【Cut】 ,【Copy】 ,شود

 کپی  4.4.11
 مسیر عملکرد:

「Program Editing」Page→【>>】→F3【Copy】. 

 دستورالعمل:

 بروید. 「Paste」مطالب انتخاب شده را کپی کنید و با عملکرد

 برش)انتقال(  4.4.12
 مسیر عملکرد:

「Program Editing」Page→【>>】→F4【Cut】. 

 دستورالعمل:
 چسباندن تمام می شود.[PASTE]محتویات برش ناپدید می شوند و با عملکرد  .مطالب انتخاب شده را برش دهید

 چسباندن 4.4.13
 مسیر عملیاتی:

「Program Editing」Page→【>>】→F5【Paste】. 

 دستورالعمل:
 دارد ، قرار دهید.محتویات را در محلی که مکان نما فعلی در هر برنامه قرار 

 لغو کردن 4.4.14

「Program Editing」Page→【>>】→F6【Cancelation】. 

 دستورالعمل:
 همان ابتدای ویرایش این اجازه را به شما می دهد تا برگردید. لغو نامحدودی از اقدامات قبلی وجود دارد.

4.4.15 Recovery)بهبود،بازیابی( 
 مسیر عملکرد:

「Program Editing」Page→【>>】→F7【Recovery】. 

 دستورالعمل:
 .شما می توانید از حرکت های لغو شده به آخرین مورد ویرایش برنامه بازیابی داشته باشید

 آموزش 4.4.16
 مسیر عملکرد:

「Program Editing」Page→【>>】→F8【Teach】. 

 
 
 

 دستورالعمل:



ایستگاه کاری به محل مشخص شده برای جابجایی  「JOG」、「Manual JOG」、 「MPG」می توانید از  (1)

  .از آموزش برای دستگاه مقادیر هماهنگی دستگاه فعلی در برنامه ویرایش استفاده کرد ,استفاده کنید

 .اجرا کندمسیر های متحرک ایستگاه کاری برنامه راهنما تا زمانی که داشته باشد می تواند خودش را بدون ورودی دستی  (2)
 

 مدیریت اسناد 4.5

 
 عملیاتی:مسیر 

تغییر  「File Management」در پانل سیستم استفاده کنید. صفحه  را به صفحه【PROG/FILE】: از کلید سریع 1مسیر

 دهید.
 :2مسیر

「Program Editing」Page→F5【File Management】→「File Management」. 

 دستورالعمل:
 برای مدیریت پرونده ها در برنامه پردازش استفاده می شود.

 عملیاتی:روش 

 استفاده کنید.【↓】【↑】برای انتقال مکان نما به پرونده از کلیدهای جهت دار  (1)

 برای تلنگر صفحه استفاده کنید.【︾】【︽】از کلیدهای باال و پایین  (2)

 ی اختصاص پرونده به عنوان ویرایش و باز کردن آنبرااستفاده کنید تا 【Edit】برای  F7یا  【Enter】از کلید  (3)

 برای شروع ویرایش.
 پرونده جدید 4.5.1

 مسیر عملیاتی:

「File Management」page→F1【New File】. 

 
 دستورالعمل:



 این برای پردازش است.
 روش عملیاتی:

(1)  【New File】را فشار دهید ، یک کادر گفتگو ظاهر می شود و پرونده جدید را نامگذاری می کنید. 

(2)  F1【Enter】یک مورد جدید ایجاد شده استرا فشار دهید ،. 

 جه:تو
 

 " است.CNCنام فرمت پرونده به طور پیش فرض به"وقتی نام پرونده ورودی بدون پسوند ،
 جستجو کردن 4.5.2

 مسیر عملیاتی:

「File management」page→F2【Search】. 

 دستورالعمل:
 شما می توانید برای جستجوی فایلها از نام پرونده های خود استفاده کنید.

 روش عملیاتی:

 .وارد کنید یک پنجره گفتگو ظاهر می شود و نام پرونده را برای جستجو【Search】,برای جستجوکلید (1)

 【Look For The Next One】را فشار دهیدF1کلید  (2)

 نام جستجو باید با نام موجود در پرونده مدیریت مطابقت داشته باشد.【Look For The Last one】.را فشار دهیدf2و

 رافشار دهید.F3 【Cancel】برای ترک و بستن پنجره های گفتگو ،  (3)

 تغییر نام دادن 4.5.3
 مسیر عملیاتی:

「File Management」page→F3【Rename】. 

 دستورالعمل:
 کلید به شما امکان می دهد فایل برنامه را در حال پردازش تغییر نام دهید.

 
 روش عملیاتی:

برای تغییر نام داده شود ، استفاده کنید تا 【↓】【↑】برای انتقال مکان نما به پرونده موجود از کلیدهای جهت دار  (1)

 شود و یک پنجره گفتگو ظاهر می شود وفایل را تغییر نام دهید. F3 از برای تغییر نام از  【Rename】تغییر نام

 رافشار دهید و پنجره گفتگو را ببندید.F1کلید  (2)

 را فشار دهید. F2【Cancel】برای ترک  و بستن پنجره گفتگو ،  (3)

 کپی کردن  4.5.4
 مسیر عملیاتی:

「File management」page→F4【Copy】. 

 دستورالعمل:
 کلید به شما امکان می دهد برنامه انتخاب شده را با مکان نما کپی کنید.

 روش عملیاتی:

استفاده کنید اگر می خواهید برای کپی کردن 【↓】【↑】 برای انتقال مکان نما به پرونده برنامه ای که شما دارید از کلیدهای جهت دار

 را کپی کنید و فشار دهید. F4 【Copy】کلید 

 چسباندن 4.5.5
 مسیر عملیاتی:

「File management」page→F5【Paste】. 

 دستورالعمل:
 این اجازه می دهد تا آخرین فایل برنامه کپی شده را جایگذاری کنید.

 روش عملیاتی:

(1) F5 】Paste 】یک پنجره گفتگو ظاهر می شودنام پرونده رابعد از چسباندن وارد می کنیم. ,را فشار دهید 

(2) F1 【OK】 . را فشار دهید ، پنجره گفتگو به طور خودکار بسته خواهد شد پس از چسباندن موفقیت آمیز است 

 ی شود.بطور خودکار بسته مبودپنجره گفتگو خواهد  را فشار دهید تا چسباندن  را رها کنید.F2【Cancel】کلید  (3)

 حذف کردن 4.5.6



 مسیر عملیاتی:

「File management」page→F6【Delete】. 

 دستورالعمل:
 کلید به شما امکان می دهد پرونده های برنامه را حذف کنید.

 روش عملیاتی:

برای حرکت دادن مکان نما به پرونده هایی که در آن هستیدمی خواهید 【↓】【↑】 از کلیدهای جهت دار استفاده کنید (1)

 .کنیدحذف 

 . کادر به طور خودکار دو بار بسته خواهد شد. ، را فشار دهید F1【Confirm Delete】برای تأیید حذف   (2)

(3) F2【Cancel】 کادر بطور خودکار دو بار بسته خواهد شد .فشار دهید و آن را لغو کنید. 

 توجه:
 پرونده هنگام ویرایش ، بارگیری یا پردازش حذف نمی شود.

 ویرایش 4.5.7
 عملکرد:مسیر 

「File Management」page→F7【Edit】. 

 دستورالعمل:
 ویرایش برنامه را در معرفی عملکرد بخوانید. 4.4لطفا در بخش 

 پردازش بارگیری 4.5.8
 مسیرعملکرد:

「File Management」page→F8【Loading Processing】. 

 دستورالعمل:
 پردازش اختصاص دهید.کلید به شما امکان می دهد فایل برنامه را به عنوان یک 

 توجه:
 در صورت اجرای برنامه ، کلید نامعتبر خواهد بود.

 پرونده را باز کنید 4.5.9
 مسیر عملکرد

「File Management」page→【>>】→F1【Open The File】. 

 دستورالعمل:
 شود.این امکان را به شما می دهد تا پرونده ای را انتخاب کنید که توسط مکان نما فعلی انتخاب می 

 بازگشت به صفحه قبلی 4.5.10
 مسیر عملیاتی:

「File Management」page→【>>】→F2【Return To The Previous Page】. 

 دستورالعمل:
 این اجازه می دهد تا  به فهرست قبلی برگردید.

 یک پرونده جدید ایجاد کنید 4.5.11
 مسیر عملکرد:

「File Management」page→【>>】→F3【Create a New File】. 

 دستورالعمل:
 این امکان را به شما می دهد تا یک فایل جدید را در فهرست فعلی ایجاد کنید.

 روش عملیاتی:

(1) F3  ایجاد یک پرونده جدید【را فشار دهید】【Create A New File】 .یک پنجره گفتگو ظاهر می شود ، 

به طور خودکار بسته خواهد  پنجره آن پرونده ایجاد شده است. را فشار دهید. F1 .【OK】نام پرونده را وارد کنید و (2)

 .شد

(3) F2 【Cancel 】.پنجره بطور خودکار بسته خواهد شد را فشار دهید تا ایجاد کنید. 

 ارسال صورت  پرونده  4.5.12

 مسیر عملکرد:

「File Management」page→【>>】→F4【File Transfer Sending】. 

 دستورالعمل:



 ارسال شوند. USBاین اجازه می دهد تا فایل های برنامه و سیستم از طریق فلش 
 را مطالعه کنید. 4.8.2لطفا برای جزئیات بیشتر بخش ارسال پرونده ها 

 و تنظیم ابزار خسارتجبران  4.6

 
 

 مسیر عملیاتی:

 در پانل سیستم وبه صفحه آن بروید.【OFFSET/SETTING】از کلید سریع  :1مسیر

 :2مسیر 

「Mechanical Coordinates」page→F3【OFFSET/SETTING】→ 

「Tool Compensation」page。 

 دستورالعمل:

 .را نشان می دهد「Tool Compensation」)جبران ابزار( صفحه .وارد صفحه آن شوید (1)

 این اجازه می دهد تا تمام محورها به عنوان توابع خارج از مسیر تنظیم شوند. (2)

 ：روش عملیاتی

 【→】【←】【↓】【↑】کلیدهای جهت دار جهت حرکت مکان نما (1)

 .استفاده کنید【︾】【︽】برای چرخاندن صفحه از باال و پایین (2)

 برای تغییر سریع محل مکان نما استفاده کنید.【خط پایان 】و  【خط سر】از ردیف  (3)

هنگام  مقادیر فرسوده است.طول جبران شده و  ناحیه فرم جبران ابزار وارد کنید. مقادیر موجود در قسمت ورودی را در (4)
 وارد کردن نام از محورهای نسبی و تعداد اضافه شده ،آنها به عنوان ابزار مخالف عمل می کنند.

 تنظیم ابزار 4.6.1
 دستورالعمل:

 وقتی اندازه بینی ابزار را تنظیم می کنید ، اندازه واقعی ابزار = شعاع بینی ابزار+ سایش شعاع ابزار.
 مولفه های:



 دماغ ابزار:تنظیم جهت دماغ ابزار در حال پردازش.جهت  (1)
 شعاع های جبران شده بینی ابزار. G41 / 42شعاع بینی ابزار:  (2)
 تنظیم اندازه کوچک شعاع ابزار.G41 / G42سایش بینی ابزار:  (3)
 مسیر مختلف را بر اساس شرایط پردازش واقعی ارائه می دهیم. 8دستورالعمل های ابزار: ما  (4)

 سارت ابزارجبران خ 4.6.2

 
 مسیر عملیاتی:

 . به صفحه جبران خسارت ابزار تغییر دهید.در پانل سیستم استفاده کنید【OFFSET/SETTING】سریع از کلید  :1مسیر

 :2مسیر

「Mechanical Coordinates」page→F3【OFFSET/SETTING】→「Tool Wear 

Compensation」page. 

 دستورالعمل:
 تنظیم کنید.مقادیر جبران خسارت ابزار را  (1)
 جبران ابزار = جبران طول ابزار + جبران سایش ابزار  (2)

 مولفه های:
 حداکثر و حداقل مقادیر جبران سایش ابزار را تنظیم کنید.

 توجه:
 هنگامی که طول جبران شود ، مقادیر سایش در قسمت محورهای نسبی مشخص خواهد بود. (1)
 .د)فرآیند( اصالح آن معتبر خواهد بودوارد نشده باشد ، رون T اگر مقدار سایش هنوز به کد (2)
 
 
 

 جبران طول ابزار 4.6.3



 
 

 :مسیر عملیاتی

 در پانل سیستم استفاده کنید. به صفحه جبران طول ابزار تغییر دهید.【OFFSET/SETTING】از کلید سریع  :1مسیر

 :2مسیر

「Mechanical Coordinates」page→F3【OFFSET/SETTING】→F2「Tool Length 

Compensation」page. 

 
 دستورالعمل:

 مقادیر جبران طول ابزار را تنظیم کنید. (1)
 جبران طول ابزار = طول ابزار + سایش ابزار. (2)

 توجه:
 .با جبران طول ، مقادیر محورهای نسبی بطور خودکار روشن خواهد بود (1)
 مقدار جبران طول ابزار در طول ماشینکاری قابل تغییر نیست. (2)

 عنوان)سربرگ( 4.6.4
 مسیر عملیاتی:

「Tool Compensation」page→F3【Head Line】. 

 دستورالعمل:
 این اجازه می دهد تا مکان نما در موقعیت ابزار شماره یک باشد.

 
 

 خط پایان 4.6.5



 مسیر عملیاتی :

「Tool Compensation」page→F4【End Line】. 

 دستورالعمل:
 گیرد.این اجازه می دهد تا مکان نما در آخرین ابزار قرار 

 مشخص شده Nشماره  4.6.6
 مسیر عملیاتی:

「Tool Compensation」page→F5【Specified N number】. 

 دستورالعمل:
 

مقادیر مطلق ورودی را 】Enter=【 می توانید روش ورود را در فرم انتخاب کنید. رنگ کلید به رنگ آبی روشن خواهد شد.

 نشان می دهد.
 افزایش ورودی 4.6.8

 مسیر عملیاتی:

「Tool Compensation」page→F7【+Enter】. 

 دستورالعمل:

 کلید به شما امکان می دهد روش های ورود را انتخاب کنید. رنگ کلید به رنگ آبی روشن خواهد شد.
【+Enter】آنها در باالی مقادیر پایه قرار دارند .مقادیر افزایش را نشان می دهد. 

 مختصات کار 4.6.9

 
 

 
 مسیر عملیاتی:



「Tool length Compensation」page→F8【Work Coordinate】. 

 دستورالعمل:

 تغییر دهید.【Work Coordinate】این اجازه می دهد تا صفحه را به سمت  (1)

 است.G54در برنامه تنظیم نشده باشد ،، مختصات سیستم پیش فرض    G54.1P1-G54.1P48 / G54-G59اگر  (2)
 G54.1P1-G54.1P48 / G54-G59روی همه  بر:سیستم مختصات کار خارجی (3)

 سیستم های مختصات کار می کند.        
 روش های عملیاتی:

 استفاده کنید. 【→】【←】【↓】【↑】برای حرکت مکان نما از کلیدهای جهت دار (1)

 برای تلنگر صفحه استفاده کنید.【︾】【︽】از کلیدهای باال و پایین  (2)

 را از ردیف جلو و عقباستفاده کنید تا مکان نما  End Line】】و  【Head Line】از ردیف های  (3)

 .را به سرعت تغییر دهید  
 توجه:

 دباشنداشته  )هم خوانی(مطابقت اصالح دوباره ابزارها اگر نه برای جبران کلی  ، پس از تنظیم مختصات کار نیازبه
 جبران طول ابزار 4.6.9.1

 مسیرعملیاتی:

 「Work Coordinate」page→F1「Tool Length Compensation」page. 

 دستورالعمل:
 .را بررسی کنید 4.6.3لطفاً 

 ابزار خسارت جبران 4.6.9.2
 مسیر عملیاتی:

「Work Coordinate」page→F2「Wear compensation」page。 
 دعتْسالؼول:

 را بررسی کنید 4.6.2لطفاً 

 نظارت روند 4.7

 

 
 

 
 

 
 

  

 

 

  



 مسیر عملیاتی:

 「monitoring process」تغییر روی صفحه  .در پانل سیستم استفاده کنید 【MON】 سریع از کلید :1مسیر 

 :2مسیر 

「Mechanical Coordinates 」page→F4 【Monitoring Process 】→「Monitoring Process」

page. 
 :دعتْسالؼول

 .دُذ هی اسائَ سا ًظاست فشایٌذ تشای الصم اطالػات کلیَ صفحَ ایي

 صفحَ دعتْسالؼول 4.7.1

 کاسی  ایغتگاٍ کٌتشل هٌطقَ 4.7.1.1

 :دُذ هی ًؾاى صیش ؽشح تَ سا کاسی ایغتگاٍ اطالػات هٌطقَ ایي

 تشًاهَ )هختصات(ُواٌُگی (1)
 تاقیواًذٍ فاصلَ (2)
 عشػت تغزیَ (3)
 هحْس عشػت (4)

 تشًاهَ کذُای تش ًظاست هٌطقَ 4.7.1.2

 .دُذ هی ًؾاى سا تشًاهَ فؼلی هحتْای قغوت ایي

 .اعت تشًاهَ ایي دس فؼالیت اص تخؼ یکمکان نما زرد 

 اطالػات پشداصػ ًوایؼ هٌطقَ 4.7.1.3

 
 



 :دعتْسالؼول

 .داسد ُوپْؽاًی」 تٌظین فشآیٌذ」 هٌطقَ تا هٌطقَ ایي (1)

 .استفاده کنید【Process Information And Setting【ًوایؼ اص کلیذ   صفحَ تغییش تشای (2)

 ： صفحَ ُای دعتْسالؼول

 .G کذ ّظؼیت(1)

 کذ کَ دُذ هی ًؾاى ایي G کٌذ هی کاس فؼلی عیغتن دس. 

 پشداصػ صهاى(2)

 زمان پردازش قطعه کار پردازش شده فعلی را نشان می دهد. 

 ؽْد هی هحاعثَ هجذدا   هجذد ؽشّع تا. 

 کل(جشتاى ػول)فشآیٌذ (3)

 اهشّص تَ ؽذٍ اجشا تشًاهَ اّلیي اص پشداصػ صهاًِای کل تؼذاد 

 (ؽذٍ اًثاؽتَ صهاى کشدى پاک) کلیذ اص پشداصػ صهاى کشدى پاک تشای“Clear accumulated time”ٍاعتفاد 

 .کٌیذ

(4)MFO% 

 G00% 

 G01% 

 MPG feed-rate 

 SSO% 

 پشداصػ کل هقذاس(5)

 تعداد کل کارهایی که در دستگاه پردازش شده اند. 

 دُیذ اًجام دعتی صْست تَ سا آى تْاًیذ هی ؽوا. تشگشدد صفش تَ تْاًذ ًوی عیغتن. 

 کاس قطؼَ ؽواسٍ(6)

 دُذ هی ًؾاى سا کاس قطؼَ پشداصػ فؼلی تؼذاد. 

 ؽذ خْاُذ هؾخص صهاى یکثاس ، کٌذ هی کاس تاس اّلیي تشای پشداصػ پشًّذٍ کَ ٌُگاهی. 

 پشداصػ اتضاسُای تَ هشتْط اطالػات(7)

 T 

 4 دُذ هی ًؾاى سا سقنIt shows 4 digits. 

 ُّغتٌذ )ػولیاتی(ػاهل فؼلی اتضاس ؽواسٍ تاال سقن د. 

 ُّغتٌذ فؼلی ؽذٍ جثشاى اتضاس ؽواسٍ صیش هْسد د. 

(8)M Code 

 M code  ػاهل فؼلی 

 کٌیذ. ؽشّع سا (یک,تک)ّاحذ تلْک(9)

 کٌیذ تٌظین سا فشآیٌذ ؽشّع ّاحذ تلْک تْاًیذ هی. 

 :Nخط ػٌْاى تَ سا ؽشّع تلْک N کٌیذ هؾخص. 

 ّقتی N = 0 کٌیذ ؽشّع اّل خط اص ، اعت. 

 کَ  ّقتیN هشدار می دهد.،سیستم  حداکثر تعداد ردیف هاتضسگتشاص 
 ًوایغ هٌطقَ پزداسع تٌظین 4.7.1.4

 دطتْرالؼول:

 .داسد پْؽاًی ُن پشداصػ اطالػات هٌطقَ تا هٌطقَ ایي (1)

 .کٌیذ اعتفادٍ 【Processing Information / Setting】کلیذ اص عْئیچ دادى ًؾاى تشای (2)

 :ًوایؼ صفحَ دعتْسالؼول

 .صهاى کل ّ پشداصػ صهاى ًوایؼ (1)
 تٌظین عشػت تغزیَ (2)

 کٌیذ تٌظین سا پشداصػ عشػت. 
 کٌیذ. تٌظین ساspindle چشخؼ عشػت (3)

 چشخؼ عشػت spindleکٌیذ. تٌظین سا 



 کاس قطؼَ کل تؼذاد (4)

 کٌیذ تٌظین دعتگاٍ دس پشداصػ تشای سا کاس قطؼَ کل تؼذاد. 

 دُیذ اًجام دعتی تصْست سا کاس ایي تایذ ؽوا. تشگشدد صفش تَ تْاًذ ًوی عیغتن. 
 کاس قطؼَ ؽواسٍ (5)

 کٌیذ تٌظین پشداصػ تشای سا کاس قطؼَ تؼذاد. 

 ؽذ خْاُذ صفش تاس یک کاس قطؼَ ؽواسٍ ، اعت کشدٍ تغییش فشآیٌذ تشًاهَ ّقتی. 

 کذ تا سا ؽذٍ اظافَ کذ یک تْاًذ هی فقط ػولیات ایي M به مقدار مورد نیاز  هنگامی که تعداد قطعه کار .آّسد تذعت

 صفر است( M16 عالوه بر این یک و M15رسیده است.توقف باعث می شود )

 نیاز مورد کار قطعه تعداد (6)

 مقدار حداکثر را تنظیم کنید. 
 متوقف پردازش و شود می ظاهر یادآوری عنوان به گفت وگو  پنجره یک ، است رسیده الزم حد به کار قطعه شماره وقتی 

 .شود می
 گرافیکی سازی شبیه نمایش منطقه 4.7.1.5

 دستورالعمل:
 .می تواند مسیرهای واقعی پردازش فعلی ابزارها را به شما نشان دهد این منطقه (1)

 .کنید استفاده (گرافیکی سازی شبیه نمایش صفحه)【Graphic Simulation Display】کلید از شروع برای (2)

4.7.2 Load Program Editor(بار برنامه ویرایشگر) 
  مسیرعملیاتی:

「Monitoring Process」page→F1【Load Program Editor】. 

 :دعتْسالؼول

 تغییش دُیذ. ّیشایؼ تشًاهَ「Program Editing」صفحَ تَ ّ کٌیذ تاسگیشی فؼلی پشداصػ پشًّذٍ دس سا کذ ّیشایؾگش

 تْجَ:
 .اعت یافتَ تغییش صفحَ تَ صفحَ اگشچَ کٌذ ًوی ّیشایؼ سا پشداصػ ایيفایل ، دُیذ فؾاس سا کلیذ تشًاهَ اجشای ٌُگام اگش

 گشافیکی عاصی ؽثیَ ًوایؼ 4.7.3

 هغیش ػولیاتی:

「Monitoring Process」page→F2【Graphic Simulation Display】. 

 دعتْسالؼول:

 .اعت سّؽي الگُْای تشای عاص ؽثیَ کَ کٌیذ حاصل اطویٌاى (1)
 .اعت تغییش قاتل عاص ؽثیَ تْدى سّؽي تا فقط ُاالگْ (2)
 (گشافیکی تٌظیوات) کٌیذ تشسعی سا 4.7.9 لطفا   (3)

4.7.4 MDI Input 
 هغیش ػولیاتی:

「Monitoring Process」page→F3【MDI Input】. 

 دستورالعمل:
 MDI.ویرایش برنامه
 روش عملیاتی:

 .تغییر دهید「MDI」به حالت (1)

 .ؽْد هی ظاُش ّیشایؼ اص گفتگْ پٌجشٍ یک ، سا فؾاس دُیذ【MDI Input】,کلید (2)

برنامه ویرایش شده را در قسمت پردازش  دهیدسیستم را فشار  【OK】، گفتگْ پٌجشٍ دس ُا تشًاهَ ّیشایؼ اص پظ (3)

  .قراردهید

 را فشار دهید.MDI  【Start】برای شروع پردازش برنامه ،  (4)

 :تْجَ

 کٌذ. کاس حالت ُواىدستْاًذ هی ػولگش صفحَ دس 「MDI」کلیذ. کٌذ کاس MDI حالت دس تْاًذ هی فقط کلیذ 

 
 
 

 فشآیٌذ تٌظین/  اطالػات 4.7.5



 :هغیشػولیاتی

「Monitoring Process」page→F4【Process Information/Setting】. 

 دستورالعمل:
 .است فرآیند تنظیم و اطالعات برای این

4.7.6 Wear Setting  
 مسیر عملیاتی:

「Monitoring Process」page→F5【Wear Setting】. 

 دستورالعمل:
 .شود می استفاده سایش تنظیم برای سایش جبران صفحه به صفحه تغییر برای (1)
 کنید بررسی را 4.6.2 لطفاً  (2)

 مجدد اندازی راه 4.7.7

 مسیرعملیاتی:

「Monitoring Process」page→F6【Restart】. 

 :دعتْسالؼول
 .شود می آغاز روند آنجا این از .کنید اندازی راه مجدداً  برنامه از خاص واحد یک در تا دهد می شما به را امکان این

 مسیر عملیاتی:

 .تاؽذ 「Auto Execution」「خْدکاس اجشای」 حالت دس تایذ (1)

 .کٌیذ ّاسد سا هجذد اًذاصی ساٍ تلْک ؽواسٍ ، اطالػات پشداصػ قغوت دس (2)

」حالت دس خْدکاس طْس تَ عیغتن ,ؽذ یافت هجذد اًذاصی ساٍ ّاحذ ّقتی سافؾاس دُیذ. F6تشای ساٍ اًذاصی هجذد (3)

MDI」قثل اص ساٍ اًذاصی هجذد تشًاهَ ، کذ .اعت M  ،T ّ S دس هٌطقَ ّیشایؼ 「MDI ایي کذُا  .اسائَ هی ؽًْذ

 .اجشا خْاُذ ؽذ

 .「Auto execution」خْدکاس اجشای حالت تَ تاصگؾت (4)

 ؽذٍ هی تْاى اجشا کشد. هؾخص تلْک اص سا پشداصػ ایي. دُیذ فؾاس سا 【Start】کلیذ ، اجشای تشای (5)

 پاک )جوغ آّسی(اًثاؽتَ صهاى 4.7.8

 هغیش ػولیاتی:

「Monitoring Process」page→F7【Clear Accumulated Time】. 

 :دعتْسالؼول
 .تْد خْاُذ هؾخص پشداصػ اًثاؽت صهاى

 تٌظیوات گشافیکی: 4.7.9

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هغیشػولیاتی:



「Monitoring Process」page→F8【Graphic Adjustments】. 

 :دعتْسالؼول
 .ؽْد تٌظین دسعتی تَ گشافیکی الگْی تا دُذ هی اجاصٍ ایي

 تؼذی گضیٌَ دّ 4.7.9.1

 هغیش ػولیاتی:

「Monitoring Process」page→F8【Graphic Adjustments】→F1【TwoDimensional Choices

】. 

 دستورالعمل:
 .شود تنظیم بعدی دو روشی به گرافیکی سازی شبیه تا دهد می اجازه این

 Magnification بزرگنمایی 4.7.9.2
 مسیر عمیاتی:

「Monitoring Process」page→F8【Graphic Adjustments】→F2 

【Magnification】. 

 :دعتْسالؼول
 .کند می بزرگ را گرافیکی سازی شبیه مسیرها این

 )انقباض(کوچک شدن 4.7.9.3
 مسیر عملیاتی:

「Monitoring Process」page→F8【Graphic Adjustments】→F3【Shrink】. 

 :دعتْسالؼول
 .بزرگنمایی برای گرافیکی سازی شبیه مسیرهای تا دهد می اجازه این

 (اػتذالهتؼادل عاصی) 4.7.9.4

 هغیش ػولیاتی:

「Monitoring Process」page→F8【Graphic Adjustments】→F4【Moderation】 
 دعتْسالؼول:

 دُذ. هی اهکاى ؽوا تَهغیشُا  کلی هکاى دیذى تشای ّ گشفتَ قشاس هتْعط سّؽی تَ گشافیکی الگْی ُای هغیش توام

4.7.9.5  
 Clearance هغیش ػولیاتی:

 

「Monitoring Process」page→F8【Graphic Adjustments】→F5【Clearance】 

 دعتْسالؼول:

 .ؽذ خْاُذ هؾخص ُا هغیش ُوَ

 نما مکان های مکان 4.7.9.6
 هغیشػولیاتی:

「Monitoring Process」page→F8【Graphic Adjustments】→F6【Cursor Placements】. 

 :دعتْسالؼول
 .دُیذ حشکت الگُْای عاص ؽثیَ دس سا ًوا هکاى تْاًیذ هی

 مکان نما سمت چپ 
 مسیر عملیاتی:

「Monitoring Process」page→F8【Graphic Adjustments】→F6【Cursor 

 Placements】→F1【Cursor To The Left】. 

 دعتْسالؼول:

 .کٌذ حشکت چپ عوت تَ الگْی عاص ؽثیَ دس ًوا هکاى تا دُذ هی اجاصٍ ایي

 ساعت عوت ًوا هکاى 
 ػولیاتی: هغیش

「Monitoring Process」page→F8【Graphic adjustments】→F6【Cursor 

Placements】→F2【Cursor To The Right】. 

 :دعتْسالؼول



 .کٌذ حشکت ساعت عوت تَ الگْی عاص ؽثیَ دس ًوا هکاى تا دُذ هی اجاصٍ ایي

 کٌذ هی حشکت تاال عوت تَ ًوا هکاى 
 :ػولیاتی هغیش

「Monitoring Process」page→F8【Graphic Adjustments】→F6【Cursor 

Placements】→F3【Cursor Moving Upward】. 

 :دعتْسالؼول
 .کٌذ حشکت تاال عوت تَ الگْی عاص ؽثیَ دس تا دُذ هی اجاصٍ ًوا هکاى تَ

 کٌذ هی حشکت پاییي عوت تَ ًوا هکاى 
 :ػولیاتی هغیش

「Monitoring Process」page→F8【Graphic Adjustments】→F6【Cursor 

Placements】→F4【Cursor Moving Downward】. 

 :دعتْسالؼول
 .کٌذ حشکت پاییي عوت تَ الگْی عاص ؽثیَ دس تا دُذ هی اجاصٍ ًوا هکاى تَ ایي

 تضسگٌوایی 
 :هغیشػولیاتی

「Monitoring Process」page→F8【Graphic Adjustments】→F6【Cursor Placements】

→F5【Magnification】. 

 دستورالعمل:
 .دارد را 4.7.9.2 عملکرد همان عملکرد این

 انقباض شدن 
 

 هغیش ػولیاتی:

「Monitoring Process」page→F8【Graphic Adjustments】→F6【Cursor 

placements】→F6【Shrink】。 
 دعتْسالؼول:

 .را دارد 4.7.9.3این عملکرد همان عملکرد 

 پنجره تنظیم 4.7.9.7
 عملیاتی:مسیر 

「Monitoring Process」page→F8【Graphic Adjustments】→F7【Window 

Settings】. 

 :دستورالعمل
 
 .کٌیذ جاتجا الگْی عاص ؽثیَ دس سا هؾاُذٍ پٌجشٍ تا دُذ هی ؽوا تَ سا اهکاى ایي

 ٍچپ عوت تَ پٌجش 
 :ػولیاتی هغیش

「Monitoring Process」page→F8【Graphic Adjustments】→F7【Window 

Placement】→F1【Window To The Left】. 

 :دعتْسالؼول
 .کٌذ حشکت الگْی عاص ؽثیَ دس خْد چپ عوت تَ هؾاُذٍ پٌجشٍ تا دُذ هی اجاصٍ ایي

 ٍعوت ساعت تَ پٌجش 
 هغیش ػولیاتی:

「Monitoring Process」page→F8【Graphic Adjustments】→F7【Window 

Settings】→F2【Window To The Right】. 

 :دعتْسالؼول
 .کٌذ حشکت الگْی عاص ؽثیَ دس خْد ساعت عوت تَ پٌجشٍ تا دُذ هی اجاصٍ ایي

 

 ٍکٌذ هی حشکت تاال عوت تَ پٌجش 



 :ػولیاتی هغیش

「Monitoring Process」page→F8【Graphic Adjustments】→F7【Window 

Settings】→F3【Window Moving Upward】. 

 :دعتْسالؼول
 .کٌذ حشکت الگْی عاص ؽثیَ دس تاال عوت تَ پٌجشٍ تا دُذ هی اجاصٍ ایي

 

 ٍکٌذ هی حشکت پاییي عوت تَ پٌجش 
 :ػولیاتی هغیش

「Monitoring Process」page→F8【Graphic Adjustments】→F7【Window 

Settings】→F4【Window Moving Downward】. 

 :دعتْسالؼول
 .کٌذ حشکت الگْی عاص ؽثیَ دس پاییي عوت تَ پٌجشٍ تا دُذ هی اجاصٍ ایي

 تضسگٌوایی 
 :ػولیاتی هغیش

「Monitoring Process」page→F8【Graphic Adjustments】→F7【Window 

Settings】→F5【Magnification】. 

 :دعتْسالؼول
 .داسد سا 4.7.9.2 ػولکشد ُواى ػولکشد ایي

 )اًقثاض ؽذى)کْچک ؽذى 
 هغیشػولیاتی:

「Monitoring Process」page→F8【Graphic Adjustments】→F7【Window 

Settings】→F6【Shrink】. 

 :دعتْسالؼول
 .داسد سا 4.7.9.3 ػولکشد ُواى ػولکشد ایي

4.7.10 Still Graphic 
 مسیرعملیاتی: 

「Monitoring Process」page→F8【Graphic Adjustments】→F8【Still Graphic】. 

 :دعتْسالؼول

 .داسد سا「Graphic Simulation」4.4.6 ػولکشد ُواى ػولکشد ایي

 ()ُؾذاس(صًگ/  ساٌُوا) ًگِذاسی ّ تؼویش 4.8

 

 
  



 هغیش ػولیاتی:

  :1هغیش
「Mechanical Coordinates」page→F5【Maintenance】。 

 صفحه .در پانل سیستم استفاده کنید 】Help / Alarm【سریع از کلید :2هغیش

 .تغییر داده می شود」「Help」  راهنما」به صفحه  صفحهاین 

 دستورالعمل:
 .دهد می نشان صفحه این در را سیستم)راهنمای(  دستورالعمل این

 اسیلوسکوپ 4.8.1

 
 هغیشػولیاتی:

「Help」page→F1【Oscilloscope】. 

 :دعتْسالؼول
 .کند کنترل را بازخورد امواج و محورها همه دستورات تواند می این

 

 کاًال 4.8.1.1

 هغیشػولیاتی:               

「Help」page→F1【Oscilloscope】→F1【Channel】. 

 دستورالعمل:

 .دهید تغییر را آنها نمایش نحوه و موج کانال 4 های موقعیت توانید می

 CH1 
 مسیر عملیاتی:

「Help」page→F1【Oscilloscope】→F1【Channel】→F1【CH1】. 



 :دعتْسالؼول
اعت  2/3/4 کاًال تٌظین حالت.اعیلْعکْپ سا تٌظین کٌذ CH1 ایي ػولکشد هی تْاًذ هْقؼیت ّ حالت ًوایؼ حالت ؽکل هْج

 .ؽْد هی هؼشفی ایٌجا دس CH1 فقط ّ ، CH1 ُواى

 CH1 َتاال ت 

 هغیش ػولیاتی:

「Help」page→F1【Oscilloscope】→F1【Channel】→F1【CH1】→F1 

【CH1 Up】. 

 :دعتْسالؼول
 .دُیذ حشکت تاال عوت تَ سا هْج تا دُذ هی اهکاى ؽوا تَ کلیذ

 CH1 پاییي 

 هغیشػولیاتی:

「Help」page→F1【Oscilloscope】→F1【Channel】→F1【CH1】→F2 

【CH1 Down】. 

 :دعتْسالؼول
 .دُیذ حشکت پاییي عوت تَ سا هْج تا دُذ هی ؽوا تَ سا اهکاى ایي

 

 تضسگٌوایی CH1 

 هغیشػولیاتی:

「Help」page→F1【Oscilloscope】→F1【Channel】→F1【CH1】→F3 

【CH1 Magnification】. 

 
 :دعتْسالؼول

 .کٌیذ تضسگٌوایی افقی صْست تَ سا هْج تا دُذ هی ؽوا تَ سا اهکاى ایي

 کشدى کْچک CH1(CH1 Shrink) 

 هغیش ػولیاتی:

「Help」page→F1【Oscilloscope】→F1【Channel】→F1【CH1】→F4 

【CH1 Shrink】. 

 دعتْسالؼول:

 .ؽْد طْلی تٌظین تضسگٌوایی تشای اعیلْعکْپ هْج ؽکل تا دُیذ فؾاس سا کلیذ ایي

 اعتاًذاسد ُای هْقؼیت CH1 

 هغیش ػولیاتی:

「Help」page→F1【Oscilloscope】→F1【Channel】→F1【CH1】→F5 

【CH1 Standard positions】. 

 :دعتْسالؼول
 .گیشد قشاس اعتاًذاسد دس هْقؼیت  هْج ؽکل تا دُذ هی اجاصٍ ایي

 اعتاًذاسد ُای ًغثت CH1 

 هغیش ػولیاتی:

「Help」page→F1【Oscilloscope】→F1【Channel】→F1【CH1】→F6 

【CH1 Standard proportions】. 

 :دعتْسالؼول
 

 .تاؽذ اعتاًذاسد ًوایؼ یک دس هْج ؽکل تا دُذ هی اجاصٍ ایي

 کشدى هخفی/  ًوایؼ CH1 

 هغیشػولیاتی:

「Help」page→F1【Oscilloscope】→F1【Channel】→F1【CH1】→F7 

【Show / Hide】. 



 :دعتْسالؼول
 .ؽْد پٌِاى یا دادٍ ًؾاى ًوایؼ صفحَ دس هْج کاًال تا دُذ هی اجاصٍ ایي

  1تلٌگش سّی کاًال(CH1 ) 

 هغیش ػولیاتی:

「Help」page→F1【Oscilloscope】→F1【Channel】→F1【CH1】→F8 

【Flipping Over】. 

 :دعتْسالؼول
 .این کلید را فشار دهید تا شکل موج اسیلوسکوپ بین معکوس / غیر معکوس تغییر یابد

 صهاى 4.1.1.2

 هغیشػولیاتی:

「Help」page→F1【Oscilloscope】→F2【Time】. 

 :دعتْسالؼول
 .دُذ هی ًؾاى پٌجشٍ سا فؼلی ًوایؼ صفحَ دس هْج صهاًی کادس ، افقی هْج طْل تٌظین هٌظْس تَ

 بزرگنمایی 
 هغیش ػولیاتی:

「Help」page→F1【Oscilloscope】→F2【Time】→F1【Magnification】. 

 :دعتْسالؼول
 .ؽْد صّم جاًثی صْست تَ تا کٌذ هی تٌظین سا اعیلْعکْپ هْج ؽکل کلیذ ایي

 )اًقثاض ؽذى)کْچک ؽذى 

 هغیش ػولیاتی:

「Help」page→F1【Oscilloscope】→F2【Time】→F2【Shrink】. 

 :دعتْسالؼول
 .ؽْد صّم افقی صْست تَ تا کٌذ هی تٌظین سا اعیلْعکْپ هْج ؽکل کلیذ ایي

 Standard proportion 
 هغیش ػولیاتی:

「Help」page→F1【Oscilloscope】→F2【Time】→F3【Standard 

proportion】. 

 :دعتْسالؼول
 .کٌذ هی تٌظین ًغثت اعتاًذاسد تا سا اعیلْعکْپ هْج ؽکل افقی اًذاصٍ کلیذ ایي

 کلی تٌظین 4.1.4.3

 هغیشػولیاتی:

「Help」page→F1【Oscilloscope】→F3【Overall Setting】. 

 :دعتْسالؼول
 ُویي تَ تقیَ ؽذٍ دادٍ آهْصػ ایٌجااعت  یکی گزسگاٍ تٌظیوات .ؽْد تٌظین پالظ اًْاع ّ هحْسُا ، دُذ هی اجاصٍ تا کاًال 4 ایي

 .ؽًْذ هی دًثال تشتیة

 ： اتیػولی ُای سّػ

 .ؽْد هی ظاُش تٌظین فشم یک ، دُیذ فؾاس سا】Overall setting【 کلیذ (1)

 .1 ًْع ّسّدی ، 1 هحْسی ّسّدی ، 1 هشتْطَ کاًال ّسّدی ، CH1 دس (2)

 

(Axes：1=X-axis、2=Y-axis、3=Z-axis、4=A-axis、5=B-axis、6=C-axis) 

(Types：1=command, 2=feedback, 3=simulating amount) 

 

 ؽْد. تٌظین آى کاًال  اعیلْعکْپ تا دُیذ فؾاس سا【Oscilloscope channel 1 setting】 کلیذ (3)

 .اعت ؽذٍ تٌظین1 هحْس عیغتن کاًال دس X فشهاى ًثط ػٌْاى تَ اعیلْعکْپ 1 کاًال هْج ؽکل (4)

 

4.1.1.4 Clearance 
 مسیر عملیاتی:



「Help」page→F1【Oscilloscope】→F4【Clearance】. 

 :دعتْسالؼول
 .ؽْد هی اعتفادٍ داهٌَ پٌجشٍ دس هْج ُای ؽکل کلیَ کشدى پاک تشای کلیذ ػولکشد ایي

 Feed-Hold Oscilloscopeاعیلْعکْپ ًگِذاسًذٍ خْساک 4.1.1.5
 مسیر عملیاتی:

「Help」page→F1【Oscilloscope】→F5【Feed-hold Oscilloscope】. 
 دعتْسالؼول:

 .کشد رخیشٍ تشسعی تشای تْاى هی سا فؼلی هْاسد. کٌذ ًوی تجذیذ سا هْج ؽکل ایي

 شده ذخیره امواج 4.8.1.6
 مسیر عملکرد:

「Help」page→F1【Oscilloscope】→F6【Saved waves】. 
 دعتْسالؼول:

 .ؽْد رخیشٍ فؼلی هْج ؽکل تا دُذ هی اجاصٍ ایي

4.8.2 File Transfer)انتقال فایل( 

 
 

 

 مسیر عملیاتی:

「Help」page→F2【File Transfer】. 

 :دعتْسالؼول
.   شوند منتقل و گذاشته اشتراک جانبی به لوازمو کنترلر با ها پرونده تا دهد می اجازه این  

.هستند غیره و رایانه فلش، جانبی لوازم  



 
  4.8.2.1  کانونی نقاط تغییر 

 مسیرعملیاتی:

「Help」page→F2【File Transfer】→F1【Changing Focal Points】. 

 :دعتْسالؼول
 ،کند می تغییریکدیگر  با  خارجی های دستگاه های فایل کننده انتخاب و کنترلر فایل های کننده انتخاب برای تمرکز

اًتخاب کٌٌذٍتا  هتٌاظشحشکت دادى هکاى ًوا فقط دس ٌُگام توشکض سّی پشًّذٍ   

ُا پشًّذٍ کشدى تاص 4.1.2.2  

 هغیش ػولکشد:

「Help」page→F2【File Transfer】→F2【Opening files】. 

.کٌیذ تاص سا ًظش هْسد پشًّذٍ تْاًیذ هی  

قثلی صفحَ تَ تاصگؾت 4.1.2.3     

 هغیش ػولکشد:

「Help」page→F2【File Transfer】→F3【Return To The Previous Page】. 

:دعتْسالؼول  
.تشگشدیذ قثلی ِشعت ف تَ تا دُذ هی اجاصٍ ایي  

جستجو   4.8.2.4  
 

 :مسیر عملکرد

「Help」page→F2【File Transfer】→F4【Search】. 

 :دعتْسالؼول
 .کنید جستجو را اسناد تا دهد می شما به را امکان این

 روش عملیاتی:
 بروم. میخواهم به دنبال کنید وارد را ها پرونده نام.  .شود می ظاهر گفتگو پنجره ، دهید فشار را" جستجو" کلید (1)
(2)   

Press F1【Search Next One】or press F2【Search Previous One】. 

(3)   

Press F3【Cancel】 to cancel 

 
  

  4.8.2.5 انتخاب 
 مسیر عملیاتی:

「Help」page→F2【File Transfer】→F5【Selection】. 

:دعتْسالؼول  

Only the selected files can be「Copy」and「Paste」. 

4.8.2.6 Copy 
 مسیر عملکرد:

「Help」page→F2【File Transfer】→F6【Copy】 
 دعتْسالؼول:

 .ُغتٌذ کپی قاتل ؽذٍ اًتخاب ُای فایل

4.8.2.7 Paste 
 مسیر عملکرد:

「Help」page→F2【File Transfer】→F7【Paste】. 

 :دعتْسالؼول
 .سا تچغثاًیذداسد قشاس آى دس ًوا هکاى کَ فِشعت دس هْجْد پشًّذٍهی تْاًیذ 

4.8.2.8 Rename 
 مسیر عملیاتی:



「Help」page→F2【File Transfer】→F8【Rename】. 

 :دعتْسالؼول
 .دُیذ تغییش اعت ؽذٍ اًتخاب ًوا هکاى تْعط کَ سا ای پشًّذٍ تْاًیذ هی

 ((Create A New File کٌیذ ایجاد جذیذ پشًّذٍ یک 4.8.2.9

 مسیر عملیاتی:

「Help」page→F2【File Transfer】→【>>】→F1【Create A New File】. 

 :دعتْسالؼول
 .کٌیذ ایجاد جذیذ پشًّذٍ یک فؼلی فِشعت  دس تْاًیذ هی

 (Peripheral Switchers)جانبی تعویض 4.8.2.10
 مسیرعملیاتی:

「Help」page→F2【File Transfer】→【>>】→F2【Peripheral Switchers】. 

 :دعتْسالؼول
 .از آن برای تعویض تجهیزات جانبی استفاده می شود

 جانبی تجهیزات انتخاب 4.8.2.11
 مسیرعملیاتی:

「Help」page→F2【File Transfer】→【>>】→F3【Selecting Peripheral 

Equipment】. 

 :دعتْسالؼول
 .اعت جاًثی تجِیضات اًتخاب تشای ایي

4.8.2.12 Selecting All)انتخاب کل( 
 مسیر عملیاتی:

「Help」page→F2【File Transfer】→【>>】→F4【Selecting All】. 

 :دعتْسالؼول
 .انتخاب می شوند Selecting All تمام پرونده ها در فهرست فعلی با کلید

4.8.2.14 Delete 
 مسیر عملیاتی:

「Help」page→F2【File Transfer】→【>>】→F6【Delete】. 

 :دعتْسالؼول
 

 .است کرده انتخاب نما مکان که حذف کنید را ای پرونده تا دهد می شما به را امکان این
 .کنید مشخص را پرش عملکرد تنظیم خودتنظیم 4.8.3

  



 مسیر عملیاتی:

「Help」page→F3【Specify Jump】. 

 :دعتْسالؼول
 را برای توسعه دهندگان استفاده کنید. macro jumpاین عملکرد برای تنظیم جدول تنظیمات 

 روش عملکرد:

 ، اولویت ترتیب ، پرش پرونده کردن مشخص کنید مشخص را پرش نوع ، مقادیر ، حروف تنظیمات جدول مجموعه در (1)
 .پرش از استفاده کردن مشخص

 .کنید تولید را تنظیم پرونده خودکار طور به تا دهید فشار را (F2) لیست ذخیره (2)
 توجه:
 گذارد می کنید اثر اندازی راه را برق مجددا   شروع از قبل باید ، کنید ذخیره و پیکر بندی  را تنظیمات جدول
 BUS مانیتور 4.8.4

 
 مسیر عملیاتی:

「Instruction」page→F4【Monitor The BUS】. 

 :دعتْسالؼول
 عایش ّ)ُؾذاس( صًگ ، گؾتاّس ، تاصخْسد ، فشهاى ، عشّّ هحْسگزسگاٍ)هغیش هؾتشک( سّی تش تْاًذ هی ػولکشد ایي

 .اطالػات

 
 
 
 
 
 
 



 Controller Lock / Unlock کنترلر کردن باز/  قفل 4.8.5

 
 مسیر عملیاتی:

「Help」page→F5【Lock / Unlock】. 

 :دعتْسالؼول
 .کنید باز و قفل را کنترلر تا دهد می شما به را امکان این

 :روش عملیاتی
 .به کنترل کننده قفل را بخوانیدلطفا پرونده متنی مربوط 

 توجه:
 ." در صفحه وارد کنید123456شما می توانید با کد از پیش تعیین شده "

4.8.6 Alarm Messageهشدار پیام 
  



 مسیر عملیاتی:
 :1مسیر

「Mechanical Coordinates」page→F5【Maintenance】→F8【Alarm 

Message】. 

 . اعت صفحَ عیغتن پاًل دسرا فشار دهید 】Help / Alarm【کلیذ عشیغاص :2هغیش

The page is automatically turned to the「Alarm」page 

 دعتْسالؼول:

 .ؽْد هی اعتفادٍ عاتقَ ّ کٌتشلش فؼلی ُؾذاس صًگ هؾاُذٍ تشای صفحَ ایي (1)
 .ؽْد هی دادٍ ًوایؼ خطا پیام آخشیي :فؼلی صًگ (2)

 .ُؾذاس صًگ عاتقَ ًوایؼ ： عاتقَ صًگ (3)

 فؼلی ُؾذاس 4.8.6.1

 هغیش ػولکشد:

「Alarm Message」Page→F1【Current Alarm】. 

 :دعتْسالؼول
 .دُذ هی سخ کٌتشلش سّی حاظش حال دسهْجْد  ُؾذاس صًگ هؾاُذٍ تشای ػولکشد ایي

 هشدار سابقه 4.8.6.2
 مسیرعملکرد:

「Alarm message」Page→F2【History alarm】. 

 :دعتْسالؼول
 پایین به باال از زمانی ترتیب به ، شود می استفاده ، است داده رخهشدار  پیام 200 اخیرا   که کنترلر مشاهده برای ویژگی این

 بیشتر جلوی هشدار اخیر را می گیرد.,است شده داده سفارش

4.4 IO State 

 



 
 مسیرعملیاتی:

「Mechanical Coordinates」page→F6【IO state】. 

 :دعتْسالؼول

 IOCSA .و کنترلر I / O افزار نرم وضعیت بر نظارت برای عملکرد این
4.9.1 IO 

 مسیر عملیاتی:

「Mechanical Coordinates」page→F6【IO state】→F1【IO】. 

 :دعتْسالؼول
 را در کنترل کننده کنترل کنید. IO این امکان را به شما می دهد تا وضعیت

4.9.2 IOCSA 
 مسیر عملیاتی:

「Mechanical Coordinates」page→F6【IO state】→F2【IOCSA】. 

 :دعتْسالؼول
 .کنید کنترل کنترلر در را IOCSA وضعیت تا دهد می شما به را امکان این

 سریع بررسی 4.10
 پرش باالی)برفراز(

 
 پارامتر تنظیم 4.11



 
 مسیر عملیاتی:

「Mechanical Coordinates」page→F7【Parameter】. 

 دعتْسالؼول:

 .کٌیذ تٌظین کٌتشلش دس سا یکاستش ّ هحْسی پاساهتشُای تا دُذ هی ؽوا تَ سا اهکاى ایي

 سّػ ػولیاتی:

 .کٌیذ اعتفادٍ ًوا هکاى حشکت جِت 【→】【←】【↓】【↑】جِت داس  کلیذُای اص (1)

 .کنید استفاده صفحه تلنگر برای 【︾】【︽】  پایین و باال کلیدهای از (2)

 .کنید استفاده 【Enter】کلید از کردن وارد برای (3)

 توجه:
 .است شده تعیین پیش از ورود رمز  عنوان به"123456" ، پارامتر صفحه در ورود رمز کردن وارد برای (1)

 .را فشار دهید و موثر واقع شود【RESET】 پس از تغییر پارامتر، سپس کلید (2)

 (Front Page)جلو صفحه 4.11.1

 مسیر عملیاتی:

「Mechanical Coordinates」page→F7【Parameter】→F1【Front Page】 
 دعتْسالؼول:

 .دُیذ تغییش سا پاساهتشُا صفحَ تا دُذ هی ؽوا تَ سا اهکاى ایي

 ( Next Pageصفحه بعد) 4.11.2
 

 مسیر عملیاتی:

「Mechanical Coordinates」page→F7【Parameter】→F2【Next Page】. 

 :دعتْسالؼول



 .دُیذ تغییش سا پاساهتشُا صفحَ تا دُذ هی ؽوا تَ سا اهکاى ایي

 IO تعریف مجدد 4.11.3

 
 مسیر عملیاتی:

「Mechanical Coordinates」page→F7【Parameter Setting】→F7【IO 

Redefinition】 

 دعتْسالؼول:

 خطْط اتصال بزایآى . دُیذ هطابقت PLC در IO افشار طخت با را IO افشار ًزم تا دُذ هی ػوا بَ را اهکاى ایي
 .اطت تز راحت کاربزاى بزای

 :تْجَ

 ػزّع طزیق ایي اس طیظتن سًگ .دُیذ هطابقت یک ًقطَ  با را Os ًقطَ چٌذ افشاری طخت ًظز اس تْاًیذ ًوی ػوا (1)

 .ػْد هی

 .بْد خْاُذ هْثز )هؼتبز(. دُیذ فؼار را【Reset】دکوَ  ، دطتگاٍ هجذد اًذاسی راٍ بزای ، آى اس پض (2)

 I ًقطَ تٌظین صفحَ 4.11.3.1
 هظیز ػولیاتی:

「Mechanical coordinates」page→F7【Parameter Setting】→F7【IO  Redefinition】→F1

【Point I Setting page 】. 

 دستورالعمل:
 .دهید تغییر نقطه تنظیمات صفحه به تا دهد می شما به را امکان این
 
 
 



 O هنقط تنظیم صفحه 4.11.3.2
 هظیز ػولیاتی:

「Mechanical Coordinates」page→F7【Parameter Setting】→F7【IORedefinition】→F2

【Point O Setting Page 】. 

 دستورالعمل:
 .دهید تغییر O نقطه را به  تنظیمات صفحه به تا دهد می شما به را امکان این

 تولیدی تنظیمات از I نقطه بازیابی 4.11.3.3
 مسیر عملیاتی:

「Mechanical coordinates」page→F7【Parameter Setting】→F7【IO 

Redefinition】→F6【Recover Point I From Manufactured Setting】. 

 
 :دعتْسالؼول

 .کٌیذ اعتفادٍ احتیاط تا آى اص لطفا  . تشگشدد تْلیذ حالت تَ I ًقطَ تا دُذ هی اجاصٍ ایي

 عملیاتی تولیدی تنظیمات از O نقطه بازیابی 4.11.3.4
 مسیر عملیاتی:

「Mechanical coordinates」page→F7【Parameter Setting】→F7【IO 

Redefinition】→F6【Recover Point O From Manufactured Setting】. 

 :دعتْسالؼول
 کنید. استفاده و مراقبت آن از لطفا   .برگردد تولید حالت به O نقطه تا دهد می اجازه این

 BUS پارامتر 4.11.4



 هغیش ػولیاتی:

「Mechanical Coordinates」page→F7【Parameter】→F8【BUS Parameter】 
 دعتْسالؼول:

 .کٌیذ تٌظین را ُوگزا ططزُای با هزتبط پاراهتزُای تا دُذ هی ػوا بَ را اهکاى ایي

 رّع ػولیاتی:

 .کٌیذ اطتفادٍ ًوا هکاى حزکت جِت【→】【←】【↓】【↑】جِت دار  کلیذُای اس (1)

 .برای تلنگر صفحه استفاده کنید 【︾】【︽】از کلیدهای باال و پایین (2)

 .کٌیذ اطتفادٍ【Enter】 کلیذ اس کزدى ّارد بزای (3)

 جاهغ تٌظین 4.11.4.1

 هظیز ػولیاتی:

「Mechanical coordinates」page→F7【Parameter】→F8【BUS Parameter】 

→F1【Comprehensive setting】. 

 :دعتْسالؼول

 .غیزٍ ّ هحْر busافشار ،طخت ػْد هی اطتفادٍ bus ًْع اس bus بَ هزبْط پاراهتزُای تٌظین بزای تابغ ایي
 هؼتزک پاراهتزُای 4.11.4.2

 هظیز ػولیاتی:

「Mechanical coordinates」page→F7【Parameter】→F8【BUS Parameter】 

→F2【Common Parameters】. 

 :دعتْسالؼول
 .این عملکرد برای تنظیم پارامترهای رایج درایور استفاده می شود

 توجه:
 .است روشن محور busافزار سخت و bus عملکرد بودن فعال صورت در فقط کلید این

 دستگاه پارامترهای  4.11.4.3

 :مسیر عملیاتی

「Mechanical coordinates」page→F7【Parameter】→F8【BUS Parameter】 

→F3【Device parameters】 
 دعتْسالؼول:

 .ؽْد هی اعتفادٍ دسایْ دعتگاٍ پاساهتشُای تٌظین تشای ػولکشد ایي

 تْجَ:

 .اعت ؽذٍ تٌظین هحْس هؼتثش bus افضاس عخت ّ bus ػولکشد تْدى فؼال صْست دس فقط کلیذ ایي

 سیستم مدیریت و پارامترها 4.12

 
 
 

 

  



 مسیر عملیاتی:

「Mechanical Coordinates」page→【>>】→F1【System Management】. 

 :دعتْسالؼول
 .کنید مدیریت را تجهیزات سیستم و فیزیکی موارد ، IP کنترلر ، پارامترها تا دهد می شما به را امکان این
 .است"123456" شده تعیین پیش از عبور رمز ، شوید وارد تا کنید وارد سیستم مدیریت صفحه در را رمز توجه:

 MCM مدیریت 4.12.1
 مسیر عملیاتی:

「Mechanical Coordinates」page→【>>】→F1【System Management】→F1 

【MCM Management】. 

 :دعتْسالؼول
 .شود می استفاده کنترلر پارامترهای کردن پاک و بارگیری ، جویی صرفه برای عملکرد این

 پارامترها تمام ذخیره 4.12.1.1
 مسیر عملیاتی:

「Mechanical coordinates」page→【>>】→F1【System management】→F1 

【MCM management】→F1【Save all MCM】. 

 :دعتْسالؼول
 .شود می استفاده سند در کنترلر پارامترهای کلیه ذخیره برای عملکرد این

 پارامترها همه بارگذاری4.12.1.2
 مسیر عملیاتی:

「Mechanical Coordinates」page→【>>】→F1【System Management】→F1 

【MCM Management】→F2【Load All Parameters】. 

 :دعتْسالؼول
 .کنید کننده بارگیری کنترل قسمت در را ها پرونده در شده ذخیره پارامترهای کلیه تا دهد می شما به را امکان این

 (Backup Package Management)پشتیبان بندی بسته مدیریت 4.12.1.3
 مسیرعملیاتی:

「Mechanical Coordinates」page→【>>】→F1【System Management】→F1 

【MCM Management】→F5【Backup】. 

 دعتْسالؼول:

 ".کٌتزل اس گیزی پؼتیباى" طٌذ گیزد دیذى هی قزار اطتفادٍ هْرد کٌتزلز پؼتیباى ُای بظتَ هذیزیت بزای ّیژگی ایي

 پشتیبان گیری از داده های سیستم 4.12.1.4

 هظیز ػولیاتی:

「Mechanical Coordinates」page→【>>】→F1【System Management】→F1 

【MCM Management】→F6【SYS Backup】. 

 :دعتْسالؼول
 هزاجؼَ" کٌتزل" طٌذ" گیزی پؼتیباى بَ ، ػْد هی اطتفادٍ کٌتزلز بَ هزبْط اطالػات اس پؼتیباى ًظخَ تِیَ بزای ّیژگی ایي اس

 .کٌیذ

 سیستم اطالعات بازیابی 4.12.1.5
 مسیر عملیاتی:

「Mechanical Coordinates」page→【>>】→F1【System Management】→F1 

【MCM Management】→F7【SYS Recovery】. 

 :دعتْسالؼول
 را کٌتزل اس گیزی پؼتیباى طٌذ لطفا   .ػْد هی اطتفادٍ طیظتن در پؼتیباى ػذٍ کٌتزل ُای دادٍ باسگزداًذى بزای ػولکزد ایي

 .کٌیذ بزرطی

 پاراهتزُا ُوَ کزدى پاک 4.12.1.6

 هظیز ػولیاتی:

「Mechanical Coordinates」page→【>>】→F1【System management】→F1 

【MCM Management】→F8【Clear All MCM】. 



 :دعتْسالؼول
 .کٌیذ پاک کٌتزلز در را پاراهتزُا کلیَ تا دُذ هی ػوا بَ را اهکاى ایي

 

 اینترنت مدیریت 4.12.2
 مسیر عملیاتی:

「Mechanical Coordinates」page→【>>】→F2【Internet Management】. 

 :دعتْسالؼول
 .کٌذ تٌظین ّ بخْاًذ کٌتزلز در را IP آدرص تْاًذ هی ایي

4.12.2.1 IP بخوانید را 
 مسیر عملیاتی:

「Mechanical Coordinates」page→【>>】→F2【Internet Management】→F1 

【Read IP】. 

 :دعتْسالؼول
 .بخْاًذ را کٌتزلز IP آدرص تْاًذ هی ایي

 IP تنظیم 4.12.2.2
 مسیر عملیاتی:

「Mechanical Coordinates」page→【>>】→F2【Internet Management】→F1 

【Set IP】. 

 :دعتْسالؼول
 .کٌیذ تٌظین را IP آدرص تا دُذ هی ػوا بَ را اهکاى ایي

 رّع ػولیاتی:

 .کٌیذ ّارد صفحَ ّرّدی کادر در را ًظز هْرد آدرص ، کٌیذ تٌظین را IP طایت خْاُیذ هی اگز (1)
 کند. می تغییر ورودی با مقدار  کنترلر IPرا فشار دهید ،  【Set IP】سریعکلید (2)

 را بخوانیدآدرس فیزیکی  4.12.2.3

 مسیر عملیاتی:

「Mechanical Coordinates」page→【>>】→F2【Internet Management】→F3 

【Read Physical Address】. 

 :دعتْسالؼول
 .شود می استفاده NIC کنترلر فیزیکی آدرس خواندن برای عملکرد این
 دستورالعمل کنترل پنل مکانیکی 5

 صفحه در کلیدها 5.1

  روشن کردن 

 
 .کند کار تواند می کنترلر بودن روشن هنگام در دستگاه

 خاموش 

 
 .دنک کار دتوان نمی ، دستگاه شدن خاموش هنگام در
 
 



 اضطراری توقف 
 
 

 
 
 
 

 .دارند نادرست عملکردی دستگاه در شود یا عملگرها متوقف فورا   خطراتی هنگام در دستگاه تا دهید فشار را کلید
 .کند می کنترل IO ها موقعیت اساس بر کنترلر

 برنامه قفل 

 
 .نیست ویرایش قابل برنامه این ، است روشن قفل کلید وقتی

 خودکار حالت 

 
 
 .کند پردازش را برنامه خود ، کلید بودن روشن هنگام تواند می این

 حالت ( خانهHome Mode) 

 
 برسانند. مکانیکی صفر یا شده تنظیم صفر نقطه به را خانه عملیات توانند می محورها حالت این در

 حالت MDI 

 
 .شود اجرا ها فایل پردازش بدون و فعلی طراحی با تا دهد می اجازه برنامه به برنامه این

 حالت JOG 

 
 .کند شروع را محورها همه تواند می دستی حرکت

 
 
 
 



 حالتMPG 
 

 
 .دهید حرکت فرمان با را محورها تا دهد می شما به را امکان این

 حرکت میکرو حالت 

 
 .دهد حرکت دیگر نقطه به نقطه از را محورها تواند می این

 برنامه تست 

 
 ماشینکاری آسان مسیر تشخیص برای .باشد MPG با AUTO حالت اجرای برنامه تا دهد می اجازه عملکرد این

 .نه یا است صحیح

 واحد بلوک 

 
 .شود عملیاتی ها بخش در برنامه تا دهد می اجازه این

 پرش عملکرد 

 
 کند.عمل  وارد دارد "1/" کمی که را بخشی دهد می اجازه خودکار برنامه به کلید

 M01 شود متوقف 

 
 / AUTO حالت در برنامه اجرای هنگام بالککنید  انتخاب M01 به را برنامه اجرای دهد می امکان شما به عملکرد این

MDI نیست یا شده متوقف. 
 
 
 
 
 
 



 SP-CW 
 

 
 .در جهت عقربه های ساعت انجام دهید spindleچرخاندن 

 SP-CCW 

 
 . ساعت های عقربه جهت در اسپیندل چرخاندن

 SP-STOP 

 
 .شود می متوقف اسپیندل

 Spindle A/B/C 

 
 .کنید انتخاب را عملیاتی محورهای دهد امکان شما به تواند می کلید

 کننده خنک 

 
 .کنید شروع دستی صورت به را برش مایع تا دهد می شما به را امکان این

 روغن کاری(کننده روان( 

 
 
 .شود ریخته دستی صورت به دور یک در روغن که دهید فشار را کلید این
 سیستم زبان برای کلیدی های دستورالعمل 5.2

 .دستگاه مختصات صفحه به رفتن موقعیت :
 .شود می استفاده صفحه فایل انتخاب و ویرایش صفحه تغییر برای :افزار نرم انتخاب/  ویرایش

 .است تلنگر طرف در آن طول شودو می استفاده ابزار جبران تغییر برای جبران و تنظیم ابزار:



 .کند می کمک روند بر نظارت به این :صفحه نمایش)نظارت کردن(
 .برای دستورالعمل ها و هشدارها استفاده می شود :هشدار و راهنما

 .رشته)زنجیر( حرف 26 :الفبای با کلیدهای
 مقدار ورودی کلید:(9-0) شماره دارای کلیدهای
 شود. استفاده نمادها و ها بیت ، های حروف ورودی از تا دهد می اجازه این :تائیدیه

 .شود حذف عقب به حذف کردن:
 .کنید وارد را (فضافاصله ) کلید :(فضا فاصله)کلید
 تصحیح از پس هشدارها و پارامترها سنجی اعتبار ، شود می استفاده برنامه خاتمه برای :مجدد تنظیم
 .است شده اصالح پارامتر
 .کند حرکت عقب و ردیف جلو به نما مکان تا دهد می اجازه این :عقب و جلو های ردیف
 .کنید باال وارد حروف و شماره با را کلید ، شدن روشن هنگام (:Shift)مکان تغییر

 .شود می استفاده برنامه شروع برای شروع:
 .معرفی دیگران بدون
 عملکرد: 6

 سیستم های حالت 6.1
 .شوند می سیستم در ها حالت یادآوری باعث که دارد وجود مختلفی های حالت

 نیست آماده 
 .دارد وجود مختلفی محدودیتهای سیستم در مختلف هشدارهای اساس بر

 دهد می رخ زمانی محدودیت
 .دارد وجود هشدار (1)
 .گردند برنمی خانه به محورها (2)

 آماده است 
 .شود می اجرا سیستم

 .دهد می رخ زمانی محدودیت
 .بازگشتند خانه به محورها و شده لغو هشدارها (1)

 .است آماده فرآیند)عمل( مکث یک ، آماده حالت در【Reset】 کلید فشردن از پس سیستم که دهد می نشان این (2)

 پردازش حال در 
 .کند می اجرا را برنامه فرایند سیستم

 دهد می رخ زمانی محدودیت
 .است روشن پردازش حالت و است آماده سیستم

 (مکث) بازخورد ((Feed-hold (Pause) 
 

 .کند مکث برنامه است ممکن )عملکرد(فرآیند طی در
 دهد می رخ زمانی محدودیت

 .شود می سیستم در مکث ایجاد باعث کلید
 توجه:
 .است اجرا حال در عادی حالت در مکث حالت در همچنان اسپیندل
 دهنده هشدار های حالت 6.2
 .این است که به کاربران هشدارهای موجود در سیستم فعلی را یادآوری کنیمآن 

 زن چشمک زنگ(Flashing alarm ) 
 دهد می رخ زمانی محدودیت 
 .است موجود سیستم در هشدارها 

 فالش بدون زنگ(Alarm without flash ) 
 دهد می رخ زمانی محدودیت
 .ندارد وجود سیستم در هشدارها

 )دستگاه(ماشین)آماده( تهیه 6.3
 
 



 دستی عملکرد 6.3.1
 تغذیه و جیپ تغذیه ، سریع تغذیه ، هستندتغذیه مداوم آنها .دهد می ارائه را مختلف دستی کنترل محور چهار کنترلر

MPG. 
 مداوم تغذیه 6.3.1.1

 دستورالعمل:
 .دهید حرکت جهت یک در مداوم طور به را آن ، محور درایو برای (1)
 .کنید هدایت را محور چندین توانید می حرکت برای (2)

 :شرایط
 .اضطراری نداشته باشد و اخطارهای جدی در مورد محورها برقرار کند توقف این سیستم هنگامی کار می کند که سیستم (1)

                      

 کلید (2) .یافت تغییر دستی حالت به باشد تواند می عملیات این ، ,اپراتور فشار دهید پانلرا از

 

 :عملیاتی روشهای

 در مداوم طور به را آنها و کرده انتخاب را「←X↑、X↓、Y↑、Y↓、Z→、Z」 محوری کلیدهای (1)

 دهید. حرکت دستگاه

 You can use) .زمان. کنید استفاده تسریع و خوراک نرخ تنظیم برای پارامترهایی از توانید می  (2)

parameters to set the feed rate and accel./decel. Time). 

 .باشد G00 میزان باالترین های محدودیت تأثیر تحت تواند می تغذیه )خوراک( میزان (3)

 دستی تغذیه 6.3.1.2

 دستورالعمل:

 .دهید حرکت جهت یک در G00 تغذیه میزان یک با را محورها (1)

 .کنید جابجا را محور چندین توانید می (2)

 شرایط:

 نداشته محورهای آن در جدی اخطارهای و اضطراری توقف سیستم که کند می کار زمانی کلید .هشدار پیام (1)

 باشد.

 .هستند خانهبه  رساندن پایان محورها عملیات تمام (2)

 

  کلید (3)  .بدیا تغییر دستی حالت به تواند می عملیات این ,رافشار دهید از پانل

 

 اتی:عملی روشهای

 .اعت هؼتثش ، ؽْد هی قشهض کلیذ کَ ٌُگاهی سا اًتخاب کٌیذ.【Rapid】کلیذ (1)

 دعتگاٍ دس هذاّم طْس تَ سا آًِا ّ「←X↑、X↓、Y↑、Y↓、Z→、Z」کٌیذ اًتخاب را هحْری کلیذُای (2)

 .دُیذ حشکت

 .کشد تٌظین G00 هیضاى تاالتشیي تا تْاى هی ساتغزیَ  هیضاى (3)

 .كشد تٌظین هؼوْل پاساهتشُای تا تْاى هی سا عشػت کاُؼ/  ؽتاب صهاى (4)



6.3.1.3 Jog Feeding 

 :دطتْرالؼول

 .کٌذ هی حشکت جِت یک دس هؾخصی فاصلَ تا (1)

 .این می تواند چندین محور را به حرکت درآورد (2)

 ؽشایط:

 .تاؽذ ًؾذٍ هتْقف عیغتنی هحْسُا  دس جذی ُؾذاسُای کَ کٌذ هی کاس صهاًی کلیذ (1)

 

کلیذ  (2) .داد تغییش JOG حالت تَ تْاى هی سا ػولیات ایي ,سااص سّی پاًل فؾاس دُیذ

 

 ػولیاتی:هغیش 

تَ  هشتْط هحْسی حشکت جاتجایی تشای  「←X↑、X↓、Y↑、Y↓、Z→、Z」کٌیذ اًتخاب سا هحْس کلیذُای (1)

 دعتگاٍ.

 .ؽْد هی حشکت یک تاػث اًتخاب یک (2)

 :اعت صیش ؽشح تَ حشکت ُش تیي فاصلَ تٌظین (3)

    X1  :   َاعت هتش هیلی 0.001 حشکت یک فاصل. 

   X10 :   هیلی هتش اعت0.010فاصلَ یک حشکت. 

X100  :  هیلی هتی اعت0.100فاصلَ یک حشکت. 

 .اعت MPG تغزیَ  تا تشاتش تٌظیوات

6.3.1.4 MPG َتغذی  

 دستورالعمل:

 .کند می حرکت جهت یک در مداوم طور به محور

 شرایط:

 .باشد نداشته را محورها آن در جدی اخطارهای و اضطراری توقف سیستم که کند می کار زمانی کلید. هشدار پیام (1)

  

کلید  (2)  .بدیا تغییر MPG تغذیه حالت به تواند می عملیات این ،را از پانل فشار دهید 

 

 عملیاتی: روشهای

مشخص می محور چرخ دستی یا با انتخاب کلید محور پانل اپراتور  MPG با تعویض MPG جهت محوری درایو (1)

 شود.

 تعیین را محوری جهت حرکت کند جهت هدایت را دستی چرخ چرخش ، مربوطه چرخانده محور تا را دستی چرخ (2)

 .کند می

 



 :است زیر شرح به حرکت هر بین فاصله تنظیم (3)

X1 : َاعت هتش هیلی 0.001 حشکت یک فاصل 

X10 :َاعت هتش هیلی 0.010 حشکت یک فاصل. 

X100 :َاعت هتش هیلی 0.100 حشکت یک فاصل. 

 .شود می استفاده دور راه فاصله انتخاب با رابطه در تنظیم این

 برنامه پردازش 6.3.2

 خودکار جرایا 6.3.2.1

 دستورالعمل:

 .شود می استفاده پردازش برنامه برای 

 شرایط:

 باشد. نداشته اخطاری هیچگونه سیستم که شود می اجرا زمانی برنامه این (1)

 

کلید  (2) .بدیا تغییر AUTO حالت به باشد تواند می عملیات این ,رااز پانل فشاردهید

 

 مسیر عملیاتی:

 .شودمی  روشن کلید و دهید فشار را کلید (1)

 .کند اجرا را فعلی پردازش برنامه تواند می این (2)

 تغییر می یابد. پردازش حالت به آماده حالت (3)

 .هنگامی که پردازش به پایان رسید، سیستم به حالت آماده باز می گردد (4)

  MDI بلْک یک اجزای 6.3.2.2

 :دطتْرالؼول

MDI شود می استفاده فرایند اجرای برای. 

 شرایط:

 .باػذ ًؼذٍ هتْقف طیظتنی هحْرُا در جذی ُؼذارُای کَ کٌذ هی کار سهاًی کلیذ (1)

 .ػْد اجزا تْاًذ هی MDI حالت ػذى رّػي با (2)

 اتی:روشهای عملی

 .ػْد هی رّػي کلیذ ّ کٌیذ اًتخاب را MDI حالت (1)

 .سیستم می تواند محتوای برنامه را در قسمت فعلی اجرا کند (2)

 چ.اطت یافتَ تغییز MDI حالت بَ طیظتن حالت (3)

 .اطت ػذٍ تبذیل آهادٍ حالت بَ پزداسع پایاى اس پض طیظتن (4)

 

 



 َخاً حالت 6.3.3

 ػولیات دطتگاٍ بَ آى ، اطت رّػي کٌتزلزاس بؼذ .اطت خاًَ دطتگاٍ بز هبتٌی پزداسع بَ هزبْط هختصات تٌظیوات توام

 .دارد ًیاس خاًَ

 ػزایط:

 باشد. نشده متوقف محورها سیستم در جدی هشدارهای که کند می کار زمانی کلید (1)

 

 .بدیا تغییر خانه حالت به باشد تواند می عملیات این ، رااز پانل فشار دهیدکلید  (2)

 

 روش های عملیاتی:

 خود سمت بهرا آنها ها خانه موقعیت را انتخاب کنید.「←X↑、X↓、Y↑、Y↓、Z→、Z」کلید های محوری (1)

 .کنند می حرکت

 .اتمام عمل ، مختصات دستگاه در سیستم صفر می شوندپس از  (2)

 کنید استفاده سرعتها و مسیرها انتخاب پارامتری تنظیم ، خانه به بازگشت های راه از توانید می (3)

 توجه:

 .بود خواهد نامعتبر افزار نرم محدودیت برای

  ابزار تهیه 6.4

 تصویر بهطول  در تفاوت و ابزار واقعی موقعیت از نظر صرف کار قطعه و ابزار نکات بین رابطه برنامه ویرایش در

 .کنید وارد کنترلر در را ها گیری اندازه و کرده تنظیم را خاموش هدف شود می توصیه کاربراناست. به  شده کشیده

 و ابزار جبران ، ابزار خسارت دارد،جبران وجود ابزار خسارت طول جبران مانند سیستم در جبران برای روش چهار

 جبران هماهنگکار قطعه

 : ابزار طول جبران (1)

 .کنید استفاده T کد از ، ابزار جبران و ابزار شماره شروع برای

 :ابزار سایش جبران (2)

 .شود می استفاده پوشیدن اصالح  برای T-Code از

 ： ابزار شعاع جبران (3)

 استفادهابزار  بینی شعاع جبران کردن فعال برای برنامه G41 / G42 in از سپس و کنید فعال T کد با را ابزار شماره

 .کنید

 ： کار قطعه مختصات جبران (4)

 .G54.1P1-G54.1P48、G54-G59کاری مختصات تنظیم

 ابشار طْل جبزاى 6.4.1

 تصویر طول به در تفاوت و ابزار واقعی موقعیت از نظر صرف کار قطعه و ابزار نکات بین رابطه برنامه ویرایش در

 .کنید وارد کنترلر در را ها گیری اندازه و کرده تنظیم را خاموش هدف شود می توصیهکاربران به  .است شده کشیده



 دستورالعمل:

یا  ورود به صفحه برای اکسپرس کلید【Compensation setting】سریع کلید روی بر توانید می

 .【Offset】به دنبال کلید انحراف【Length compensation】مطبوعات

Fig 6-1 

 

مکان را به مکانی که می  برای حرکت「→、←、↓、↑」یا کلیذ ُای جِت داس 「︾、︽」چرخش صفحه ازاستفاده 

 .خواهید نشان دهید

 :دُذ هی اسائَ سا ّسّد سّػ عَ ایي

 Move the cursor to the .ؽْد هی عفیذ دکوَ ّ کلیذ【Enter=】، کلید 1 (1)

place and enter values directly.  اصالحات طول با یک مقدار مطلق برای مصارف رایج ابزار جبران شعاع بینی یا

 .ابزار را وارد کنید

 ؽواسٍ ّ کشدٍ ّاسد سا ًظش هْسد هکاى دُیذ حشکت سا ًوا هکاى .ؽْد هی عفیذ دکوَ ّ کلیذ【Enter+】کلید  (2)

 استفاده عمومیمقدار افزایشی  اعت، اظافی ّسّدی ؽواسٍ ّ فؼلی ؽواسٍ آى هحل هقذاس .کٌیذ ّاسد )اصلی(سا کاسدیٌال

 .جبران پوشیدن شعاع ابزار ورودی یا جبران سایش ابزار



 کشد جایگضیي دیگش ُای ًام تا تْاى هی سا XZ .کٌیذ ّاسد سا***(  Z) یا***(  X) ُذایت ّسّد تشای (3)

  جثشاى ساٌُوایی هقادیش تا اتضاس طْل هؼوْل طْس تَ .اعت ؽذٍ ُذایت هقذاس دٌُذٍ ًؾاى***  ًواد .y ، x1 ّ x2 هاًٌذ

 شود می تطبیق نامیده ابزار عمل این .شود می

 مقدار محاسبه فرمول

 است. ابزار شعاع پوشیدن ، این بر عالوه G41 / G42 واقعی شده جبران مقدار   (1)

 .است ابزار سایش و طول از ای اضافه ابزار جبران میزان (2)

 که زمانی تا کنید وارد را مقادیر توانید می .ندارد دقیق محوری مکان به شده نیازی هدایت ورودی استفاده از  هنگام در نما مکان (3)

 .کند می پر شده هدایت محورهای اساس بر را مقادیر کنترلر .باشد راست سمت نما ابزار مکان شماره

 صفر روی یک شماره ابزار وقتی سایش ابزار مقدار ، مثال برای .بود خواهد مشخص سایش ابزار مقدار ، ورودی اتمام از پس (4)

 .شود می استفاده شونده هدایت ورودی ابزار طول تنظیم با X محور شود می

 ابزار طول گیری اندازه 6.4.2

 .کنید تنظیم را ابزار طول های داده باید برش از قبل اپراتور بنابراین ، است موثر ابزار جبران ، T کد اجرای از پس

 دارید: تأیید به نیاز گیری اندازه از قبل

 .باشد صحیح باید خارجی جبران بررسی (1)

 .باشد صحیح باید کار مختصات سیستم جبران که کنید بررسی (2)

 Z محور در ابزار طول گیری اندازه 6.4.2.1

 فشار را" تنظیم/  افست" "موقعیت" صفحه در یا، دهیدصفحه فشار را" تنظیم/  جبران" کلید بار دو ، طول جبران کردن وارد برای

 .دهید فشار ابزاررا طول جبران صفحه کردن وارد برای" طول جبران سپس و داده

 :مراحل

 .01-ابزار شماره: مثال عنوان به دهید، انجام را خسارت جبران تا دهید تغییر خود نظر مورد ابزار شماره به را نما مکان (1)

برنامه  منشا یعنی ،، Z محور نقطه کند لمس را صفر ابزار بینی که زمانی تا کنید استفاده ابزار جابجایی برای دستی حرکت از (2)

 .Z مختصات

 .کنید استفاده Z محور صفر نقطه عنوان به فعلی موقعیت تنظیم برای" Z0" آموزش ورودی (3)

 :Zورودی اندازه گیری برش محور 

 برش از گیری اندازه برای اغلب بنابراین .نیست آسان دستی حالت در صفر Z محور با کار برای noseابزار دادن حرکت معموال  

 .کنید استفاده حرکتی

 :اتیعملی روشهای

(1) Spindle clamping round bar. 

 ش دهید.بر را کار قطعه ، X جهتدر دادن حرکت با و کار قطعه انتهایی صورت باالی به را ابزار بینی دستی طور به (2)

(3) SP CW ، محور امتداد در دستی برش X. 

 .نکنید جابجا را Z محور و بکشید X محور امتداد در را ابزار (4)

 .است -Z جهت کار صفر برش صورت ، کنید استفاده" Z0" آموزش ورودی از (5)



 

 دستورالعمل:

 طول تنظیم از اگر ، مثال عنوان به کند. می پاک را مربوطه خسارت سایش جبران مقدار ، شود می انجام همزمان تدریس ورودی

 صفر به پاک 1 شماره برای Z محور سایش جبران ، ابزار 1شماره از Z محور کنیددر می استفاده input ابزار

 .بود خواهد

 X هحْر ابشار طْل گیزی اًذاسٍ 6.4.2.2

 ： X محور برش گیری اندازه ورودی

 همراه برش گیری اندازه با اغلب ، بنابراین .ًیظت آطاى ُویؼَ X هحْر صفز ًقطَ بَ ابشار ؽدها دادى دطتی حزکت حالتدر 

 .است

 اتی:ػولی رّػِای

(1) Press the quick key 】Compensation / Setting【 twice to enter the length 

      compensation page, or press 】Offset / Setting【 in the "Position" page 

     and press 】Length compensation【 to enter the tool length compensation 

       page. 

 .1 شماره ابزار: مثال عنوان به ، دهید انجام را خسارت مقدار جبران تا دهید تغییر خود نظر مورد ابزار شماره به را نما مکان (2)

 هماهنگ یعنی ، X محور صفر نقطه کار شود لمس ابزار بینی که زمانی تا کنید استفاده ابزار جابجایی برای دستی حرکت از (3)

 .کنید صفر استفاده نقطه" X0" کردن وارد برای آموزش روش از فعلی کار تنظیم برای. Xبرنامه محور اصلی کردن نقطه

 :نمونه عمل

 .متر میلی 10 گرد نوار اسپیندل بستن قطر (1)

 ابزار از که ، است متر میلی 5 از کمتر کار قطعه مرکز و ابزار نوک بین واقعی فاصله تا دهید حرکت دستی صورت به را ابزار (2)

 .شود بریده کار قطعه به بتواند تا کند می حرکت Z محور امتداد در کند می حاصل اطمینان

(3) Spindle CW ، محور امتداد در دستی برش Z. 

 .دهد حرکت را X محور تواند نمی و کشد می عقب Z محور امتداد در (4)



 .را بعد از برش اندازه بگیرید "D" با یک دستگاه کولیس ورنی ، قطر قطعه کار (5)

 ، است متر میلی 4 کار قطعه قطر مثال،اگر .کنید وارد "X +/- D" ،" ورودی آموزش" از استفاده با را گیری اندازه مقدار این (6)

"X9 اگر یا .کنید وارد را "X4.5" شعاع محور کنید وارد را Xشود می استفاده. 

 مرکز در ابزار دماغ مرکز) دارد قرار+  X در ابزار بینی .شود می تعیین عقب یا جلو ابزار پست توسط منفی/  مثبت عالمت (7)

 .است" -" عالمت ، باشد -X در ابزار بینی اگر. است"+"  عالمت ،(خط است

 

 دستورالعمل:

 برش طول از اگر ، مثال عنوان به. کند می پاک را مربوطه خسارت سایش جبران مقدار ، شود می انجام همزمان تدریس ورودی

  پاک صفر تا 1 شماره ابزار برای X محور سایش جبران ، 1 شماره ابزار از X محور تنظیم کنید می استفاده آموزش ورودی

 .شود می

 ابشار خظارت جبزاى 6.4.3

 .گیرد می قرار استفاده مورد ابزار طول اصالح یا انقباض و حرارتی انبساط ، ابزار سایش در معموال   که ابزار سایش تنظیمات

 تنظیم از اما ، دهید تغییر را ابزار طول مقدار شود نمی انجام خودسرانه طور به تراش دستگاه ، ابزار طول تنظیمات اتمام از پس

 .کنید استفاده برش اندازه دقیق تنظیم برای ابزار سایه

 

 ، آزمایش اجرای از بعد .شود می صفر تنظیمدر  خودکار طور به ابزار سایش ، دهید آموزش را ورودی ، ابزار طول تنظیم از پس

 .کنید ابزار استفاده طول جبران برای سایش جبران ابزار از ، دارد وجود خطایی اگر .بگیرید اندازه را برش نتیجه

 .ابزار سایش+  ابزار طول=  واقعی ابزار طول

 دستورالعمل:

Press 】Compensation / Setting【 to enter the wear compensation page, or 

press 】Offset / Setting【 on the "Position" page to enter the tool wear 

compensation page. 

 .ببریدخواهید می که مکانی به رانما مکان「→、←、↓、↑」دار جهت کلیدهای یا「︾、︽」 چرخش صفحه از استفاده



 ：اتیعملی روشهای

 .کنید وارد را مقادیر مستقیما   کنید و منتقل مکان به را نما مکان. شود می سفید کلید و دهید فشار را【Enter=】 کلید (1)

 وارد را نظر مورد مکان دهید حرکتدلخواه  سمت به را نما مکان .شود می سفید کلید و داده فشار را【Enter+】 کلید (2)

 .است آن شده محل اضافه های شماره و فعلی ورودی های شماره مقدار .کنید وارد را )اصلی(کاردینال شماره و کرده

 را خسارت جبران جهت منفی/  مثبت عالمت ,کرد مشخص" -"+/ عالمت توان می را ورودی مقدار: -+/ منفی/  مثبت عالمت (3)

 .کند می تعیین

(a) کنید وارد "+" مثبت عالمت ، دهید تغییر مثبت حالت در را ابزار بینی خواهید می اگر. 

(b) کنید وارد"-" منفی عالمت ، دهید تغییر منفی صورت به را بینی خواهید می اگر. 

(c) مثال 

 بینی ابزار ، باشد شده طراحی برنامه از بزرگتر برابر 10 برش نتیجه اگر

به مقدار سایش ابزار فعلی اضافه می شود. در 10um- " "، ابزار سایش مقدار به" -0.010" سپس و شود می تنظیم X- روی بر

 .منفی جبران می شود X 10جهت  درمسیر برش بینی  برش بعدی

 پارامتر:

 .تصادف از عملیاتی ناشی خطاهای از جلوگیری برای .کرد تنظیم پارامتر با توان می را ابزار سایش جبران

 ابزار شعاع جبران 6.4.4

 ابزار بینی شعاع از و کنید استفاده طول ابزار از کند گیری اندازه را آن طول تواند می فقط ابزار طول ، است گرد ابزار که آنجا از

 .کنید استفاده ابزار اندازه خطای جبران برای

 دستورالعمل:

Press【Compensation / Setting】key to execute the tool radius wear 

compensation / tool nose radius compensation page, or press 【Offset / 

Setting】 in the "Position" page to enter the tool nose radius wear 

compensation page, then press 【Length compensation】 to switch to tool nose 

radius compensation page. 

                که مکانی به رانما   مکان「→、←、↓、↑」دار جهت کلیدهای یا 「︾、︽」 چرخش صفحه از استفاده

 .ببرید  خواهید می

 :زیر ابزار سه بینی اطالعات

 شعاع ابزار (1)

 .ابزار شعاع سایش+  ابزار شعاع=  ابزار واقعی اندازه شعاع سایش  ابزار: (2)

 مراجعه آن به) ابزار بینی شکل به بسته کنید. انتخاب است جهت را بینی ابزار هشت دارای ابزار بینی جهت :ابزار بینی جهت (3)

تاجثشاى G41 / G42،استفاده از  (G41 / G42) مورد در بیشتر توضیحات برای HUST Lathe برنامه راهنمای (کنید

 .تیٌی اتضاس هْثش تاؽذ

 پردازش اجرای و برنامه تهیه 6.5

 پردازش تست انجام نحوه و ماشینکاری برای پردازش برنامه کردن مشخص نحوه بخش این در

 

 



 شده تعیین پردازش فایل  6.5.1

  :شرایط

 .باشد تواند می" MDI" حالت از غیر

 (ویرایش حالت: )مراحل

 .کنید مشخص پردازش پرونده برای را ویرایش برنامه فعلی فایل  (1)

(2) Press【File/Pro.】key, switch to the「Pro./Edit」page. 

 فایل ،ّ یاتذ هی تغییش「Process Monitoring」 صفحَ تَ صفحَ ,سا فؾاس دُیذ【Load processing】کلیذ (3)

 ؽْد. هی تؼییي سًّذ(فایل فشایٌذ ) ػٌْاى تَ تشًاهَ
 (Pro حالت): هشاحل

 .تشًاهَ ُای فایل پشداصػ جِت فایل هذیشیت تشًاهَ ؽذٍ تؼییيفایل  (1)
(2) Press 【File/Pro.】key, switch to the「File management」page. 

 .کٌیذ تاسگیشی تشًاهَ تَ سا ًوا هکاى (3)
تغییش هی 「Process Monitoring」به صفحه صفحه ,سافؾاس دُیذ【Load processing】کلیذ پشداصػ  (4)

 ؽْد. هی تؼییي )ػول( فایل فشایٌذ ػٌْاى تَ تشًاهَ فایل ّ ، یاتذ
 :تاییذ

 .دو روش برای بررسی اینکه آیا برنامه پردازش با موفقیت مشخص شده است وجود دارد

 ًام تشًاهَ فؼلی دسعت تاالی صفحَ اعت. (1)
 .(فشآیٌذ تش ًظاست)「Process Monitoring」  صفحَ دس تشًاهَ هحتْای (2)

 گشافیکی عاصی ؽثیَ 6.5.2

مسیرها را با قیاس برنامه  بعد از ویرایش به راحتی می توانید .دُذ هی اسائَ سا تشًاهَ)ؽثاُت ( قیاط ػولکشد عیغتن ایي

 .کند بررسی را غلط حرکات و خطاها تا کند می کمک کاربر به است آن بررسی شامل همچنین این .پردازش کنید

 .کنید استفاده عملکرد این از برنامه ویرایش از باید بعد کنیم می پیشنهاد کاربران همه به ما
 عملیاتی: محدودیتهای

 .باشد تواند می" MDI" حالت از غیر

 مراحل:
 .کنید انتخاب" پرونده مدیریت" صفحه در کنید ویرایش خواهید می که را ای برنامه (1)

(2) After finishing the editing process, press F3 key [Graphic Simulation 
Display] -> F8 [Graphic Adjustment] -> F8 [Static Graphic] on the "Process 
Monitoring" page. 

 .کٌیذ اعکي سا تشًاهَ هحتْیات (3)
 .ؽْد هی ؽشّع گشافیک عاصی ؽثیَ ُا تشًاهَ توام پایاى تا تشًاهَ هحتْای تَ تْجَ تا ، اعکي اتوام اص پظ (4)

 :ؽشح

 ؽذٍ عاصی ؽثیَ ُای گشافیک دس 
 .دُذ هی ًؾاى سا تشػ هغیش جاهذ خط (1)
 .دٌُذ هی ًؾاى سا حشکت هغیش داس ًقطَ خطْط (2)
 ، را اشتباه خط و شود می داده نمایش صفحه روی ، خطا مکان مطالب یا زبان دستور نوع هراگر در مراحل اسکن برنامه هستید 

 .دهد می عدد نشانبا
 تست پردازش 6.5.3

 )پیش بینی برنامه(  MPGتست  6.5.3.1

 .برای تست پردازش توضیح داده شده است MPG استفاده از شبیه سازیدر این بخش نحوه 

 شرایط:

「MDI」、「AUTO」mode can be used. 

 :هشاحل
 .پردازش برنامه را انجام دهید (1)
 .دهید فشار عملگر صفحه روی را[ MPG تست] کلید (2)
(3) MPG کنید روشن پردازش برای را. 



(4) MPG کنید پردازش بعدی خط سمت به فعلی خط شماره از تا بچرخانید ساعت های عقربه جهت در را. 
(5) MPG عملکرد این به برود. باال خط یک برنامه پردازش تا بچرخانید فعلی خط شماره اساس بر ساعت های عقربه جهت به را 

 (پارامترها تنظیم به نیاز ※.)شود می گفته نیز" MPG آوری جمع عملکرد"
 تایید:

 کرد استفاده شود می استفاده MPG سازی شبیه آیا اینکه تأیید برای توان می زیر روش دو از
 .است شده فعال موفقیت با
 .شود می روشن[ MPG TEST] عملگر صفحه (1)
 چرخش حال در MPG تا شوید متوقف سرعت 0 تا ،حرکت بالفاصله شود فعال پردازش طول در MPG سازی شبیه که هنگامی (2)

 . شد لغو MPG باشد یا

 اجزای تک بلْک 6.5.3.2
 .است شده داده توضیح برنامه پردازش برای بلوکی تک حالت از استفاده نحوه بخش این در

 شرایط:

「MDI」、「AUTO」mode can be used. 

 :هشاحل
 .دهید انجام را برنامه پردازش (1)
 .دهید فشار اپراتور پانل در را[ بلوک یک اجرای] کلید (2)
 .شود می متوقف بلوک تک در سیستم ، 0 سرعت شدن کم با از بعد .یابد می کاهش  سیستم فعلی بلوک اجرای از پس (3)
 سیستم بعد اجرای بلوک بعدی در تک بلوک متوقف می شود.، دهید فشار پردازش اجرای برای را شروع کلید ، مرحله این در (4)

 
 نظارت و پردازش 6.5.4

 .کند می توصیف را قطعات کمیت مدیریت نحوهدر این بخش 
 یک هیچ شرایط:
 شرح:

 (شده جمع) شده پردازش قطعات کل کار تعداد قطعات کل تعداد (1)
 گیرد می قرار مکث حالت در ، دهد می ادامه را پردازش M99 با برنامه که هنگامی نیاز مورد قطعات تعداد (2)

 پیام رسانی اطالع از نیاز مورد تعداد ،و نیاز مورد مشاغل رسد می شده مشخص تعداد به کار قطعه تعداد وقتی
 .کنید ارسال را کار قطعه به ورود

 کار قطعه تعداد (3)
(a) پردازش به برنامه وقتی M99 دهید ادامه تجمع به ،شماره یابد می ادامه. 
(b)(.0 به پاک) کار قطعه شماره مجدد تنظیم 

 

 نرسید نیاز مورد کار قطعات تعداد. 
  دهید تغییر را پردازش فایل. 
 قطعات کار مورد نیاز کمتر از تعداد قطعات کار است تعداد قطعات کار مورد نیاز را تغییر دهید ،و تعداد. 

 M16 کنید اجرا را. 
 سیستم هشدار پردازش 6.6

 هشدار های پیام ، محافظت حالت شروع از پس .دارد ماشین وجود و انسان خطرات از جلوگیری برای محافظتی PLC و سیستم در

 .شود می ارسال کاربران سیستم به
 .است شده مشکل معرفی رفع برای شده ارائه های روش فصل این در

 اضطراری توقف 6.6.1

 دهد، قرار خطر ماشین یا شخصی ایمنی معرض در را خطر است ممکن ،و دهد رخ ای غیرمنتظره رفتار یا شود خراب دستگاه وقتی
 ، شود می قفل دکمه دادن فشار هنگام.کنید متوقف را دستگاه عمل بالفاصلهد توانی می شما، دهید فشار را اضطراری توقف دکمه
 .کرد باز را دکمه توان می دکمه چرخاندن با معموال   ولی، باشد متفاوت است ممکن سازنده به بسته مشخصات اگرچه
 .شود قفل کردن باز از قبل باید و کند می قطع را دستگاه حرکت دکمه این

 هشدار نمایش6.6.2

 .یافت" خطا پیام" معرفی( 4.8.7) 4 فصل در توان می را عملیات ، شود می تقسیم تاریخی زنگ و فعلی زنگ به خطا پیام

 فعلی خطای پیام 6.6.2.1

 .فعلی سیستم در هشدار حالت( 1)

 .دهد می نشان را کنترلر در موجود محتویات و شود می ظاهر اخطار پنجره یک افتد می اتفاق وقتی( 2)

 .کنید لغو را بازشو پنجره توانید میشما  دهید فشار را 【》】F9 بازگشت کلید( 3)

 .دهید فشار را[ مجدد تنظیم] پنجره دوباره ، زنگ تنظیم ،برای است نشده منتشر خطر زنگ اگر (4)



 .شود می داده نمایش فعلی هشدار زنگخودکار  بطور بروید،" خطا پیام" صفحه به (5)

 چهتاریخ هشدار6.6.2.2

  .کرد زنگ استفاده احتمالی دالیل تعیین برای صفحه این از توان می ، است داده رخ زنگ در سیستم( 1)

 .شود داده نمایشچه تاریخ زنگ پیام تا دهید فشار را" هشدار سابقه" کلید و بروید" خطا پیام" صفحه به( 2)

 با توجه به زنگ از زمام تا پایین ظاهر می شود.، دارد وجود خطایی پیام یک از بیش وقتی (3)

 مجوز مدیریت 7

 سیستم از حفاظت و پارامتر 7.1

 این فقط .شود می استفاده سیستم ویژه عملکردهای و کارکردها از محافظت برای
 برای جلوگیری ازعملکرد های  ویژه برای شخصی که رمز عبور را باز می کند عدم سوء استفاده از سیستم و در نتیجه خرابی سیستم.

 ورود 7.1.1

 
 
 

 مسیر عملیاتی:

Path 1： 「Mechanical Coordinates」page→F7【Parameter Setting】→F1 

               【Code Confirmation】. 

Paht 2： 「Mechanical Coordinates」page→【>>】→F1【System 

                Management】→F1【Code Confirmation】. 

Path 3： 「Help」page→F5【Lock or Unlock the Controller】→F1【Code 

          Confirmation】. 

 دستورالعمل:
 .کنید وارد را کدها مجوز دریافت برای



 :عملیاتی های دستورالعمل
 .کنید وارد پانل  سیستم در را کد (1)
 .کنید استفاده Enter کلید از دارد مجوز که کدی تأیید برای (2)

 توجه:
 .رسد می نظر به داشت خواهدروا نا کد پیام ، اینصورت غیر در کد ورودی باید عددی باشد.

  کد تصحیح 7.1.2

 
 

Fig 7-2 
 :عملیاتی مسیر

Path 1： 「Mechanical Coordinates」page→F7【Parameter Setting】→F2 

                【Code correction】. 

Path 2： 「Mechanical Coordinates」page→【>>】→F1【System 

           Management】→F2【Code correction】. 

Path 3： 「Help」page→F5【Lock or Unlock the Controller】→F2【Code 

           correction】. 

 :دعتْسالؼول
 .شود می استفاده مجوزاز  عبور رمز تغییر برای

 دستورالعمل عملیاتی:
 .کنید وارد سیستم در را جدید کدهای (1)

 .کنید استفاده 【Enter】کلید از اصالح تأیید برای (2)

 توجه:
 .شود می یادآوری شما به)ناروا( نامشروع کدهای پیام ، صورت این غیر در باشد رقم صورت به باید جدید و قدیمی کدهای



 به پایین کردن حرکت 7.1.2.1
 مسیر عملیاتی:

「Code Correction」page→F1【Moving Down】. 

 :دعتْسالؼول
 .کردحرکت  پایین سمت به ورودی قاب در توان می را کانونی نقاط

 باال به حرکت 7.1.2.2
 عملیاتی:مسیر

「Code Correction」page→F2【Moving Up】. 

 :دعتْسالؼول
 .داد حرکت باال به ورودی قاب در را کانونی نقطه توانید می

 .کنید تأیید را شده اصالح کدهای 7.1.2.3
 مسیر عملیاتی:

「Code Correction」page→F3【Confirm The Corrected Codes】. 

 :دعتْسالؼول
 .است شده تأیید تصحیح

 

 
 
 
 
 

 
 

 

       
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


