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 مقدمه

آشنایی داشته باشید، این  HNC-8کند تا با سیستم این دفترچه به سادگی این امکان را برای شما فراهم می

باشد. دفترچه شامل اطالعات دقیقی در مورد راه اندازی، برنامه نویسی یا نحوه کار کردن با آن می

 Wuhanِاعمال هرگونه به روز رسانی یا تغییرات در متن دفترچه بدون داشتن اجازه مکتوب از شرکت 

Huazhong Numerical Control (HNC)  بود. بدون تأیید و اجازه رسمی امکان پذیر نخواهد

ها حق اصالح یا تغییر در دفترچه کاروری را ندارند که در غیر افراد حقیقی و یا شرکت HNCشرکت 

 این صورت، این شرکت هیچ مسئولیتی را در قبال بروز خسارت به مشتریان نخواهد پذیرفت.

سیستم شرح داده شود. با این وجود، لف مربوط به تدر این دفترچه سعی بر آن است تا تمامی موارد مخ

توان به شرح و تفصیل تمامی موضوعاتی را که امکان اجرای آنها وجود ندارد، به احتمال بسیار نمی

 پرداخت.

صورت گیرد، انتشار و کپی برداری توسط  HNCکپی برداری از این دفترچه بایستی با صدور مجوز 

 قانونی به همراه خواهد داشت.ها غیرقانونی بوده و پیگرد افراد یا شرکت

ی هرگونه ایراد یا نقص در فایل دفترچه، ایراد مشاهده شده را برای ما ارسال در صورت مشاهده

 فرمایید.

 توجه:

o ها" و "توابع قابل استفاده"، مشخصات ارائه شده توسط سازنده در مواردی همچون "محدودیت

. لذا پیش از انجام هرگونه ماشین کاری، دفترچه دارندابزارآالت ماشین اولویت باالتری نسبت به 

 و غیره اطمینان حاصل نمایید. 2و آفست قطعه کار 1از حجم جبران ابزار

o .این دفترچه به شرط آنکه تمامی عملکردها تنظیم شده باشند، آماده شده است 

o  داشته باشید.مشخصات ارائه شده توسط سازنده ابزار دستگاه اطمینان صحت خواهشمند است از 

o های مربوط به ابزار دستگاه، به سازنده ابزار آن مراجعه نمایید.جهت اجرای دستورالعمل 

o های مختلف صفحه نمایش و عملکردهای قابل استفاده در سیستمHNC  بنابراین متفاوت بودهباهم 

 از مشخصات آن اطمینان حاصل کنید. ،قبل از استفاده
                                                           

1
 Tool compensation volume 

2
 Workpiece offset 
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 کنترل افزار تبریزشرکت 

 

 دید کلی –فصل اول 

و  HNC-808Di-TU ،HNC-818Ai-TUشامل  HNC-818مدل  CNCکنترلر دستگاه 

HNC818Bi-TU باشد. این دفترچه برای مدل میHNC-808Di-TU  نوشته شده است. در صورت

 ماشین در محتویات این دفترچه به مشخصات ارائه شده توسط سازنده ابزار مغایرتمشاهده هرگونه 

 مراجعه کنید.

 

 عملیات پایه 1-1

آن دارای  MCPتراش مورد استفاده قرار گرفته و پانل  CNCبرای دستگاه  HNC-808Di-TUسیستم 

-، چرخش دستی/افزایشی و ریست میMDIید کاری شامل حالت دستی، خودکار، تک سگمنتی، لک 6

باشد. توصیف عملکرد و محتویات ُمدهای کاری در مدت کارکرد دستگاه تراش در جدول زیر نوشته 

 شده است.

 کاربرد عملکرد توصیف عملکرد ُمد کاری

 (Manual)دستی 
کنترل حرکت مداوم محور ابزار 

و عملیات کمکی به وسیله دستگاه 
 کلید دستی و غیره

آماده سازی برای ماشین کاری 
ها و ماشین کاری ساده و قسمت

 غیره

 (Automatic)خودکار
ابزار دستگاه به صورت خودکار 
و مداوم بر اساس برنامه ویرایش 

 کند.شده کار می

 ماشین کاری مداوم و خودکار و
-بازبینی برنامه مربوط به قسمت

 یرهها و غ

-Single)تک سگمنتی

segment) 

ابزار دستگاه به صورت قطعه 
ای براساس برنامه قطعه ومرحله

 کند.ویرایش شده کار می

ماشین کاری و بازدید از موقعیت 
 ماشین کاری برنامه

*MDI 
ابزار دستگاه مربوط به برنامه 
وارد شده را به صورت دستی 

 کند.اجرا می

تنظیمات ماشین کاری خودکار و 
های ساده و مختصات قسمت
 غیره

افزایشی/چرخش 
 Increment/Hand)دستی

wheel) 

کنترل دقیق حرکت محور ابزار 
دستگاه به وسیله کلید یا چرخش 

 دستی

تنظیمات ابزار یا ماشین کاری 
 ها و غیرهدستی قسمت

 (Reset)ریست 
کنترل موقعیت در حالتی که 

تمامی محورهای ابزار دستگاه به 
 گردند.نقطه مرجع باز می

تأیید موقعیت ابزار دستگاه پس 
 از استارت 
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 شود.پیکربندی می MDIبه صورت مجموعه عملکرد  MDIنبوده و ُمد  Diاز نسخه  HNCسیستم *

 عملکرد پایه 2-1

های مختلف تحت ُمدهای کاری متفاوت، عملکرد متناظر با ُمد کاری مورد نظر به منظور تکمیل عملیات

به شش کلید ماشین کاری، تنظیمات،  HNC-808Di-TUمربوط به  NCستی به کار گرفته شود. پانل بای

)تعریف شده توسط کاربر( مجهز  User-definedو در نهایت  MDIبرنامه، عیب یابی، نگه داری و 

-ای از عملکردهاست. هرگروه از مجموعه عملکردها مید. هر کلید مختص گروهی از مجموعهباشمی

تواند کارکردی متفاوت را از طریق سافت کلیدها انجام دهد. )برای آگاهی از منوی عمل سافت کلید و 

 رابط کاربری صفحه نمایش، به فصل سوم مراجعه شود "رابط کاربری صفحه نمایش"(

 توصیف کارکردها و محتویات اصلی مجموعه عملکردها در جدول ذیل نشان داده شده است:

 محتویات عملکرد مورد نظر توصیف کارایی مجموعه عملکردها

 ماشین کاری
(Machining) 

عملکردهای مورد نیاز برای ماشین 
 شود.کاری را شامل می

، ویرایش برنامه *ویرایش برنامه جدید
در حال بارگذاری، تأیید برنامه، 

تنظیمات ابزار، تنظیمات جبران سازی 
، تغییر *، تنظیمات گرافیکی*ابزار

 userصفحه نمایش، 

macro اطالعات ماشین کاری و،
 *تنظیمات پارامترها

 تنظیمات
(Setup) 

عملکردهای مربوط به تنظیمات ابزار 
 گیرد.را در برمی

تنظیمات ابزار، تنظیمات جبران سازی 
، تنظیمات مختصات، مدیریت *ابزار

طول عمر ابزار، اندازه گیری خودکار 
 thread repairابزار و 

 برنامه
(Program) 

-عملکرد مدیریت برنامه کاربر می

 باشد.

، انتخاب، کپی، *دیدجویرایش برنامه 
paste حذف برنامه از کارت سیستم ،
USB  و کارت شبکه، تغییر نام برنامه

 و مرتب سازی و نشاندن عالمت

 عیب شناسی
(Diagnosis) 

عیب یابی، عملکرد راه اندازی و 
 عملکرد هوشمند

 عملکرد عیب یابی خطا:-1
پیغام آالرم، تاریخچه آالرم، دیاگرام 

ماکرو متغیر  ،PLCنردبانی، وضعیت 
log و دیگر عملکردها 

 نگه داری
(Maintain) 

تنظیمات سخت افزاری ، تنظیمات 
پارامتری، ارتقای سیستم، اطالعات 

پایه مدیریت داده و عملکردهای 
 نگهداری مربوطه

افزاری سیستم و پیکربندی سخت -1
 عملکرد تنظیمات توالی پیکربندی

عملکرد تنظیمات پارامترهای -2
 مشترک: تنظیمات پارامتری

عملکرد تنظیمات پارامترهای -3
 اختیاری کاربر، تنظیمات پارامتر

ارتقای سیستم و عملکرد راه -4
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ای، مدیریت اندازی: راه اندازی دسته
داده، ارتقای سیستم، مدیریت مجوز و 

 یمات کاربریتنظ
ثبت نام، اطالعات پایه و سایر -5

عملکردها: ثبت، اطالعات مربوط به 
ابزار ماشین، اطالعات سیستم، 

 ی پردازشیتنظیمات زمان و بسته

 تعریف شده توسط کاربر
(User-defined) 

MDI** 

عملکردهای مربوط به داده ورودی به 
 صورت دستی

توقف، پاک کردن و ذخیره کردن 
 ورودی

شوند، به منظور تسهیل در اجرای کار، برخی هنگامی که مجموعه عملکردهای استاندارد پیکربندی می*

شوند )مجموعه مشابه در مجموعه عملکردهای متفاوتی پیکربندی می هایاز عملکردهای سافت کلید

 (.توان براساس نیاز کاربر تنظیم کردمیرا عملکردها 

اغلب اوقات به صورت عملکرد  user-defined، کلید HNC-818Di**برای محصوالتی به غیر از 

MDI شود.تنظیم می 

 

 رابط کاربری صفحه نمایش 3-1

تواند عملکردهای مختلفی را از طریق کلیدها و سافت کلیدها بشناسد و می HNC-808Di-TUسیستم 

 یدر برگیرنده واقعم در ستاین سی رابط کاربری صفحه نمایشِ  های متناسب با آنها را نمایش دهد.رابط

ویرایش و انتخاب برنامه، رابط کاربری  رابط کاربری صفحه نمایش، ماشین کاری، رابط کاربریِ 

-تنظیمات ماشین کاری، رابط کاربری تنظیمات پارامتر و رابط کاربری نمایش آالرم خطا و غیره می

 باشد.

-طریق رابط کاربری آگاهی پیدا کند و یا میتواند از وضعیت کنونی و اطالعات سیستم از کارور می

ها، تنظیمات پارامتر و دستگاه در محیط مورد نظر از ورودی دستورالعمل -تواند با ایجاد ارتباط انسان

 ها مطلع گردد.سایر عملیات

 اند.بیان شده HNC-808Di-TUاستاندارد  تنظیمات سهای کاربری به طور مختصر بر اساتمامی رابط

 رابط کاربری صفحه نمایش ماشین کاری 1-3-1
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سازد تا فرآیند ماشین کاری را مشاهده کند و این ماشین کاری شخص کارور را قادر می نمایشِ  رابطِ 

کتر بزرگ+برنامه، مختصات مشترک، مسیر امختصات کار ؛رابط دارای چهار فرم نمایشی است

 نشان داد. [Display switch]ز طریق کلید توان اگرافیک+برنامه و برنامه. چهار رابط مذکور را می
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 انتخاب برنامه و ویرایش رابط کاربری 2-3-1
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یک برنامه را  عنوانها را به وسیله مکان نما انتخاب کند. زمانی که مکان نما تواند برنامهاین سیستم می

صفحه نمایش به منظور تأیید برنامه  های اول برنامه در قسمت پایینکند، قسمتدر فهرست انتخاب می

 جستجو شده نمایش داده خواهند شد.
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 رابط کاربری تنظیمات ماشین کاری 3-3-1

 

 رابط کاربری تنظیمات پارامتر 4-3-1
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 تجهیزات راه اندازی – فصل دوم

 (NC Panel)پانل سیستم  1-2

 مشخص کردن قسمت های پانل سیستم 1-1-2

        آن رنگی با وضوح  LCDاینچ بوده و  10.4برابر  HNC-808Di-TUابعاد پانل سیستم 

 های مختلف پانل در شکل زیر نشان داده شده است.قسمت باشد.می
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 ( مکان نما5)                                                کاربر( 1)

 ( محیط  کلیدهای عملکردها6)                                         USB( رابط 2)

 ( لوگو7)                                     ( صفحه کلید الفبا3)

 ( صفحه نمایش8اعداد و کاراکترها                                  )( 4)

 

 مشخص کردن رابط کاربری صفحه نمایش 2-1-2

 در زیر به تصویر کشیده شده است: HNC-808Di-TU CNCرابط کاربری عملیاتی سیستم 
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 (Title bar)سر تیتر  --(1)

  ،ُمد ماشین کاری: ُمد کاری سیستم شامل راه اندازی خودکار، راه اندازی تک سگمنتی، دستی

باشد که با توجه به وضعیت کلیدهای متناظر روی پانل افزایشی، ریست و توقف اضطراری می

 انتخاب کرد. توانمی کنترلی

 پیغام آالرم سیستم 

 باشند.عنوان منوی اصلی مرتبه صفر: نمایش منوی کلیدهای اصلی که در حال حاضر فعال می 

  اتصال کارتUSB و اتصال شبکه 

 زبان و نشان سیستم 

-واقع در این محیط با انتخاب کلیدهای مختلف منو تغییر پیدا میپنجره نمایش گرافیکی: گرافیک  --(2)

 کند.

 کدها: پیش نمایش یا نمایش کدهای برنامه ماشین کاری Gمحیط نمایش  --(3)

 شوند.باکس ورودی: اطالعات وارد شده در این ستون نمایش داده می --(4)

 کند.های واقع دراین قسمت اجرا میها: عملکردهای سیستم را از طریق کلیدمنوی دستورالعمل --(5)
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محیط نمایش وضعیت محور: نمایش موقعیت مختصات، مقدار پالس، موقعیت نقطه قطع، مقدار  --(6)

 جبران سازی و جریان بار محور

 T/F/Sعملکرد کمکی: محیط اطالعات  --(7)

در طول مدت ماشین و اطالعات ماشین کاری  Gو محیط اطالعات ماشین کاری: نمایش ُمد  Gُمد  --(8)

 کاری

 تعریف کلیدهای پانل میزبان 3-1-2

 ، محیط کلید عملکردها و محیط سافت کلیدهاست.MDIی صفحه کلید پانل میزبان شامل محیط ساده شده

 :MDIعملکرد صفحه کلید 

شود. بیشتر کلیدها دارای عملکرد وارد کردن دستورها و ویرایش آنها توسط این صفحه کلید انجام می

و کلید اعداد/حروف را به صورت همزمان فشار دهید تا  ”Upper Gear“ای هستند. کلید کلید دنده

 بنویسید.بزرگ بتوانید اعداد و حروف را به صورت 

 :Functionعملکرد کلید 

، ”Machining” ،“Setup” ،“Program“از شش کلید عملکرد به شرح  HNC-808Di-TUسیستم 

“Diagnosis” ،“Maintain”  و“User-define”  برخوردار بوده که مطابق با مجموعه عملکرد و

دهند. )برای آگاهی از عملکردهای خاص به فصل صفحه نمایش عملکردهای متفاوتی از خود نشان می

 سوم مراجعه شود(

Soft key function 

ت ثابتی وجود دارد که روی آنها هیچ عالم HNC-808Di-TUکلید زیر صفحه سیستم سافت تعداد ده 

وجود ندارد. کلیدهای چپ و راست برای بازگشت به منوی قبل یا ادامه منوی پایین تر بوده و سایر 

ها مطابق با منوی نشان داده شده در  function soft keyهستند. تمامی  function soft keyکلیدها 

ای خاص، به فصل سوم رجوع یابند ) برای عملکردهباالی صفجه بوده و با تغییر منو آنها نیز تغییر می

 شود(.
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 MDIعملکرد کلیدها بر روی صفحه کلید 

 توضیح عملکرد مربوطه عنوان/ نماد کلید

 

 کلید کاراکترها

 )اعداد و حروف(

 

حروف، اعداد و کاراکترها را وارد 

 Upper andکنیم. زمانی که می

lower key  به صورت همزمان

فشار داده شوند، آنگاه کلید کاراکتر را 

با حروف   وارد کردن کاراکترهابرای 

فشار دهید، در غیر اینصورت بزرگ 

 کاراکترهای پایین را وارد کنید.
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 کلید مکان نما
کنترل مکان نما برای حرکت افقی و 

 عمودی

 
 Backspaceکلید  کلید سمبولیک عنوان برنامه

 

 Backspaceکلید 

[backspace] 

کاراکترها به سمت جلو همانند  حذف

  کامپیوتر spaceکلید 

 
 کلید حذف

حذف کارکاترها و برنامه های جاری 

 و غیره

 
 ، توقف ورودی و غیرهfeedریست،  کلید ریست

 
 Altکلید 

[Alt]+[cursor]  برای تغییر

محتویات فریم نمایش )موقعیت، جبران 

 سازی و ...(

در گوشه باالی سمت راست رابط 

-2-1-5کاربری )جزئیات در قسمت 

برای  [p]+[Alt]، کلیدهای 3

 اسکرین شات

 
 کلید شیفت

فشردن این کلید برای تغییر حروف 

بزرگ به کوچک و بالعکس به کار 

 رود.می

 
 spaceکلید 

فضای خالی بین حروف یا ایجاد 

 کلمات

 
 برای باز کردن و تأیید ورودی کلید تأیید

 

 Pageو کلید  Page Upکلید 

Down 

تعویض صفحه قبل و بعد در همان 

 رابط کاربری صفحه نمایش
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 ,[Machining]کلید عملکرد

[Setup], [Program], 

[Diagnosis], [Maintain], 

[User-Defined] 

Machاین کلید  : با فشردن

عملکردهای مورد نیاز برای ماشین 

کاری خودکار و رابط کاربری متناسب 

 شود.با آن نشان داده می

Setup برای تنظیمات ابزار و :

 مجموعه عملکردهای مربوطه

Programمدیریت برنامه کاربر : 

Diag برای عیب یابی و راه اندازی :

 هوشمند و رابط کاربری متناسب با آن

Maint : انتخاب عملکرد نگهداری

مربوطه از قبیل تنظیمات سخت 

افزاری، پارامتری، ارتقای سیستم، 

 اطالعات پایه و مدیریت داده

Custom انتخاب عملکردهای :

 مربوط به ورودی داده غیرخودکار

 
 سافت کلیدها

کلید تعریف نشده زیر صفحه  11تعداد 

وجود  HNC-808DI-TUنمایش 

دارند که به اصطالح سافت کلید گفته 

میشوند. در عملکردها و سطوح 

مختلف، عملکردهای مطابق با آنها 

شوند. باالی صفحه نمایش داده می

عملکرد اصلی سافت کلیدها به شرح 

 باشد:ذیل می

( تغییر رابط ها در مجموعه 1

 های در حال اجراعملیات

 های متناظر دروارد کردن عملیات( 2

مجموعه عملکردهای جاری از قبیل 

ی ورودی و ویرایش، اصالح، داده

 غیره.
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سافت کلید مطرح شده،  11در بین 

اولین کلید از سمت چپ )عالمت 

کند که به رنگ پیکان( زمانی کار می

آبی باشد و تحت منوی سطح یک 

مجموعه عملکرد به رنگ خاکستری 

 است.

همچنین اولین کلید از سمت راست 

فعال است که به رنگ آبی زمانی 

باشد. این کلید را برای تغییر بین 

های کاربری در منوهای هم سطح رابط

 فشار دهید.

 گیرد.های بعدی، نماد کلید به جای عنوان کلید مورد استفاده قرار میدر فصل نکته:

 (MCPپانل عملیاتی ابزار دستگاه )پانل  2-2

 ستگاهمشخص کردن پانل عملیاتی ابزار د 1-2-2

 

 FEED RATE OVERRIDE BAND( کلید 7(کلید روشن خاموش کردن                          )1)

 ( توقف اضطراری8)       ( تولید کننده دستی پالس2)

 ON/OFF( کلید قفل 2)               FEED HOLD/  ت( سیکل استار3)
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 عملیات( محیط کنترل 10)      FEED( محیط کنترل حرکت محور 4)

 ( محیط کنترل سرعت11)      ( محیط کلید کنترل ابزار دستگاه5)

 ( کلید انتخاب ُمد کاری12)     کنترل دستگاه EXTENSION( محیط کلید 6)

 

 تعریف پانل عملیاتی ابزار دستگاه 2-2-2

 PLCموارد مذکور در این کاتالوگ به توصیف عملکرد و وضعیت تمامی کلیدها بر اساس استاندارد 

به مشخصات  ،مغایرتپردازد. در صورت مشاهده هرگونه می HNC-808Di-TUدر سیستم  واقع

 ارائه شده توسط سازنده ابزار دستگاه مراجعه فرمایید.

 ُمد کاری در وضعیت  توصیف عملکرد عنوان/نماد کلید

 

چرخش ُمد کاری کلید 
 دستی

انتخاب ُمد چرخش 
 دستی

 چرخش دستی

 
 ریست انتخاب کلید ُمد ریست ریستکلید ُمد کاری 

 
 افزایشی انتخاب کلید ُمد افزایشی کلید ُمد کاری افزایشی

 
 دستی انتخاب ُمد دستی کلید ُمدکاری دستی

 
 MDI MDIانتخاب ُمد  MDIکلید ُمدکاری 

 
 خودکار انتخاب ُمد خودکار کلید ُمد کاری خودکار

 

کلید روشن/خاموش 
 کردن تک سگمنتی

(سوئیچ بین عملیات 1
مرحله به مرحله یا 

 مداوم
( چراغ نشانگر زمانی 2

ُمد تک  که روشن است
 سگمنتی فعال باشد.

 MDIخودکار، 

 )شامل تک سگمنتی(

 

کلید روشن/خاموش 
کردن شبیه سازی 

 چرخش دستی

تغییر حالت در  (1
اینکه شبیه سازی اجرا 
گردد یا خیر. زمانی که 
این عملکرد فعال باشد، 

ابزار را چرخش دستی 
برای راه اندازی در 

 MDIخودکار، 
 )شامل تک سگمنتی(
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مسیر برنامه  طور
کند. با کنترل می

چرخاندن چرخ دستی 
در جهت مثبت برنامه 
-های بعدی را ادامه می

دهد. در حالیکه چرخش 
آن در جهت منفی 

برنامه ها را در جهت 
 کند.اجرا می عکس

 

 پرش از برنامه 
(SKIP) 

(زمانی که قسمتی از 1
شروع  ”/“برنامه با 

شود یعنی از آن قسمت 
برنامه بدون اجرای آن 

 عبور کند.

 MDIخودکار، 
 )شامل تک سگمنتی(

 

توقف  ON/OFFکلید 
 اختیاری

(زمانی که یک برنامه 1
برسد، انتخاب  M00به 

کنیم که آیا برنامه 
 متوقف شود یا خیر.

( در صورتی که این 2
کلید قبل از اجرای 
برنامه فشرده شود 
)چراغ نشانگر آن 

روشن شود( و زمانیکه 
 M00برنامه به دستور 

نگه  FEEDبرسد، 
داشته شده و با فشردن 

cycle start  برنامه
یابد و در ادامه می

صورتی که فشرده نشود 
برنامه به صورت ادامه 

دار به کار خود ادامه 
 دهد.می

 MDIخودکار، 
 )شامل تک سگمنتی(

 

 overکلید آزادسازی 

travel 

های ابزار ( لغو محدودیت1
 دستگاه

( با فشردن این کلید آالرم 2
غیرفعال شده و ابزار 

 .شوداجرا میدستگاه 

چرخش دستی، دستی و 
 افزایشی

 
 cycle startکلید 

اجرای برنامه و دستور 

MDI 
 MDIخودکار، 

 )شامل تک سگمنتی(
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 کنترل افزار تبریزشرکت 

 

 
 FEED HOLDکلید 

تعلیق برنامه و دستور 

MDI 
 MDIخودکار، 

 )شامل تک سگمنتی(

 

کلید افزایش سرعت در 
 حالت چرخش دستی

زمانیکه چرخش دستی با 
یا  کند درجه یک حرکت

اینکه کنترل دستی کلید 

axis feed  یکبار فشرده

شود، مسافت حرکت می
ابزار دستگاه برابر 

میلی  10111/1011/101
 متر است.

 
 

چرخش دستی، افزایشی، 
دستی، ریست، خودکار، 

MDI ، 

)شامل تک سگمنتی و شبیه 
 سازی چرخش دستی(

 

 Quick traverseکلید 

speed override 
پیمایش اُورراید سرعت 

 سریع

چرخش دستی، افزایشی، 
دستی، ریست، خودکار، 

MDI ، 

)شامل تک سگمنتی و شبیه 
 سازی چرخش دستی(

 

کلید افزایش سرعت 
 اسپیندل

 اُورراید سرعت اسپیندل

چرخش دستی، افزایشی، 
دستی، ریست، خودکار، 

MDI ، 

)شامل تک سگمنتی و شبیه 
 سازی چرخش دستی(

 

کلید کنترل جهت 
 اسپیندلچرخش 

کنترل چرخش اسپیندل 
در جهت ساعتگرد و 

 پاد ساعتگرد

چرخش دستی، افزایشی، 

 ، MDIدستی

)شامل تک سگمنتی و شبیه 
 سازی چرخش دستی(

 

 powerکلید کنترل 

head 

(کنترل چرخش 1
ساعتگرد و پاد 

 powerساعتگرد 

head 
( فشردن این کلیدها به 2

منظور چرخش یا توقف 
power head باشد.می 

چرخش دستی، افزایشی، 

 ، MDIدستی

)شامل تک سگمنتی و شبیه 
 سازی چرخش دستی(

 

 کنترل دستی محورها

(کنترل حرکت و 1
جهت تمامی محورها 

تحت ُمد دستی یا 
 افزایشی

( انتخاب کنترل 2
چرخش دستی محور 

 تحت ُمد چرخش دستی
( زمانیکه تمامی 3

چرخش دستی، افزایشی، 
 دستی
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 کنترل افزار تبریزشرکت 

 

د دستی محورها تحت مُ 
فشار داده شوند، 

سرعت  محورها با
feed کنند. حرکت می

 quick“زمانیکه 

traverse”  فشرده
شود، محورها به 

سرعت پیمایش سریع 
 کنند.حرکت می

 

کلید کنترل ابزار 
 دستگاه

کنترل دستی عملیات 
 کمکی ماشین ابزار

Tip 

advance, 

inch, 

retract 

Clamping 

jaw 

ON/OFF 

 ماشین ابزار
در جهت 
ساعتگرد 

 چرخد.می

چرخش 
دستی، 

افزایشی، 
دستی ) 

توقف 
 اسپیندل(

 

روشنایی 
ابزار 

ماشین، 
کاری روغن

چرخش 
ساعتگرد، 

برداشت 
 و قطعه

 خنک کاری 

چرخش 
دستی، 

افزایشی، 
دستی، 
ریست، 

خودکار، 
MDI 

)شامل 
شبیه 

سازی تک 
سگمنتی و 

چرخش 
 دستی(

 

کلید گسترش کنترل 
 ابزار دستگاه

کنترل دستی عملیات 
 کمکی ابزار دستگاه

براساس نیاز سازنده 
ابزار دستگاه تنظیمات 

 گردد.لحاظ می
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 کنترل افزار تبریزشرکت 

 

 
 کلید محافظت از برنامه

محافظت از برنامه 
نبایستی به صورت 

 دلخواه تغییر داده شود.

چرخش دستی، افزایشی، 
دستی، ریست، خودکار، 

MDI  شامل تک(
سگمنتی و شبیه سازی 

 چرخش دستی(

 

در مواقع اضطراری، 
دستگاه و ابزار ماشین 
وارد حالت توقف کامل 

ها شده و تمامی خروجی
 شوند.بسته می

 

چرخش دستی، افزایشی، 
دستی، ریست، خودکار، 

MDI  شامل تک(
سگمنتی و شبیه سازی 

 چرخش دستی(

 

 feed rate Federate overrideدستگیره 

 MDIخودکار، دستی، 

 

 چرخش دستی

حرک ابزار کنترل 
دستگاه )زمانی که 

عملکرد شبیه سازی 
چرخش دستی فعال 
است، این عملکرد 
محور دستگاه را با 

توجه به مسیر برنامه 
 کند.کنترل می

 چرخش دستی

 
 روشن کردن دستگاه

دستگاه را راه اندازی 
 کند.می

چرخش دستی، افزایشی، 
دستی، ریست، خودکار، 

MDIتک سگمنتی ، 
تک  )شامل شبیه سازی

سگمنتی و چرخش 
 دستی(

 
 خاموش کردن دستگاه

-دستگاه را خاموش می

 کند.

چرخش دستی، افزایشی، 
دستی، ریست، خودکار، 

MDIتک سگمنتی ، 
)شامل شبیه سازی تک 

سگمنتی و چرخش 
 دستی(
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 کنترل افزار تبریزشرکت 

 

شوند که عبارتند از ُمد کاری، کلید جهت تسهیل ویرایش، این کلیدها به چند دسته تقسیم می نکته:

، بازگشت به منوی قبل و کلید ادامه منو که در این حالت NC ،MCPعملکرد، سافت کلید عملکرد، کلید 

 شوند:کلیدهای مذکور طبق جدول زیر نوشته می سمبل

 

 شود.های آتی، عنوان کلید با نماد کلید جاگذاری مین فصلدر مت

 

 

 رابط کاربری صفحه نمایش –فصل سوم 

 

 انتخاب رابط کاربری صفحه نمایش و ساختار منو 1-3

 عملیات مشترک رابط کاربری و انتخاب منو 1-1-3

 

توانند برای انتخاب عمل مورد نظر به کار وجود دارند که می NCتعداد شش کلید عملکرد روی پانل  (1

 گرفته شوند.

هر رابط کاربری صفحه نمایش وجود داشته که منوی  از منوهای عملکرد در قسمت پایین ای( دسته2

 گردد.عملکرد توسط سافت کلید انتخاب می

اغلب برای رزرو است(، که  Spaceسافت کلید تشکیل شده است )کلید  11( تمامی منوهای کارکرد از 3

 ، کلید سمت راست "ادامه منو" با نماد و" با نماد در میان آنها کلید سمت چپ "بازگشت به من

 کنند که به رنگ آبی باشند. بوده و زمانی عمل می

شود که کلید کارکرد مورد نظر برای اولین بار پس از ( رابط کاربری مورد نظر زمانی نمایش داده می4

ه سایر منوها کلید باشد، لذا برای مشاهدراه اندازی زده شود و منوی نشان داده شده، منوی مرحله یک می

 بایستی فشرده شود. 
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 کنترل افزار تبریزشرکت 

 

 توسعه( منوهای سطوح باال تحت هر مجموعه عملکرد دارای حداکثر یک منوی اصلی و یک منوی 5

را فشار دهید. الزم به ذکر است در  باشند. برای تغییر منو و یا مراجعه به منوی افزایشی کلید می

 .گردداین حالت رابط کاربری دستخوش تغییر نمی

انتخاب رابط کاربری قبل از تغییر مجموعه عملکرد حفظ خواهد شد. به این معنی که بازگشت به ( 6

اولین مجموعه  از مجموعه عملکرد قبلی، رابط کاربری و منوی نمایش داده شده با مراجعه به خروج

 عملکرد امکان پذیر خواهد بود.

باشند. سافت کلید سمت راست که منویی می 4( مجموعه عملکردهای این سیستم دارای یک ساختار 7

باشد را فشار دهید تا به منوی سطح پایین تر برسید. بازگشت به منوی قبلی با می دارای عالمت 

 گیرد.انجام می 

( برای تنظیمات سافت کلیدهای منوها در تمامی سطوح، نسخه استاندارد این سیستم رابط کاربری 8

تواند موارد مورد اس نیاز کارور فراهم نموده است که در آن کاربر میای را بر اسشخصی سازی شده

 نیاز را در آن پیکربندی کند.

های ارتباط انسان با دستگاه با استفاده از سافت ها و سایر باکستوان به ورودی داده( در حالت کلی می2

که از لحاظ درجه ایمنی در سطح هایی کلیدهای متناسب با آن دسترسی پیدا کرد. با این حال برای داده

 ها را وارد کرد.فعال نموده و پارامترها و داده ”ENTER“ها را با باالیی قرار دارند، باکس ورودی

توان توسط زمانی که باکس ارتباط ماشین و انسان در دسترس نباشد، مجموعه عملکردها را نمی( 11

 کلیدهای عملکرد تغییر داد.

 انسان: -رتباط ماشینُمد خروجی باکس ا( 11

 ها را به درستی وارد کرده و داده“ENTER” ها، از را فشار دهید، پس از اعمال صحیح داده

 باکس ارتباطی خارج شوید.

 از  در صورتی که ورودی جاری به طور نامناسب فعال و یا آزاد گردد، ریست را فشار داده تا

 در این صورت داده ورودی ذخیره نخواهد شد. باکس ارتباطی خارج شده که

 ساختار منوی عملکرد 2-1-3

دهد و افزایش، کاهش، مرتب ی ساختاری پایه برای این سیستم را نشان میاین منوی درختی، یک نسخه

ی کاربر و تنظیمات پارامتر و سازنده ابزار سازی یا موقعیت منوهای عملکرد آن با تنظیمات اجازه

ت دارد. برای جزئیات بیشتر به مشخصات ارائه شده توسط سازنده ابزار دستگاه مراجعه ماشین تفاو

 گردد.

 منوی سطح یک تمامی مجموعه عملکردها: --(1
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 ساختار منوی عملکرد ماشین کاری: --(2

 :"ماشین کاری"( منوی اصلی 1)
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 کنترل افزار تبریزشرکت 

 

 

 "ماشین کاری": توسعه( منوی 2)

 

 تنظیمات: ”Setup“( ساختار منوی مجموعه تابع 3
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 برنامه: ”Program“( ساختار منوی مجموعه عملکرد 4

 

 

 عیب: یصتشخ ”Diagnosis“( ساختار منوی مجموعه عملکرد 5

 ”Diagnosis“( منوی اصلی سطح یک 1)
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 ”Diagnosis“ توسعه( منوی اصلی 2)
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 تعریف شده توسط کابر (MDI)( ساختار منوی مجموعه عملکرد 6

 

 نگهداری: ”Maintain“( ساختار منوی عملکرد 7
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 ( منوی اصلی سطح یک:1)

 

 نگهداری: ”Maintain“سطح یک  توسعه( منوی 2)
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 ”Machining“رابط کاربری صفحه نمایش و عملیات پایه مربوط به  2-3

 رابط کاربری و عملکرد ماشین کاری 1-2-3

گیرد و با ماشین کاری قطعات را در برمیعمل "ماشین کاری" تمامی اعمال ضروری مربوط به 

ها سازگار بوده که نیاز به تغییر رابط ”Diagnosis“و  ”Setup”  ،“Program“عملکردهایی همچون 

توانند تحت این مجموعه عملکرد )ماشین کاری( انجام دهد. اقداماتی که میرا تا حد ممکن کاهش می

-های جدید، تأیید برنامهانتخاب ویرایش برنامه، ویرایش برنامهشوند شامل انتخاب برنامه ماشین کاری، 

ها، تنظیمات ابزار، تنظیمات مختصات، تنظیمات و پیکربندی پارامترها در هر خط از برنامه، نمایش 

باشد. منوی مختصات، نمایش گرافیک، نمایش اطالعت ماشین کاری و جستجوی ماکروکاربر و غیره می

 باشد:به شرح ذیل می ”Machining“سافت کلید سطح یک  توسعهاصلی و 
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Select program :کند. )کارت سیستم، برنامه را از کارت انتخاب میUSB کارت شبکه و کارت ،

کند؛ یا اینکه یک برنامه را انتخاب و آنرا از کاربر( و آنرا به عنوان برنامه ماشین کاری بارگذاری می

 کند.نموده و یا یک برنامه جدید را ویرایش میطریق ویرایش پشت صحنه ویرایش 

Edit programکند. : برنامه بارگذاری شده یا به اصطالح برنامه ماشین کاری جاری را ویرایش می

 یک برنامه در حال اجرا قابل ویرایش نیست.

Verify program این عملکرد را تحت ُمد :“Automatic”  یا“Single segment”  فعال کنید تا

-توانید برنامه بارگذاری شونده را تأیید نمایید الزم به ذکر است که در این حالت ابزار ماشین کار نمیب

 کند.

Tool compensation setup آفست ابزار و مقدار :wear توان تحت این رابط کاربری تنظیم را می

 [Trial cut length]و  [Trial cut diameter]تواند از طریق سافت کلیدهای کرد، یا آفست ابزار می

افزایش یا کاهش  [Translation of tool test]توان با سافت کلید تنظیم شود؛ مقدار آفست ابزار را می

 داد.

همانند عملکرد  ”Setup“تحت مجموعه عملکرد  ”Tool compensation setup“عملکرد و عملیات  

“Tool compensation setup”  تحت مجموعه عملکرد“Machining” باشد.می 

Coordinate systemی کار از : این عملکرد برای تنظیم مقادیر دستگاِه مختصاِت ماشین کارِی قطعه

رود. این عملکرد تحت طریق ورودی مستقیم، ورودی مقدار جاری و ُمد ورودی افزایشی به کار می

باشد. می ”Setup“لکرد تحت مجموعه عم ”Coordinate system“همانند  ”Machining“مجموعه 

 شود.مطرح می ”Setup“این عملکرد در مجموعه عملکرد 

Display setup این عملکرد برای نمایش محتویات مختصات مشترک و مختصات کاراکترها به کار :

 رود.می

Machining information نمایش اطالعات ماشین کاری، به عبارتی محتویات :“Machining 

information”  و“G instruction Mode” دهد.را نمایش می 



31 
 تهیه و تنظیم

 کنترل افزار تبریزشرکت 

 

Display switch ،تغییر محتویات نمایش: مختصات کاراکتر بزرگ+برنامه، مختصات مشترک :

 گرافیک+برنامه و برنامه

Parameter configuration پارامترهای مربوط به ماشین کاری و راه اندازی در این قسمت تنظیم :

 شوند.می

User macro ای ثابتمقدار برخی متغیرهای ماکروی چرخه: نمایش 

Graphics setupتنظیمات جای کار از قبیل درشت نمایی و ریزنمایی در نمایش گرافیکی : 

Machining informationنمایش و تنظیمات آمار ماشین کاری : 

Any line تنظیمات و عملیات عملکرد :any lineشودهای بعدی مطرح می. این عملکرد در فصل. 

Reset relative coordinates نقطه صفر نسبی را در طول تنظیم ابزار به منظور تسهیل در :

 کند.محاسبات تنظیمات ابزار لحاظ می

Machining configuration وقتی هیچ دستورالعمل :F/S  در برنامه وجود نداشته باشد، توسط این

 توان دستورات را تنظیم نمود.عملکرد می

 کردن رابط مجموعه ماشین کاریمشخص  1-1-2-3

-رد میلکرابط کاربری اولین مجموعه عملکرد پس از راه اندازی همان رابط پیش فرض مجموعه عم

را فشار داده تا به رابط پیش فرض مجموعه عملکرد  باشد. پس از استارت آپ دستگاه کلید 

Machining .برسید 
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 Title barمحیط  —(1)

 و مختصات: مختصات، محیط نمایش برنامه و گرافیک پنجره نمایش گرافیک —(2)

 : پیش نمایش و یا نمایش کدهای برنامه ماشین کاریG-Codeمحیط نمایش  —(3)

 باکس ورودی: اطالعات را در این قسمت وارد کنید. — (4)

راه ها، عملکردهای سیستم را ها: از طریق کلیدهای واقع در منوی دستورالعملمنوی دستورالعمل —(5)

 اندازی کنید.

محیط نمایش وضعیت محور: موقعیت مختصات، مقدار پالس، موقعیت نقطه شکست، مقدار  —(6)

 دهد.جبران سازی و بار کنونی محور را نمایش می

 T/F/Sعملکرد کمکی: محیط اطالعات  —(7)

دت ماشین ، پیشرفت برنامه و کمیت قطعه کار را در طول مGیط اطالعات ماشین کاری: ُمد حم —(8)

 دهد.کاری نشان می
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 کد و گرافیک Gتغییر نمایش محیط  2-1-2-3

را  کدها و محیط گرافیک، سافت کلید  Gبرای تغییر محل نمایش 

 تحت مدهای زیر فشار دهید:

Big character coordinate + program, joint coordinate graphics program and 

program (1-3-1) 

 محیط گرافیکی مختصات ”Big character coordinate“تنظیمات نمایش  3-1-2-3

 

را تحت  به منظور نمایش کاراکتر بزرگ محیط گرافیکی مختصات، سافت کلید 

 Display“و  ”Display column 1“، د تا به منوی سطح پایین وارد شویدیفشار دهرابط کاربری 

column 2”  را انتخاب نموده و محتوای مختصات کاراکتر بزرگ را در رابط “Big character 

coordinate + program” .مراجعه کنید( 3-6-7-1)برای جزئیات بیشتر به قسمت  تنظیم کنید 

  ”Joint coordinates“تنظیمات نمایش محیط گرافیکی مختصات  4-1-2-3
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را برای ورود  ات نمایش مختصات مشترک محیط گرافیکی، سافت کلید برای تنظیم

را انتخاب نموده و چهار محتوای مختصات را در  ”Joint 1-4“به منوی سطح پایین تر فشار دهید، 

 (.3-6-7-1برای جزئیات رجوع شود به تنظیم نمایید ) ”Joint coordinate“رابط 

 و ماشین کاریتغییر نمایش محیط راه اندازی  5-1-2-3

 

را  به منظور تغییر نمایش محیط اطالعات ماشین کاری و راه اندازی کلیدهای 

 برای نمایش آیتمهای زیر فشار دهید؛ MDIروی صفحه کلید 

 ابزار فعلی دستگاه -1

 دستورات ابزار دستگاه -2

 قطعه کار فعلی -3

 دستورات قطعه کار -4

5- Feed باقیمانده 

 دستورات نسبی -6

 موقعیت نقطه شکست -7

 خطای ایجاد شده -8

 نقطه صفر قطعه کار -2

 آفست صفر -11

 مقدار جبران سازی -11
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 2مختصات کنونی -12

 خطای سنکرون -13

 آفست چرخش دستی -14

 Zآفست پالس  -15

 Zفضای یک پالس  -16

 Zفضای دو پالس  -17

 سرعت واقعی -18

 موقعیت موتور -12

 دستورات پالس -21

 حقیقیپالس  -21

 سرعت موتور -22

 شکل موج فرکانس -23

 حرارت و جریان بار -24

 محیط اطالعات ماشین کاریتغییر نمایشگر  6-1-2-3

 

را  برای تغییر صفحه نمایشگر محیط اطالعات ماشین کاری، سافت کلید 

 ، کمیت ماشین کاری و سایر اطالعات فشار دهید.Gرابط کاربری ُمد  ورود بهبرای 

 ”Select program“رابط کاربری  2-2-3

 

انتخاب برنامه ماشین کاری، انتخاب ی دربرگیرنده ”Select program“مجموعه اصلی رابط کاربری 

و کارت  USBهای موجود در کارت سیستم، هاست. برنامهویرایش برنامه و ایجاد و ویرایش برنامه

در منوی سطح  ”Backstage editing“های جدید توسط شبکه اختیاری هستند. ویرایش و ایجاد برنامه

شوند و در هنگام ویرایش برنامه ماشین کاری جاری ابزار ماشین نبایستی در حالت پایین تر انجام می

 باشند. اجرا



36 
 تهیه و تنظیم

 کنترل افزار تبریزشرکت 

 

فشار دهید  ”Machining“را برای ورود به منوی سطح یک مجموعه عملکرد  کلید 

را به منظور ورود به رابط کاربری فشار دهید. طبق شکل  و سپس سافت کلید 

 زیر:

 

 و بارگذاری آن به عنوان برنامه ماشین کاری USBانتخاب یک برنامه از داخل  1-2-2-3



37 
 تهیه و تنظیم

 کنترل افزار تبریزشرکت 

 

 

   برای ورود به رابط کاربری“Select program”  کلید                                                           

 را فشار دهید.

  دیسک برنامه سورس را انتخاب کنید یا به عبارتی دیگر سافت کلیدهای زیر را سافت کلیدهای

و سپس  [Network disk] ,[user disk] ,[USB flash disk] ,[system disk]فشار دهید: 

 سورس برنامه متناسب را وارد نمایید. دیسک

  کلیدهای[PgUp/PgDn]  یا[Cursor]  پیش نمایش را برای انتخاب فایل برنامه به منظور

 برنامه فشار دهید.

  کلید[ENTER]  را برای بارگذاری برنامه منتخب به عنوان برنامه ماشین کاری فعلی فشار

-ها پردازش میگردد. پس از آن، قسمتدهید که در این حالت رابط کاربری به منوی قبل باز می

 شوند.

را برای  [RESET]داده شود کلید  در صورتی که در هنگام بارگذاری یک برنامه خطایی نمایش توجه:

 را به منظور برگشت به رابط سطح یک فشار دهید. ریست کردن خطا و 

 انتخاب یک برنامه از دایرکتوری به عنوان برنامه ماشین کاری جاری 2-2-2-3
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  را برای ورود به  گزینه“select program” .فشار دهید 

  را انتخاب کنید یا به عبارتی دیگر سافت کلیدهای زیر را برنامه دیسک سورس سافت کلیدهای

و سپس  [Network disk] ,[user disk] ,[USB flash disk] ,[system disk]فشار دهید: 

 سورس برنامه متناسب را وارد نمایید.  دیسک

  کلیدهای[PgUp/PgDn]  یا[Cursor] .را برای انتخاب دایرکتوری فایل فشار دهید 

 ردن دایرکتوری انتخاب شده کلید برای فعال ک[ENTER]  را فشار دهید، دایرکتوری را وارد

 شوند.نموده و فایلهای برنامه در زیر آن نشان داده می

  کلیدهای[PgUp/PgDn]  یا[Cursor] .را برای پیدا کردن عنوان فایل برنامه فشار دهید 

  کلید[ENTER] ن برنامه ماشین کاری فشار دهید را برای بارگذاری برنامه انتخاب شده به عنوا

ها مورد پردازش قرار گردد. سپس، قسمتکه در این حالت رابط کاربری به منوی قبلی بازمی

 گیرند.می

 خروج از دایرکتوری فایل 3-2-2-3
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زمانی که مکان نما روی یک فایل تحت دایرکتوری فایل قرار دارد، از دایرکتوری به صورت زیر 

 خارج شوید:

o  های دایرکتوری کلیدهای حرکت مکان نما به سمت آیتمبرای[PgUp/PgDn]  یا[Cursor]  را

 فشار دهید.

o  کلید[ENTER] .را برای خروج از دایرکتوری فشار دهید 

 های پشت صحنه برنامه ماشین کاری جاریویرایش 4-2-2-3

 

توان با استفاده از می توان حین اجرای برنامه ویرایش کرد، ولیبرنامه ماشین کاری جاری را نمی

 عملکرد ویرایش پشت صحنه در حالیکه در وضعیت راه اندازی نباشد، برنامه را ویرایش نمود. 

  برای ورود به رابط“Select program”  سافت کلید“Program selection” .را فشار دهید 

  کلیدهای[PgUp/PgDn]  یا[Cursor] کاری جاری  را برای انتخاب عنوان فایل برنامه ماشین

 فشار دهید.

   را برای وارد کردن رابط کاربری ویرایش به منظور ویرایش برنامه

 ماشین کاری فشار دهید.

  پس از اصالح یا ویرایش، سافت کلید[save file]  را فشار دهید و آنگاه پیغامSaved  ظاهر

 ها بازگردید.یا سایر عملیاتتوانید به رابط کاربری قبلی شده و سپس می

  قبل از ذخیره کردن یک فایل، یک پیام“Save or not” شود. سافت کلید ظاهر می[Y]  به

 باشند.برای ریست و عدم ذخیره فایل می [N]منظور ذخیره و 
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انتخاب نشود )یا زمانیکه مکان نما روی   ”Select program“زمانیکه یک برنامه تحت رابط  نکته:

 شد. ”Backstage editing“توان وارد رابط کاربری باشد( نمیدایرکتوری فایل می

 ها به جز برنامه ماشین کاری جاری توسط ویرایش پشت صحنهویرایش سایر برنامه 5-2-2-3

 

o  برای ورود به رابط کاربری“Select program”  سافت کلید“Program selection”  را

 فشار دهید.

o  را انتخاب کنید یا به عبارتی دیگر سافت کلیدهای زیر را برنامه دیسک سورس سافت کلیدهای

و سپس  [Network disk] ,[user disk] ,[USB flash disk] ,[system disk]فشار دهید: 

 سورس برنامه متناسب را وارد نمایید. دیسک

o  به منظور حرکت مکان نما به سمت برنامه انتخاب شده برای پیش نمایش برنامه سافت کلیدهای

[cursor]  یا[PgUp/PgDn] .را فشار دهید 

o  را فشار دهید. برای ورود به رابط کاربری ویرایش سافت کلید 

o  پس از ویرایش یا اصالح، سافت کلید[Save file]  را فشار دهید، سپس سیستم پیغامSaved  را

 ظاهر کرده و به صفحه قبل بازگردید.

o  قبل از ذخیره کردن یک فایل، یک پیام“Save or not” شود. سافت کلید ظاهر می[Y]  به

 باشند.برای ریست و عدم ذخیره فایل می [N]منظور ذخیره و 

بارگذاری برنامه وضعیت باشد،  ”Backstage editing“ای در رابط کاربری زمانی که برنامه نکته:

 گیرد.ماشین کاری جاری تحت تأثیر قرار نمی

 های جدیدو ایجاد برنامه backstageویرایش  6-2-2-3
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  برای ورود به رابط کاربری“Select program”  سافت کلید“Program selection”  را

 فشار دهید.

  دیسک برنامه سورس را انتخاب کنید یا به عبارتی دیگر سافت کلیدهای زیر را سافت کلیدهای

و سپس  [Network disk] ,[user disk] ,[USB flash disk] ,[system disk]فشار دهید: 

 دیسکهای سورس برنامه متناسب را وارد نمایید.

   را برای وارد کردن رابط کاربری ویرایش به منظور ویرایش برنامه

 ماشین کاری فشار دهید.

  را فشار دهید در این حالت پیغام سافت کلید“Please enter file name: O 

temp” را فشار خروج از رابط کاربری  گردد. )برایدر باکس ورودی ظاهر می

 دهید.(

  توسط صفحه کلیدMDI  حرف یا شکل( اضافه کنید.یک عنوان( 

  را فشار دهید. برای تأیید عنوان جدید و ورود به محیط ویرایش برنامه کلید 

  پس از اصالح یا ویرایش، سافت کلید[save file]  را فشار دهید و آنگاه پیغامSaved  ظاهر

 ها بازگردید.توانید به رابط کاربری قبلی یا سایر عملیاتشده و سپس می

  قبل از ذخیره کردن یک فایل، یک پیام“Save or not” شود. سافت کلید ظاهر می[Y]  به

 باشند.برای ریست و عدم ذخیره فایل می [N]منظور ذخیره و 

شود، این برنامه به صورت برنامه ایجاد می ”Backstage edit“هنگامی که یک برنامه جدید در  نکته:

 ماشین کاری فعلی بارگذاری خواهد شد.

 ”Program editing“رابط کاربری  3-2-3
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-ش برنامهیدر اصل برای ویرایش برنامه ماشین کاری و ایجاد و ویرا ”Edit program“ کاربری رابط

 رود.های جدید به کار می

را کلید عملکرد  ”Machining“جهت ورود به منوی سطح یک مجموعه عملکرد 

را  فشار داده و سپس به منظور ورود به رابط کاربری طبق شکل زیر، سافت کلید 

 فشار دهید.

 

 

 ویرایش برنامه ماشین کاری جاری 1-3-2-3
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o  تحت مجموعه عملکرد“Machining”  را فشار داده و مکان نما  سافت کلید

 محیط ویرایش برنامه ماشین کاری جاری قرار گرفته و قابل ویرایش خواهد شد. در

در حین ویرایش برنامه ماشین کاری، نباید ابزار ماشین در وضعیت راه اندازی باشند )دستگاه  نکته:

 نباید کار کند(.

ها به جز برنامه ماشین ویرایش سایر برنامهتواند به منظور نمی ”Edit program“عملکرد  نکته:

ها بایستی به عنوان برنامه ماشین کاری جاری مورد استفاده واقع شود. در غیر این صورت سایر برنامه

 تنظیم شوند. ”Select program“کاری جاری، توسط عملکرد 

 های جدیدایجاد برنامه 2-3-2-3

 

  تحت مجموعه عملکرد“Machining” را فشار داده و مکان نما  د سافت کلی

 در محیط ویرایش برنامه ماشین کاری جاری قرار گرفته و قابل ویرایش خواهد شد.

  را فشار دهید در این حالت پیغام سافت کلید“Please enter file name: O 

temp” را فشار گردد. )برای خروج از رابط کاربری در باکس ورودی ظاهر می

 دهید.(

  توسط صفحه کلیدMDI .یک عنوان )حرف یا شکل( اضافه کنید 

  را فشار دهید. برای تأیید عنوان جدید و ورود به محیط ویرایش برنامه کلید 

  پس از اصالح یا ویرایش، سافت کلید[save file]  را فشار دهید و آنگاه پیغامSaved  ظاهر

 ها بازگردید.عملیاتتوانید به رابط کاربری قبلی یا سایر شده و سپس می
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  قبل از ذخیره کردن یک فایل، یک پیام“Save or not” شود. سافت کلید ظاهر می[Y]  به

 باشند.برای ریست و عدم ذخیره فایل می [N]منظور ذخیره و 

ذخیره شد، آنگاه این برنامه  ”Machining“هنگامی که یک برنامه جدید تحت مجموعه عملکرد  نکته:

 شود.ه ماشین کاری جای به طور خودکار بارگذاری میبه عنوان برنام

 هاعملیات بلوک 3-3-2-3

های های مربوط به قسمتو سایر عملیات pasteاغلب برای کپی،  ”Block operation“عملکرد 

های چندین برنامه را به منظور تعریف رود. این عملکرد سگمنت اولیه و نهایی سگمنتبرنامه به کار می

 کند.تعریف می ”Block“سایز و موقعیت 

به کارگیری این عملکرد برای ویرایش برنامه آسان است. بنابراین این سافت کلید در منوی وضعیت 

ویرایش برنامه واقع شده است. تعداد چهار وضعیت ویرایش برنامه وجود دارد؛ تحت مجموعه عملکرد 

“Machining” وضعیت ایجاد و ویرایش برنامه عملکرد ،“Backstage editing” ؛ تحت مجموعه

 Program“، ویرایش وضعیت برنامه ماشین کاری جاری مربوط به عملکرد ”Machining“عملکرد 

editing” ؛ تحت مجموعه عملکرد“Program” وضعیت برنامه عملکرد  و در نهایت“Create”. 

 ”program editing“کردن تحت رابط کاربری  pasteبا کپی و عملیات بلوک به صورت زیر 

 شود:توصیف می

o  را فشار دهید. برای ورود به رابط کاربری سافت کلید 

o  را فشار دهید. برای ورود به رابط عملیات بلوک، سافت کلید 

o  مکان نما یا کلیدهایPgUp/PgDn های مختلف برنامه را برای ویرایش قسمت

 حرکت دهید.

o  را فشار دهید.  سافت کلید 

o  برای رسیدن به آخرین قسمت از برنامه به منظور ویرایش کلیدهای[cursor]  یا

[PgUp/PgDn] .را فشار دهید 

o  به منظور انتخاب برنامهBig block  را فشار دهید. سافت کلید 
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o  را فشار دهید. سافت کلید 

o خواهیم فایلی را در آنجا برای انتخاب محلی که میpaste  ،کنیم[cursor]  یا[PgUp/PgDn] 

 را فشار دهید.

o  برای خاتمه فرآیندcopy & paste  را فشار دهید. سافت کلید 

 رابط کاربری تأیید برنامه 4-2-3

 

گیرد ها مورد استفاده قرار میدر اصل برای بررسی سریع برنامه ”Verify program“رابط کاربری 

 باشد. خودکار و ُمد تک سگمنتی معتبر می کنند. برنامه تأیید در ُمدکار نمیو ابزار ماشین در این حالت 

به  ”Automatic“را فشار دهید که در این حالت ُمد کاری از  سافت کلید 

“Verification” را برای ورود به منوی سطح یک کند. کلید عملکرد تغییر پیدا می

را به منظور ورود  فشار داده سپس سافت کلید  ”Machining“مجموعه عملکرد 

 به رابط کاربری همانند شکل زیر فشار دهید.

 

 ”Verify program“اجرائیات  1-4-2-3
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 ها را تحت ُمد خودکار بارگذاری کنید.برنامه 

  را فشار دهید تا ُمد کاری به  سافت کلید“Verification” .تغییر یابد 

  کلید[Cycle start] ها فشار دهید )را برای تأیید برنامهfederate override تواند سرعت می

 تأیید را کنترل کند(.

 ”Verify program“خروج از  2-4-2-3

o شود.زمانیکه برنامه به درستی اجرا شد، خروج از وضعیت تأیید به طور خودکار انجام می 

o  را برای خروج از  ،ایجاد شوداگر تأیید به درستی انجام نشده و یا خطایی در برنامه

 تأیید فشار دهید. وضعیتِ 

 ”Tool compensation setup“رابط کاربری  5-2-3

 

ی ابزار و ابزار، مقدار شعاع دماغه wearاین عملکرد در اصل برای تنظیم مقدار آفست ابزار، مقدار 

و جبران سازی  wearشماره جهت یابی دماغه ابزار به منظور درک جبران سازی آفست، جبران سازی 

 رود.شعاع ابزار به کار می

 را تحت مجموعه عملکردِ  ”Tool compensation“ برای سادگی در ماشین کاری، دستگاه عملکردِ 

“Machining”  و مجموعه“Setup”  کند. عملیات این تابع به شرح ذیل میبا همان عملکرد تنظیم

 با یک مثال توصیف شده است. ”Machining“تحت مجموعه  ”Compensation setup“توسط 

وارد شود و یا اینکه محاسبه شده و به صورت  MDIتواند به صورت دستی توسط مقدار آفست ابزار می

بایستی به  ارد شود. سایر مقادیرو [Trial cut length]و  [Trial cut diameter]توسط  اتوماتیک

 صورت دستی وارد شوند.
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فشار  ”Machining“را برای ورود به سطح یک منوی مجموعه عملکرد کلید تابع 

را فشار دهید. )طبق شکل  سافت کلید  ،دهید و برای ورود به رابط

 زیر(

 

 

 

 

 ورودی مستقیم برای مقدار جبران سازی ابزارُمد  1-5-2-3

  برای ورود به رابط سافت کلید[Tool compensation 

setup]  را در منوی سطح یک مجموعه عملکرد ماشین کاری فشار

 دهید.
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 شود، برای حرکت به سمتی که در آن جبران سازی وارد می[cursor]  یا[PgUp/PgDn]  را

 فشار دهید.

  پس باکس ورودی را فشار دهید. س به منظور تأیید فعال کردن وضعیت ورودی کلید

 شود.پیغامی مبنی براینکه یک ابزار یا یک محور را وارد کنید نمایش داده می

  با استفاده از صفحه کلیدNC .اَشکال درست را وارد کنید 

  را فشار دهید، مقدار اصلی جبران سازی ابزار توسط مقدار وارد شده  برای تأیید

 گردد:دهد و از حالت ورودی خارج مینمایش میشود، باکس ورودی پیغام زیر را جاگذاری می

“Modification succeeds, valid during next tool changing or rerun” 

 ُمد ورودی برش آزمایشی برای مقدار جبران سازی ابزار 2-5-2-3

موقعیتی بین دستگاه مختصات قطعه کار و دستگاه  ارتباطتنظیمات ابزار برای تعیین 

باشد. در طول مدت تنظیمات برش آزمایشی، طول یا قطر قطعه مختصات ابزار ماشین می

شود تا اینکه کارور بتواند به موقعیت ابزار در دستگاه مختصات کار اندازه گیری می

 Trial cut]دهای سپس کارور این پیغام را از طریق سافت کلی قطعه کار پی ببرد.

length]  و[Trial cut diameter]  به دستگاه منتقل نموده و سیستم نیز موقعیت ابزار را

در دستگاه مختصات ابزار ماشین به منظور مشخص کردن موقعیت بین دو دستگاه 

 خواند.مختصات می

o  را در منوی سطح یک مجموعه عملکرد ماشین  سافت کلید

 رابط کاربری شوید.کاری فشار دهید تا وارد 

o ن به تنظیم آفست ابزار برای رسید[cursor]  یا[PgUp/PgDn] .را فشار دهید 

o  سعی کنید قطر خارجی قطعه کار را برش دهید و در طول محورZ  .از قطعه کار خارج شوید

 میلی متر 9.16قطر قطعه کار را اندازه گیری کنید مثالً 

o  به منظور فعال کردن باکس ورودی، سافت کلید[Trial cut diameter]  یا[X]  را فشار دهید و

 ( را وارد کنید.است میلی متر 9.16مقدار اندازه گیری شده )که اینجا برای مثال 
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o  را فشار داده که در این صورت سیستم به صورت خودکار آفست برای تأیید ورودی

 کند.را از آن پاک می Xمحور  wearابزار را محاسبه کرده و  Xمحور 

o  سعی کنید وجه انتهایی قطعه کار را برش دهید و در طول محورX  .از قطعه کار خارج شوید

 ، مثالً صفر میلی مترفاصله نسبی از وجه انتهایی تا نقطه صفر قطعه کار را اندازه گیری کنید

o  ،سافت کلید به منظور فعال کردن باکس ورودی[Trial cut length]  یا[Z]  را فشار داده و

 را وارد کنید.مقدار اندازه گیری شده )که اینجا برای مثال صفر میلی متر( 

o  را فشار داده که در این حالت سیستم به طور خودکار آفست  برای تأیید ورودی کلید

 کند.را از آن پاک می Zمحور  wearابزار را محاسبه نموده و  Zمحور 

 3انتقال کلی آفست ابزار 3-5-2-3

 

مشخصات قطعه کار از هر لحاظ متفاوت است. در صورتی که مختصات دستخوش تغییر گردد، آفست 

 ماند.ابزار نیز تغییر کرده ولی موقعیت نسبی بین ابزارها بدون تغییر می

  را فشار دهید. برای ورود به رابط کاربری، سافت کلید 

  را فشار دهید. برای فعال کردن باکس ورودی 

 .مثالً   به صورت روبرو اطالعات را وارد کنید(

). 

                                                           
3

 Overall translation of tool offset 
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  را فشار دهید و در این حالت آفست به منظور تأیید ورودیX/Z  تمامی ابزارهای واقع

 یابد.در جدول آفست ابزار توسط مقدار ورودی به طور نسبی افزایش می

  ای معادل فوق لحاظ نگردد( یک ورودی درست نباشد )هیچ فاصلهدر صورتی که فرمت داده

 پیغام مبنی بر اینکه داده ورودی نامعتبر است ظاهر خواهد شد.

 خروج از حالت فعال شده با ورودی 4-5-2-3

 

های قطر و طول برش آزمایشی و به دلیل جبران سازی ابزار، ورودی MDIورودی در طول مدت 

فعال  مثال شماره ابزار محور به درستی انتخاب نشود( و سایر دالیل، از حالتِ خطاهای ورودی )برای 

  ی کنونی را تغییر ندهید.شده و مقدار جبران سازی فعال شدهبا ورودی خارج  یشده

o  ،را برای خارج شدن از برای کنار گذاشتن ورودی جاری به دلیل خطای ورودی

-ار جبران سازی اصلی ابزار بدون تغییر باقی میوضعیت ورودی فشار دهید. در این حالت مقد

 ماند.

 ”parameter configuration“رابط کاربری  6-2-3

 

در اصل برای تنظیم پارامترهای مربوط به کاربر ماشین کاری  ”Parameter configuration“رابط 

در حالت کلی،  روند.بران سازی دقت ابزار دستگاه به کار میجد از صفحه نمایش، محافظت و نکه عبارت

 Backupتوان به وسیله کلیدهای روی پانل وارد کرده و یا خوانده و حتی را می مقادیر پارامترها 

پردازد. برای بک آپ ها از طریق پانل کلیدها میگرفت. این بخش فقط به معرفی وارد کردن ورودی

  راه اندازی ابزار مراجعه کنید. گیری از پارامترها و دست یابی به آنها یا سایر عملیات به قسمت
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عملکرد  ”Parameter configuration“تمامی عملکردهای مربوط به سافت کلیدها تحت رابط 

 محدودی داشته، لذا برای فعالسازی آنها نیاز به گذرواژه الزامی است.

را کلید عملکرد ”Machining“برای ورود به سطح یک منوی مجموعه عملکرد 

را فشار دهید. برای ورود به رابط کاربری  س برای ورود به منوی توسعه کلید فشار دهید و سپ

“User parameter” را فشار دهید. )شکل  های کاربری سافت کلید و سایر رابط

 زیر(

 

 وارد کردن مستقیم مقدار پارامترهای پیکربندی 1-6-2-3

 های مختلف کاربری سافت کلیدهای برای وارد شدن به رابط[Machine tool 

[parameter], [user parameter], [Axis parameter] .را فشار دهید 

  برای فعال کردن باکس ورودی[Enter password] .را فشار دهید 

  گذرواژه را وارد کنید برای مثالNC8. 
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  را فشار دهید.برای تأیید کلید 

 یدهای به منظور انتخاب مقدار روی سمت راست عنوان پارامتر سافت کل[Cursor]  یا

[PgUp/PgDn] .را فشار دهید 

  را فشار دهید.برای فعال کردن ورودی کلید 

 " ً1مقدار ورودی را وارد کنید مثال." 

  را فشار داده که در این حالت پیغام برای تأیید کلید“Setup succeeds, save to 

validate” شود.ظاهر می 

  سافت کلید[save]  را فشار داده و پیغام“Save the modified value or not” ظاهر می-

 گردد.

  سافت کلید[Y]  را فشار دهید که پیام“Save successfully” تأیید  مایش داده شده و پارامترهان

 شوند.می

 pitchورودی مستقیم مقدار جبران سازی خطای  2-6-2-3

 

  به منظور ورود به رابط“Compensation information”  سافت کلید

 فشار دهید.را   

  ًنوع جبران سازی را انتخاب کنید. مثال“Unidirectional compensation”. 

 [Cursor] .را برای رسیدن به محیط تنظیمات مقادیر زیر، حرکت دهید 

“Compensation interval”, “Starting point”, “Compensation point number”, 

“Backlash compensation type”, “Backlash value”, “Initial number of datasheet” 

  را فشار دهید.برای فعال کردن مقادیر ورودی کلید 

  711111مقدار ورودی مورد نظر را در باکس ورودی وارد کنید )شماره اولیه دیتاشیت اغلب 

 باشد(.می
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  را فشار دهید.برای تأیید کلید 

  سافت کلید[Save]  را فشار دهید آنگاه پیغام“Parameters have been saved”  نمایش داده

 شود.می

 ”Graphics setup“رابط کاربری  7-2-3

 

در منوی سطح  ”Display switch“رابط کاربری صفحه نمایش شبیه سازی را از طریق سافت کلید 

یک تحت مجموعه عملکرد ماشین کاری انتخاب کنید. این رابط کاربری دارای اطالعاتی همچون 

 دهد.گرافیک محل کار، موقعیت صفر قطعه کار، شکل ابزار و مسیر ابزار را نشان می

 Graphics“برای شبیه سازی، اندازه محل کار، موقعیت صفر و نوع ابزار را در رابط کاربری 

setup” .تنظیم کنید 

 ”Machining“را برای ورود به سطح یک منوی مجموعه عملکرد کلید عملکرد 

را  را برای ورود به منوی افزایشی فشار دهید. سافت کلید کلید فشار دهید و 

 برای ورود به رابط مانند شکل زیر فشار دهید.
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 تنظیمات گرافیکی جای کار و بزرگنمایی 1-7-2-3

  سافت کلید[workblank setup]  را تحت“Graphics setup”  فشار

 دهید، آنگاه باکس ورودی دیالوگ جای کار ظاهر خواهد شد.

  برای حرکت به سمت تنظیم مقادیر پارامترها[cursor] .را فشار دهید 

 .تمامی مقادیر متناظر را وارد کنید 

  وگ فشار ها و خروج از باکس دیالرا برای تأیید ورودی کلید

 دهید.

  ،برای بزرگنمایی یا دور کردن در پنجره گرافیکی[PgUp/PgDn]  را

 شود(فشار دهید. )یک پیغام در محیط اطالعات ماشین کاری نشان داده می

  قطر جای کار، برای کاهش یا افزایش[cursor]  را فشار دهید )یک

 شود(.پیغام در محیط اطالعات ماشین کاری نمایش داده می

مقدار مختصات نقطه صفر برنامه در دستگاه  ”Zero position“ (1نکته

 مختصات گرافیکی است.
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مبدأ دستگاه مختصات گرافیکی نقطه تقاطع بین انتهای سمت راست گرافیک جای کار و  (2نکته

 خط مرکز است.

 ”Zero position“در صورتی که نقطه صفر برنامه، وجه جلویی قطعه کار باشد،  (3نکته

 وارد شده صفر است.

 و عملیات پایه ”Setup“رابط کاربری مجموعه عملکرد  3-3

 و کارکرد آن ”Setup“رابط کاربری مجموعه عملکرد  1-3-3

هایی که . عملیاتشودشامل میتوابع عملیاتی مربوط به تنظیمات ابزار را  ”Setup“مجموعه عملکرد 

توانند تحت این مجموعه عملکرد انجام شوند شامل تنظیمات ابزار، تنظیمات جبران سازی ابزار*، می

باشند. می thread repairتنظیمات مختصات، مدیریت طول عمر ابزار، اندازه گیری خودکار ابزار و 

اده به صورت جدول زیر نشان د ”setup“عملکرد سافت کلید مجموعه عملکرد  توسعهمنوی اصلی و 

 شده است:

 

Tool compensation setup مقدار :wear توانند تحت رابط کاربری این عملکرد و آفست ابزار می

و  [Trial cut diameter]توان از طریق سافت کلیدهای تنظیم گردند و یا اینکه آفست ابزار را می

[Trial cut length] توان با سافت کلید تنظیم نمود؛ مقدار آفست را می 

 افزایش یا کاهش داد.

مشابه عملکرد و  ”Setup“تحت مجموعه عملکرد  ”Tool compensation setup“عملکرد و عملیات 

 باشد.می ”Machining“تحت مجموعه عملکرد  ”Tool compensation setup“عملیات 
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 Translation of tool rest : را به منظور افزایش یا  سافت کلید

فشار دهید. عملیات و  setupکاهش آفست ابزار تحت رابط پیش فرض مجموعه عملکرد 

مشابه عملیات و  ”setup“تحت رابط پیش فرض  ”Translation of tool rest“عملکرد 

 است. ”Tool compensation setup“عملکرد آن تحت رابط کاربری 

 Trial cut diameter : سافت کلید[Trial cut diameter]  را فشار دهید تا آفست محورZ 

پاک کند.  ”Tool compensation setup“ابزار را تحت  wearابزار را تنظیم نموده تا 

مشابه عملیات و  ”Setup“تحت رابط پیش فرض  ”Trial cut diameter“عملیات و عملکرد 

 است. ”Tool compensation setup“عملکرد آن تحت رابط کاربری 

 Trial cut length : سافت کلید[Trial cut length]  را برای تنظیم آفست محورZ  ابزار و

برند. عملیات به کار می ”Tool compensation setup“تحت رابط کاربری  wearپاک کردن 

مشابه عملکرد و عملیات آن  ”Setup“تحت رابط پیش فرض  ”Trial cut length“و عملکرد 

 باشد.می ”Tool compensation setup“تحت رابط 

 Coordinate system :تواند برای تنظیم مقادیر دستگاه مختصات قطعه کار از این عملکرد می

 طریق ورودی مستقیم، مقدار ورودی جاری و ُمد ورودی افزایشی به کار گرفته شود.

 Tool life :رود.های مدیریت طول عمر ابزار به کار میظیم روشاین عملکرد برای تن 

 Relative coordinate reset : مختصات نسبیX  وZ کند.را تحت این رابط ریست می 

 Tool measurement :کند.می یافتاندازه گیری خودکار ابزارهای جدید را در 

 Thread repair :thread کند. برخی عملکردهای مربوط به قطعه کار را تعمیر و پردازش می

هستند.  ”Machining“مشابه عملکرد مجموعه عملکرد  ”Setup“واقع در مجموعه عملکرد 

 اند.در این بخش معرفی شده ”Machining“عملکردهای معرفی شده در مجموعه عملکرد 

کلید عملکرد  ”setup“پس از راه اندازی، برای ورود به رابط پیش فرض مجموعه عملکرد 

[setup] .را فشار دهید 



57 
 تهیه و تنظیم

 کنترل افزار تبریزشرکت 

 

 

 ”Coordinate system“رابط کاربری  2-3-3
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، ”External zero offset” ،“Relative coordinate system“مقدار مختصات 

“G54-G59 coordinate system” ،“Relative coordinate system”  و

“G54.1P1-G54.1560 coordinate” توان تحت رابط کاربری را می

“Coordinate system” تنظیم نمود. شکل زیر 

 

 External zero point“( موارد 1مختصات این رابط کاربری از سه محیط تشکیل شده است؛ محیط )

offset”  و“Relative coordinate system” ( دستگاه مختصات 2دهد. محیط )را نشان می

“Machine tool real”  و“Relative real” ( دستگاه مختصات 3و محیط ) سریG54-G59  را

 دهد.نشان می

توان تواند وارد این محیط شود(، میرا تنظیم نمود )مکان نما نمی 2توان مقدار محیط در جاهایی که نمی

ی عالمت باال و پایین مکان نما دسترسی پیدا کرد. دستگاه مختصات محیط به وسیله 3و  1به محیط 

 شوند.انتخاب می PgUp/PgDnکلیدهای  کنونی با استفاده از عالمت سمت راست و چپ یا

 ُمد ورود مستقیم مقدار مختصات 1-2-3-3

توان برای وارد کردن مختصات نقطه صفر قطعه کار به داخل دستگاه مختصات این عملکرد را می

 قطعه کار انتخابی به کار برد.
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  را تحت منوی سطح یک مجموعه عملکرد  سافت کلید“setup”  برای

 وارد شدن به رابط کاربری فشار دهید.

  فشار دهید. 3یا  1فلش باال و پایین مکان نما را برای انتخاب دستگاه مختصات محیط 

  را برای انتخاب دستگاه مختصات مجموعه  فلش چپ و راست مکان نما یا

 فشار دهید.

  را فشار دهید.برای فعال کردن باکس ورودی کلید 

  نقطه صفر قطعه کار را در باکس ورودی وارد کنید.مقدار مختصات 

  را فشار دهید.برای تأیید ورودی کلید 

 .مقدار مختصات نقطه صفر قطعه کار را در باکس ورودی وارد کنید 

  را زده و از باکس دیالوگ خارج شوید.به منظور تأیید ورودی کلید 

  فشار دهید. راکلید برای کنار گذاشتن ورودی و خروج از باکس ورودی 

 ُمد ورودی مقدار جاری 2-2-3-3

 

پس از اینکه تنظیمات ابزار کامل شد و ابزار به نقطه صفر مختصات قطعه کار حرکت کرد، این 

 توان به منظور تنظیم موقعیت ابزار ماشین در دستگاه مختصات انتخابی به کار برد.عملکرد را می

o  را تحت منوی سطح یک مجموعه عملکرد  سافت کلید“Setup”  برای

 ورود به رابط کاربری فشار دهید.

o  را فشار دهید. و  برای انتخاب دستگاه مختصات 

o  را فشار دهید، باکس ورودی را فعال کنید و سپس با پیغام زیر  سافت کلید

 مواجه خواهید شد:

“Whether to set current position as the zero point of workpiece?” 
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o  به منظور تنظیم مختصات ابزار جاری ماشین به عنوان نقاط صفر مختصات قطعه کار انتخابی

[Y]  فشار دهید.را 

o [N]  یا[Reset]  تنظیمات و خروج از باکس ورودی فشار دهید. لغورا برای 

 ُمد ورودی مقدار افزایشی 3-2-3-3

موقعیت دستگاه مختصات نیاز به تنظیم داشته  در صورتی که ابزار دچار گسستگی شود یا

 تواند برای افزایش ورودی نقطه صفر دستگاه مختصات به کار رود.باشد، این عملکرد می

  را تحت منوی  به منظور ورود به رابط، سافت کلید

 فشار دهید. ”Setup“سطح یک عملکرد 

  را فشار دهید. یا  برای انتخاب دستگاه مختصات 

  را فشار دهید.برای فعال کردن باکس ورودی 

 .مقدار افزایشی مختصات را در باکس ورودی وارد کنید 

  ورودی خارج شوید. را فشار داده و از باکسبرای تأیید کلید 

 را بزنید و از باکس ورودی خارج شوید. هابرای لغو ورودی 

 ”Tool life“رابط کاربری  3-3-3

 

تنظیم  ”Setup“توان به وسیله ابزار را می رطول عم پنج معیار  ”Tool life“تحت رابط کاربری 

نمود؛ زمان نصب، زمان برش، طول برش، توان مصرفی برش و چرخش موتور اسپیندل. برای 

 Maintain””Parameter“را تحت   040130با شماره فعالسازی این عملکرد، پارامتر کانال 

setup  ُمد مدیریت طول عمر ابزار را روی یک تنظیم کنید. تنظیم کنید و مقدار پارامتر 
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های یا از شاخصبرسد زمانیکه سیستم بتواند به مقدار معین شده مطابق با یک شاخص یا وضعیت آالرم 

این روش توسط سافت کلید  طول عمر ابزار استفاده کند، انتخاب شده به عنوان معیاری برای

 شود.انتخاب می

 

 شاخص طول عمر ابزارتنظیمات  1-3-3-3

  را تحت رابط  سافت کلید برای ورود به رابط کاربری“Setup”  فشار

 دهید.

  به منظور حرکت مکان نما به سمت ستون“Setup”  ،مربوط به ابزار انتخاب شده

 را فشار دهید. یا  سافت کلیدهای 

  را فشار داده آنگاه پنجره تنظیمات شاخص طول عمر ابزار  سافت کلید

 شود.ظاهر می

 .توسط مکان نما وزن، شاخص طول عمر ابزار و ُمد مدیریت را انتخاب نمایید 

  را فشار دهیدبرای فعالسازی ورودی. 
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  را فشار دهید. برای تأیید مقادیر کلید 

 “Enter”  یا“Cancel” د.را توسط مکان نما انتخاب کنی 

  را فشار دهید.به منظور تأیید و خروج از پنجره تنظیمات، کلید 

 

 تنظیمات آالرم مربوط به طول عمر ابزار 2-3-3-3

o  را تحت رابط  سافت کلید“Setup”  به منظور ورود به رابط کاربری

 فشار دهید.

o  را فشار دهید و پنجره انتخاب استراتژی مانند شکل سافت کلید

 شود.زیر ظاهر می

o  را فشار دهید. به منظور انتخاب استراتژی آالرم 

o  را فشار دهید.برای تأیید و خروج از پنجره انتخاب شده، کلید 

 

 ”Tool measurement“رابط کاربری  4-3-3
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  ”Tool measurement“، برای ورود به رابط پیش فرض ”Setup“ی مجموعه عملکرد تحت منوی توسعه

را  [tool measurement]شود، سافت کلید نیز گفته می ”Measurement parameter“که به اصطالح 

 فشار دهید.

بوده لذا بایستی برای فعالسازی آن به مدیر کارگاه مراجعه کرد. برای  دسترسی به این عملکرد محدود

 مراجعه کنید. 3-6-4فعالسازی مجوزهای مربوطه به 

 

از سه مرحله تشکیل شده است؛ آمادگی برای اندازه گیری،  ”Tool measurement“عملکرد 

 Offset“کالیبراسیون استاندارد ابزار و اندازه گیری خودکار. عالوه بر این، انتقال کلی توسط سافت کلید 

setup” شود.تحت رابط محقق می 

 آمادگی برای اندازه گیری: -1

ی خودکار و جهت قرارگیری دماغه ابزار را از ی آمادگی برای اندازه گیری، سرعت اندازه گیرمرحله

 کند.تنظیم می ”Measurement parameter“طریق عملکرد 
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سافت کلید  ”Tool measurement“تحت  ”Measurement parameter“به منظور ورود به رابط 

را فشار دهید )همانطور که در شکل فوق مالحظه شد(. در واقع  

 باشد.می ”Tool measurement“رابط پیش فرض  ”Measurement parameter“رابط 

صفحه تنظیمات  اطمینان از این که توان در این رابط تنظیم کرد و این محیط برای ( را نمی1محیط )

( به منظور تنظیم 2. رابط کاربری محیط )رودبه کار می ابزار کالیبره شده است یا خیر

“Measurement parameter” گیرد. مراحل انجام این کار:مورد استفاده قرار می 

 را فشار دهید. برای انتخاب پارامترها  .1

 را فشار دهید.برای فعال کردن باکس ورودی  .2

 ها را وارد کنید.داده .3

 را برای تأیید موارد ذیل فشار دهید.  .4

  است خیلی طول/عرض ابزار اندازه گیری: مقادیر طول و عرض ابزار اندازه گیری ممکن

دقیق نباشند، با این حال، تأثیر به سزایی روی بیشترین مقدار آفست ابزارها دارند. زمانیکه 

میلی متر باشد و این عملکرد برای اولین بار استفاده شود،  51آفست ابزار بزرگتر از 

 بایستی از تصادف جلوگیری به عمل آید.

 ی ی ابزار را کالیبره کنید. جهت دماغهی ابزار کالیبرکننده: جهت دماغهجهت گیری دماغه

)عقب  retractی ابزار است که جهت ابزار در این بخش همان شماره جهت نصب دماغه

دهد. طبق شکل ابزار را در طول مدت تنظیمات ابزار تحت تأثیر قرار می feedرفتگی( و 

 زیر:
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 اندازه گیری را در مجموعه ی تعداد دفعات اندازه گیری: تعداد دفعاتی که ابزار، وسیله

  نیست. 5این تعداد بیشتر از کند و تنظیمات اتوماتیک ابزار لمس می

 ی اندازه گیری را برای بار اول در سرعت اندازه گیری: سرعتی که در آن ابزار، وسیله

 کند.مدت تنظیمات خودکار ابزار لمس می

  سرعتtriggerیری را زمانی که مقدار آن خوانده ی اندازه گ: سرعتی که در آن ابزار وسیله

 میلی متر است. 2کند. فاصله به صورت پیش فرض شود، لمس میمی

 کالیبراسیون ابزار -2

ی اندازه گیری را تعیین زار استاندارد و وسیلهبتواند ارتباط موقعیت بین اعملکرد کالیبراسیون ابزار می

 دستی و خودکار است. کند. فرآیند کالیبراسیون ابزار شامل کالیبراسیون

 Lathe tool“سافت کلید  ”Lathe tool measurement“به منظور ورود به رابط کاربری 

measurement”  را تحت رابط کاربری“Tool measurement” .فشار دهید. شکل زیر مالحظه شود 

ی ابزار جهت دماغهی وسیله اندازه گیری و شماره جهت ( واقع در شکل زیر برای تنظیم اندازه1محیط )

تنظیم شود،  ”Measurement parameter“شود. اگر این پارامتر در حرکت ابزار استاندارد استفاده می

 شود.بر این اساس نشان داده میمقدار پارامتر نیز 

رود. این مرحله برای تعیین ( برای کالیبراسیون ابزار استاندارد به کار می2رابط کاربری محیط )

 باشد.ابزار می دیله اندازه گیری در مختصات ابزار دستگاه از طریق استاندارموقعیت وس

دهد. و مراحل کالیبراسیون ابزار را نمایش می ( موقعیت نقطه کالیبراسیون3رابط کاربری محیط )

 باشند:مراحل ویژه کالیبراسیون ابزار به شرح ذیل می
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 ”Standard Tool“کالیبراسیون دستی ( 1

o  تنظیم کنید. ُمد کاری را روی 

o  را فشار دهید. مانند به منظور انتخاب موقعیت کالیبراسیون، سافت کلید“P1 

absolute position” 

o ی ابزار استاندارد را به نقطهP1 شکل صفحه قبل 3مانند شکل موجود در محیط حرکت دهید. 

o  برای نمایش“P1 absolute position” را فشار دهید. این مقدار همان ، سافت کلید

 P1مقدار  عبارتیدر دستگاه مختصات ابزار دستگاه است )به  Zمقدار مختصات محور 

 .اندازه گیری در دستگاه مختصات ابزار ماشین( یوسیلهمربوط به  Zمحور مختصات 

o  ،به طور مشابه“P2 absolute position”  یا به اصطالح مقدار محورX  را وارد کنید )ابزار

# متناظر با شماره 3هر شماره ابزار بایستی فقط در دو نقطه کالیبره شود. یعنی: ابزار متناظر با 

 کالیبره شوند( P2و  P1جهت دماغه ابزار بایستی در نقاط 

 ”Standard Tool“( کالیبراسیون خودکار 2
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o  ُمد کاری را به[Automatic]  یا[Single segment] .تغییر دهید 

o  سافت کلید[start measurement] .را فشار دهید 

o [Cycle start] .را فشار دهید و کالیبراسیون خودکار ابزار را کامل کنید 

 اندازه گیری خودکار -3

 ( انتخاب ابزار1 

فشار دهید تا وارد  ”Tool measurement“را تحت رابط کاربری  [tool measurement]سافت کلید 

 شوید )شکل زیر( ”Lathe tool measurement“رابط کاربری 

 

( رابط متناظر بین شماره جهت گیری دماغه 2( در شکل فوق برای تنظیمات پارامتر، محیط )1محیط )

کند و این مقدار مربوط به جهت حرکت ابزار در مدت اندازه ابزار و جهت نصب ابزار را توصیف می

 باشد:به شرح ذیل می ”Lathe tool measurement“ی عملیات عملکرد ت. مراحل ویژهگیری اس

 1واقع در رابط کاربری محیط  ”Tool nose orientation“مکان نما را به سمت ستون  .1

 حرکت دهید تا جهت نصب ابزار اندازه گیری شده را تنظیم کنید.
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دهید تا ابزاری را که اندازه گیری حرکت  1مکان نما را به سمت ستون رابط کاربری محیط  .2

 شود انتخاب کند.می

3. [Enter] شود.را فشار دهید که در نتیجه آن رابط کاربری زیر ظاهر می 

 را برای شروع اندازه گیری ابزار فشار دهید.و   .4

 

شماره جهت دماغه ابزار در این مشخصات همان شماره جهت گیری نصب دماغه ابزار است و  توجه:

دهد. بنابریان، در صورتی که کت ابزار را در مدت اندازه گیری خودکار تحت تأثیر قرار میجهت حر

 دهد.ی اندازه گیری رخ میی ابزار نادرست باشد، تصادف بین ابزار و وسیلهشماره جهت دماغه

 ( تنظیمات خودکار ابزار2

رود. مراحل ویژه آن به شرح کار می اساساً برای اندازه گیری دقیق رابطه موقعیتی بین تمامی ابزارها به

 باشد.ذیل می

 انتخاب کنید. [Single segment]یا  [Automatic]ُمد کاری را روی  .1

 کامل کنید. ”Tool measurement“آمادگی برای اندازه گیری را تحت رابط کاربری  .2

فشار  ”Tool measurement“را تحت رابط کاربری  [Start measurement]سافت کلید  .3

 دهید.

4. [Cycle start]  را فشار دهید آنگاه تمامی ابزارهایی را که عملکرد اندازه گیری آنها فعال شده

 شوند.است به صورت خودکار اندازه گیری می

 شود:را فشار دهید که در این حالت پیغام زیر نمایش داده می [cycle start] توجه:

“Execute G code wait for user intervention” 
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اتفاق  این فرآیند )تنظیمات خودکار ابزار( ممکن است زمانیکه برنامه اندازه گیری در حال اجراست

را فشار داده تا  [cycle start]کارور مبنی بر اینکه خطای اندازه گیری نداریم، بیافتد. بعد از تأیید 

 اندازه گیری به کار خود ادامه دهد. یبرنامه

ی اندازه میلی متر باشد، بایستی از تصادف بین وسیله 51که آفست ابزار بزرگتر از هنگامی توجه: 

 گیری و ابزار جلوگیری کرد.

 تنظیمات آفست -4

-رود. مراحل ویژهموقعیتی بین ابزار و قطعه کار به کار می ارتباطبه طور کلی به منظور سنجش دقیق 

 باشد:ی این امر به شرح ذیل می

را تحت رابط کاربری  [offset setup]سافت کلید  ”Offset setup“برای ورود به رابط کاربری 

“Tool measurement”  1فشار دهید. )مانند شکل زیر( هنگامی که محیط ،“Offset setup”  را

آفست نقطه صفر در  3تنظیمات ابزار استاندارد را دریافت نموده و محیط  2کند، محیط دریافت می

 دهد.را نشان می Zو  Xور مح
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 :”offset setup“اقدامات مربوط به 

   بتوانید  1را فشار دهید تا در محیط  و“Tool number” .را انتخاب کنید 

 و آفست ابزار نیز تنظیم باشد،  تخاب شده به درستی تنظیم شدهدر صورتی که ابزار استاندارد ان

 .تنظیم نمایید ”1“را روی عبارت زیر 

“Whether to use the original tool offset value” 

 یا مقدار اصلی به درستی تنظیم نشده  نتخاب شده به درستی تنظیم نشدهاگرکه ابزار استاندارد ا

 تنظیم کنید. ”0“برابر  1باشد عبارت زیر را در محیط 

“Whether to use the original tool offset value” 

 شد، آنگاه ابزار استاندارد باید باتنظیم شده  ”0“روی  1ر محیط در صورتی که عبارت فوق د

 تنظیم شود.

 برای تنظیمات ابزار، ُمد کاری را به ) تنظیم کرد 2توان در محیط ابزار قالب را می“Manual” 

 tool offsetتغییر دهید( در این صورت آفست ابزار به روز رسانی شده و در رابط کاربری 

 قابل مشاهده خواهد بود.

را  [Start measurement]قبل از کالیبره کردن ابزار تراش و اندازه گیری ابزار تراش  توجه:

فشار دهید. در صورت وقوع وضعیت اضطراری در فرآیند اندازه گیری، به منظور توقف برنامه 

[feed hold] گیری و خاتمه فرآیند اندازه[stop measurement] دهید. را فشار 

 Stop]گیری توان قطع کرد، برای اتمام اندازهاز آنجاییکه فرآیند اندازه گیری را نمی

measurement] .را فشار دهید 

 و عملیات پایه مربوط به آن ”Program“رابط مجموعه عملکرد  4-3

 و عملکرد آن ”Program“رابط مجموعه عملکرد  1-4-3

 

های جدید ایجاد تواند برنامههای برنامه را عهده دار بوده و میاین مجموعه در اصل عمل مدیریت فایل

 در زیر نشان داده شده است. ”Program“نماید. منوی سطح یک و منوی توسعه سافت کلید 
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 System disk ،USB flash disk ،Network disk : برنامه  هدفدیسک سورس یا دیسک

 در طول مدیریت فایل برنامه

 New program :های جدید با همان عملکردهای واقع در سافت کلید ایجاد برنامه[Create] 

 .عملکردتحت مجموعه 

 Search :های برنامهها در دیسک سورس فایلجستجوی برنامه 

 Copy, pasteهای برنامه و ها در سورس دیسک فایل: کپی کردن برنامهpaste  کردن آنها در

 دیسک هدف

 Deleteهابرنامه در سورس دیسک برنامههای : حذف فایل 

 Set markها به منظور کپی یا نامهرها در سورس دیسک ب: عالمت گذاری برنامهpaste  کردن

 چندین برنامه

 Renameهاها در سورس دیسک برنامه: تغییر عنوان برنامه 

 Sort by name, sort by timeها بر اساسها در سورس دیسک برنامه: مرتب سازی برنامه 

 حروف الفبا یا زمان

 Create a new directoryها: ایجاد یک دایرکتوری نو در دیسک هدف برنامه 

 Writable, readableها به صورت قابل خوندن و قابل نوشتن: تنظیم برنامه 

 User disk این سیستم کارت ذخیره :(CF) دیسک سیستم اوپراتوری، دیسک سیستم محیط  هرا ب

CNC  کند که در بین آنها دیسک کاربر برای بک آپ، ذخیره سازی و تقسیم میدیسک کاربر و

 سایر کاربردها به کار رفته و ارتباطی با عملکرد ابزار دستگاه ندارد.

را فشار دهید تا وارد رابط پیش فرض مجموعه  [program]پس از راه اندازی، کلید عملکرد 

 .صفحه بعدشوید، شکل  ”Program“عملکرد 
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تحت این رابط کاربری انتخاب کرد. مکان نما را به سمت عنوان فایل برنامه توان را میبرنامه 

 حرکت دهید تا خطوط اول برنامه را برای تسهیل در شناسایی برنامه مشاهده کنید.

 

 شبکه کارتو  USBسیستم،  کارتمدیریت فایلها در  2-4-3

 جستجوی برنامه مدیریت 1-2-4-3

هایی را انتخاب کنید که در آن برنامه جست و جو شده ممکن است تحت رابط پیش محیط

و  ، به اصطالح  ”Program“فرض 

 قرار گرفته باشد. 

ای که به دنبال آن هستیم در دایرکتوری فایل باشد، با زدن در صورتی که برنامه

 آنرا باز کنید. 

را فشار دهید، باکس ورودی را فعال کنید آگاه پیغام زیر نمایش داده  [search]سافت کلید 

 ”Input the file to be searched“شود: می

 .O001یک عنوان برای جستجو وارد کنید برای نمونه 

 را بزنید تا برنامه مورد نظر را جستجو کند.سافت کلید 

2-2-4-3 Copy  وPaste کردن برنامه 
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o  خواهیم آن را ای که میبرنامهبرای انتخابcopy  وpaste  کنیم، سافت کلیدهای

را تحت رابط کاربری پیش فرض  و  یا  

“Program” .فشار دهید 

o  سافت کلید[copy] کند: را فشار داده آنگاه باکس ورودی یک پیغام ظاهر می“Copy succeeds” 

o توانید هریک از سافت کلیدهای ، میمورد نظر برای کپی کردنهای برای انتخاب محیط

 را فشار دهید. و  ، 

o ای را در صورتی که بخواهیم برنامهpaste  ،کنیم و این برنامه در دایرکتوری فایل موجود باشد

 را فشار دهید.دیرکتوری فایل را انتخاب و 

o  سافت کلید[paste]  را فشار دهید آنگاه باکس ورودی پیغام“Paste succeeds” را نشان می-

 دهد.

 حذف برنامه 3-2-4-3

  را تحت رابط  و  یا  به منظور حذف یک برنامه

 فشار دهید. ”Program“کاربری پیش فرض 

  سافت کلید[Delete]  را برای حذف برنامه فشار دهید. آنگاه پیغام“Delete succeed”  ظاهر

 شود.می

 های جدیدایجاد برنامه 3-4-3

 هایی که در آن برنامه جدید ایجاد شده، برای انتخاب محیط ،

 ”Program“را تحت رابط کاربری پیش فرض  و  

 فشار دهید.

 را های جدید در دایرکتوری فایل، دایرکتوی فایل را انتخاب و به منظور ایجاد برنامه

 بزنید.

  را فشار دهید آنگاه باکس دیالوگ پیام سافت کلید“Input file name” را نشان می-

 دهد.
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  ًعنوان فایل را وارد کنید، مثال"OHZ1” . 

  را فشار دهید. مجموعه عملکرد از برای تأیید ورودی“Program”  به

“Machining”  و رابط کاربری“Edit program”  تحت مجموعه عملکرد“Machining” 

 کند.تغییر می

  ها ذخیره شده و پیام را فشار دهید تا برنامه پس از تکمیل ویرایش، سافت کلید

“save succeeds” .ظاهر شود 

 هستند. دارای عملکرد  ”Program“و  ”Machining“مجموعه عملکردهای  :1نکته

ایجاد شد و ُمد کاری  ”Machining“ی جدیدی تحت مجموعه عملکرد هنگامی که برنامه :2نکته

“Automatic” ،“Single segment”  و“Manual”  باشد، برنامه جدید به صورت خودکار بارگذاری

 شود.می

رابط کاربری و منو به  ،”Program“به هنگام ایجاد یک برنامه جدید تحت مجموعه عملکرد : 3نکته

دهند. بااین حال، برنامه جدید به طور خودکار تغییر حالت می ”Machining“صورت خودکار به 

 بارگذاری نخواهد شد.

 وان برنامهتغییر عن 4-4-3

o  به منظور تغییر عنوان برنامه مورد نظر، تحت رابط کاربری“Program”  سافت کلیدهای

 را فشار دهید. و  ، 

o  اگر برنامه مورد نظر در دایرکتوری فایل باشد، دایرکتوری فایل را انتخاب نموده و کلید

 را فشار دهید.

o  را فشار دهید. یا  برای حرکت به سمت برنامه مورد نظر 

o  به منظور مراجعه به منوی توسعه رابط کاربری“Program”  را فشار دهید.کلید 

o  سافت کلید[Rename]  را فشار دهید و آنگاه باکس دیالوگ پیغام“Input a new filename” 

 دهد.را نمایش می
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o  ًیک عنوان جدید را در باکس دیالوگ وارد کنید، مثال“OHZ2” 

o  کند.را فشار دهید. در این حالت عنوان برنامه تغییر پیدا میبرای تأیید ورودی 

 تنظیمات عالمت گذاری برنامه 5-4-3

 ای عالمت گذاری شده است، تحت هایی که در آن دایرکتوری یا برنامهبه منظور انتخاب محیط

و  ، سافت کلیدهای  ”Program“رابط پیش فرض 

 را فشار دهید. 

  یا  برای حرکت مکان نما به سمت برنامه برای عالمت گذاری سافت کلید

 را فشار دهید. 

  برای ورود به صفحه منوی توسعه رابط کاربری“Program”  را فشار دهید. کلید 

 [Set mark]  شود.نشانه گذاری می ” “را فشار دهید که در این حالت برنامه با عالمت 

 ها بر اساس عنوان و زمانمرتب سازی برنامه 6-4-3

 ای عالمت گذاری شده است، تحت رابط پیش هایی که در آن برنامهبه منظور انتخاب محیط

و  ، سافت کلیدهای  ”Program“فرض 

 را فشار دهید. 

  را در صورت وجود برنامه مورد نظر جهت عالمت گذاری در دایرکتوری فایل، کلید

 فشار دهید.

  ،را فشار دهید. یا  جهت مرتب کردن محیط خاصی از برنامه 

  برای ورود به صفحه منوی توسعه رابط کاربری“Program”  را فشار دهید. کلید 

 های این محیط طبق نیاز، سافت کلید به منظور مرتب سازی برنامه[sort by name]  یا[sort 

by time] .را فشار دهید 

 برنامه write/readتنظیمات  7-4-3
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تحت رابط پیش فرض اند، هایی که برنامه مورد نظر ست شدهبرای انتخاب محیط

“Program”  و  ، سافت کلیدهای

 را فشار دهید. 

شود، دایرکتوری فایل را در صورتی که برنامه مورد نظر در دایرکتوری فایل تنظیم می

 را فشار دهید. انتخاب و 

یا  های آن تنظیم شده است، ای که ویژگیبه سمت برنامه برای حرکت مکان نما

 را فشار دهید. 

 را فشار دهید.سافت کلید  ”program“به منظور ورود به صفحه منوی توسعه رابط 

 را فشار دهید. [read only]یا  [write]های برنامه برای تنظیم ویژگی

 ایجاد یک کاتالوگ جدید 8-4-3

 

o تحت رابط پیش فرض در آن یک دایرکتوری جدید ساخته شده استهایی که برای انتخاب محیط ،

“Program”  را  و  ، سافت کلیدهای

 فشار دهید.

o های جدید در دایرکتوری فایل، دایرکتوری فایل را انتخاب و به منظور ایجاد دایرکتوری

 را فشار دهید.

o جدید ساخته شده است،  هایی که یک دایرکتوریبرای حرکت مکان نما به سمت محیط

 را فشار دهید.

o ی منوی توسعه رابط کاربری برای ورود به صفحه“Program”  را فشار دهید.کلید 
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o  را فشار دهید آنگاه باکس دیالوگ پیغام  سافت کلید“Please 

input a directory name .را فشار هید " 

o  کنید، برای مثال یک عنوان واردHCNC شود.سپس یک دایرکتوری جدید ایجاد می 

 

 و عملیات پایه مربوط به آن ”Diagnosis“رابط مجموعه عملکرد  5-3

 و عملکرد آن ”Diagnosis“رابط مجموعه عملکرد  1-5-3

 

در اصل عملکردهایی همچون آالرم خطا، تشخیص خطا و راه اندازی  ”Diagnosis“مجموعه عملکرد 

ابزار دستگاه را در برگرفته است. منوی اصلی سطح یک و منوی توسعه سافت کلید مجموعه عملکرد 

“Diagnosis” :در زیر نشان داده شده است 

 

 Alarm informationنمایش پیغام آالرم کنونی دستگاه : 

 Alarm historyهای قبلی های اخیر و استخراج آنها و استخراج آالرمی اطالعات آالرم: ذخیره

 History“با استفاده از سافت کلید  System diskو  USB flash diskو ریختن آنها در 

export”  تحت منوی“Alarm management” 

 Ladder diagram ردیابی یا ثبت سیگنال :PLC ای یا هدف، پیکربندی به صورت دوره

 ی دیاگرام نردبانیاز طریق گزینه PLCیات، بررسی و ارزیابی عمل
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 Status Displayنمایش وضعیت تمامی رجیسترها : 

 Axis monitoring مختصات موقعیت، مقدار پالس، موقعیت  یا بعبارتی: نمایش وضعیت محور

 نقطه قطع، مقدار جبران سازی و بار واقع در محور

 Macro-variableیرها: نمایش ماکرو متغ 

 Servo-adjustment راه اندازی با سرعت  محقق کردن: تنظیم پارامترهای سروو به منظور

ابزار دستگاه از طریق  gantry، نویز و سنکرون سازی Tappingبهینه، موقعیت دورانی، 

 نتیجه نمونه برداری

 Self-inspectionتگاه های ایمنی مربوطه در مدت عملیات طوالنی مدت ابزار دس: ثبت شاخص

 آنجهت اطمینان از وضعیت سالم بودن 

 Logکند.سط دستگاه زمانیکه ابزار دستگاه کار میو: ثبت فرآیند عملیات انجام شده ت 

 Fault videoثانیه قبل از وقوع خطای دیگر 11های مربوط به خطا در : ثبت داده 

 Screw loadهای : ثبت فرکانس کار تمام محیطScrew  در مدت کارکرد طوالنی مدت ابزار

 هاو سایر وضعیت screwدستگاه به منظور اطمینان از پوشش 

 QR codeوضعیت  از قبیلهای ابزار ماشین توان برای دست یابی به داده: این عملکرد را می

و دریافت  cloudی بارگذاری آنها در مرکز داده کاری، تاریخچه آالرم و تشخیص خطا وماشین 

 طول عمر کامل ابزار دستگاه به کار برد.

در  ”Self-inspection“و  ”Servo adjustment“های کاربری و عملکردهای هوشمندی مانند رابط

 های خاص، به قسمتهای بعدی مراجعه کنید.این فصل مورد بحث قرار نگرفته است. برای عملیات

تا وارد رابط کاربری پیش فرض  را فشار دهید پس از راه اندازی، کلید عملکرد 

 شوید، شکل زیر: ”Diagnosis“مجموعه عملکرد 
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 استخراج تاریخچه آالرم 2-5-3

o  تحت رابط کاربری پیش فرض مجموعه عملکرد“Diagnosis” ،

 را فشار دهید. سافت کلید 

o  سافت کلید تحت رابط کاربری ،

 را فشار دهید. 

o  را فشار دهید. سافت کلید 

o  و  ، سافت کلیدهای

 را انتخاب کنید. 

o  را فشار دهید. سافت کلید 

 استخراج رکوردهای وضعیت 3-5-3
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  تحت رابط کاربری پیش فرض مجموعه عملکرد“Diagnosis” سافت کلید ،

 را فشار دهید. 

  تحت رابط کاربری“Alarm history”  را فشار دهید.  سافت کلید 

  را فشار دهید. سافت کلید 

  را انتخاب کنید. و  ، سافت کلیدهای 

  را برای استخراج اطالعات به دیسک انتخاب شده فشار دهید. سافت کلید 

 

 ”Ladder diagram“رابط کاربری  4-5-3

رود. به منظور ورود به به کار می PLCاین عملکرد به منظور اصالح، نظارت و ویراش سیستم 

 فشار دهید. ”Diagnosis“را تحت رابط کاربری دیاگرام نردبانی، سافت کلید 
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ی مدیریت کارگاه انجام گیرد، برای جزئیات بیشتر به توجه: ورود به این رابط کاربری بایستی با اجازه

 مراجعه شود. 3-6-4قسمت 

 مانیتورینگ دیاگرام نردبانی 1-4-5-3

 

 شود.استفاده می PLCاین تابع برای مانتیورینگ سیستم 

o  تحت رابط کاربری پیش فرض“Diagnosis”  را فشار دهید. سافت کلید 

o  برای ورود به رابط کاربری مانیتورینگ دیاگرام نردبانی، سافت کلید 

 را فشار دهید.

 

 ویرایش دیاگرام نردبانی 2-4-5-3
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 رود.به کار می PLCاین عملکرد برای اصالح و ویرایش 

  را تحت رابط  به منظور ورود به رابط دیاگرام نردبانی، سافت کلید

 فشار دهید. ”Diagnosis“کاربری 

  به منظور ورود به رابط کاربری ویرایش دیاگرام نردبانی، سافت کلید

 را فشار دهید. 

 اگرام نردبانی را اضافه کنید؛ خط مستقیم، تیغه باز، تیغه بسته، خروجی های مربوط به دیِالمان

 ، خط عمودی، ماژول عملکرد و سیم پیچ دوتایی.NOTمنطقی، خروجی 

  با استفاده از لیست برنامه(Program list)ها را توان دیاگرام نردبانی را ویرایش و یا ِالمان، می

 جستجو یا حذف کرد.

 ی وظیفه“Update modification” باشد ی اطالعات وارده در دیاگرام نردبانی میذخیره

 )منوی توسعه در شکل پایین را مالحظه نمایید(.

 “Abandon modification”  ی تغییرات وارد شده در دیاگرام و عدم ذخیرهبه منظور لغو

 باشد )منوی توسعه در شکل زیر را مالحظه کنید(.نردبانی می
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 دیاگرام نردبانی اطالعات 3-4-5-3

ی این عملکرد اساساً برای ویرایش عنوان و موقعیت نقطه متناظر رجیستر و مشاهده

 رود.اطالعات مربوطه به کار می

o  را تحت رابط پیش فرض  سافت کلید“Diagnosis”  فشار

 دهید.

o تر، سافت کلید های کاربری زیرمجموعه و منوی سطح پایینبرای ورود به رابطladder 

diagram information .را فشار دهید 

 

 تیتر دیاگرام نردبانی .1
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 ثبت شماره خط، عنوان برنامه و اطالعات مربوط به دیاگرام نردبانی.

 هاجدول سمبل .2

 

ی در اصل برای مشاهده X, Y, F, Rو  Gرجیسترهای  ،تنظیمات اسامی به زبان چینی

 رود.اطالعات موقعیت نقطه به کار می

 I/Oجدول مقایسه  .3

 

 PLCدر  Yو  Xبه منظور جایگزین کردن رجیسترهای  Qو  Iاز رجیسترهای  2.4ی نسخه

می PLCای از های متفاوتی پیکربندی شوند، تنها مجموعهکند. در صورتی که ابزاراستفاده می

-ابزارهای مختلفی پیکربندی می با وجود آنکهبه کار رود.  PLCتواند برای کاهش مشکالت 

-تغییر می IOبا تغییر موقعیت نقطه  IOنیازی به ویرایش ندارد ولی جدول مقایسه  PLCشوند، 

بدون  PLCدر  IOو موقعیت نقطه  IOمطابق با رجیسترهای  XYکند. رجیسترهای مختلف 

 مانند.تغییر باقی می

 Kپارامتر  .4

 

را در این رابط کاربری  ”1“یا  ”0“با هم مشابه بوده ولی موقعیت نقطه  Pعملکرد و پارامتر 

 توان به طور مستقیم ویرایش کرد.می

 تایمر و شمارنده .5
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 رود.برای مانیتورینگ وضعیت تایمر و شمارنده در برنامه به کار می

 تنظیمات آالرم .6

آالرمهای زیر که به آنها آالرمهای رود. به عبارتی به کار می PLCی آالرم ها در برای مشاهده

 G3010.0 – G3025.15گویند.رجیستر می

 

 ردیابی سیگنال دیاگرام نردبانی 4-4-5-3

تواند برای ردیابی تغییر مقدار رجیسترها از طریق نمونه برداری به کار این عملکرد می

 گرفته شود.

o  تحت رابط کاربری پیش فرض“Diagnosis”  سافت کلید 

 را فشار دهید.

o  را برای ورود به رابط کاربری ردیابی سیگنال  سافت کلیدPLC  فشار

 دهید.
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توانند دو می R72.6 flash pointو یک موقعیت   ”Run allowed R10.0“های برای مثال، نمونه

کلیک کنید آنگاه پیغام زیر توسط وضعیت  start samplingرجیستر را در باکس متناظر پر کنند، روی 

 شود.هیستوگرام ظاهر می

“Two point locations will be displayed” 

 

را فشار دهید. برای  Zoom inو  Zoom outی بین دو نقطه نمونه برداری برای کنترل زمان وقفه

 باشد:شده از شکل فوق می zoomی نمونه شکل زیر نسخه
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را برای حرکت نمونه )در جاییکه مکان نما قرار گرفته است(  Move downو   Move upهای گزینه

 به پایین خط. R72.6برند. مثالً تغییر به سمت باال و پایین خط به کار می

 

تواند شرایط فعالسازی را برای عملکرد نمونه برداری کنترل کند، مثالً در مثال باال رابط پارامتر می

start condition  بهstart trigger دهد و تغییر وضعیت میtrigger condition  بهX483.7  تغییر

را یکبار برای  X483.7کند. اگر روی استارت کلیک کنید نمونه برداری آغاز نخواهد شد، کلید پیدا می
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معادل  X483.6تغییر وضعیت دهد و  trigger stopبه  stopشروع نمونه برداری فشار دهید. اگر 

stop condition  باشد، کلیدstop  وX483.6 .را برای توقف نمونه برداری فشار دهید 

 

 نمایش وضعیت رجیستر و مقدار ماکرو متغیر 5-5-3

ی وضعیت رجیسترها و مقدار ماکرو متغیر برای تحلیل راحتتر این عملکرد به منظور نمایش و مشاهده

 رود.خطا به کار می

  را فشار دهید تا وارد رابط پیش فرض مجموعه عملکرد شوید. کلید عملکرد 

  را فشار دهید تا وضعیت رجیسترهای  یا سافت کلید

X, Y, F, G, R, B  یا مقدار آدرسهایMacro-variable  .را نشان دهد 

 و عملیات پایه مربوط به آن ”Maintain“مجموعه عملکرد  6-3

 و عملکرد آن ”Maintain“رابط مجموعه عملکرد  1-6-3
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این عملکرد توابعی همچون تنظیمات پارامتر، راه اندازی دستگاه و اطالعات ابزار دستگاه را تحت 

سطح یک در هم ادغام کرده است. منوی اصلی سطح یک و منوی  ”Maintain“مجموعه عملکرد 

 باشد.به شرح ذیل می ”Maintain“توسعه عملکرد سافت کلید 

 

 Device configuration :ی شماره درایو، مشاهدهI/O پانل و سایر قسمتهای سخت افزاری و ،

 توالی اتصاالت گذرگاه

 Parameter setupگیرد این پارامترها : این رابط کاربری تمامی پارامترهای سیستم را در بر می

محور مختصات،  ، پارامتر کاربر ابزار دستگاه، پارامتر کانال، پارامترNCعبارتند از پارامتر 

 پارامتر جبران سازی خطا، پارامتر رابط وسیله و پارامتر دیتا شیت.

  پارامترهایNC : دستگاه پارامترهای مشترکCNC  

  پارامترهای ابزار دستگاه: پارامترهای مشترک بین ابزار دستگاه و کاربر )وسیله اندازه

 ها(گیری و حداکثر تعداد کانال

 های دستگاه رهای مشترک همه کانالپارامترهای کانال: پارامتCNC  مانند پارامتر(

small line segment) 

 )پارامتر محور: پارامترهای مربوط به محور) ثابت زمانی افزایش و کاهش سرعت 

 به جبران سازی خطای محور منطقی را  پارامتر جبران سازی خطا: پارامترهای مربوط

 العمل محور در نقطه صفر(کند )همانند جبران سازی عکس تنظیم می
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 Device interfaceهای فیزیکی و اتصاالت وسیله )مانند : پارامترهای مربوط به ویژگی

 مربوط به وسیله( IDنوع وسیله و 

 کند.دیتاشیت: مقادیر پارامترهای جبران سازی خطا را ذخیره می 

 Parameter configuration کاربری بوده بر : پارامترهای مشترک کاربر که در این رابط

شوند؛ پارامترهای این رابط کاربری شامل پارامتر کاربر، اساس نوع کاربری طبقه بندی می

-، اسپیندل، محور گذرگاه و پارامتر عملکرد میIO، ماژول pitchپارامتر محور، جبران سازی 

 باشند.

 User setupی تنظیمات صفحه : تنظیمات مربوط به کاربر. این رابط کاربری دربرگیرنده

، تنظیمات ارتباطاتی، تنظیمات شخصی سازی شده PLCکدها، سوئیچینگ  P ،Mنمایش، پارامتر 

 باشد.و سوئیچ حلقه بسته می

 Batch commissioning : بارگذاری و بک آپ گیری ازPLC ،پارامترها ،fixed cycle ،

Gکدها و سایر فایلها 

 Data management :هااز داده بارگذاری و بک آپ گیری 

 System Upgradeارتقای سیستم و بک آپ گیری : 

 Permission management به سزایی در  نقش: تنظیمات مدیران. مجوزهای مختلف که هرکدام

 های کاربری و منوها دارند.ساختار رابط

 Space compensation تنظیمات جبران سازی خطای :space 

 Time setupتنظیمات زبان سیستم : 

 Process packageها: بارگذاری یا فرآیند بک آپ گیری پکیج فایل 

 Machine tool informationویرایش یا نمایش اطالعات ماشین ابزار : 

 System informationنمایش اطالعات سیستم : 

 Registration : نمایش کدregistration و اطالعات مربوط به ابزار دستگاه 

 را به منظور ورود به رابط پیش فرض مجموعه عملکردپس از راه اندازی، کلید عملکرد 

“Maintain” فشار دهید. طبق شکل صفحه بعد 
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 پارامترتنظیمات  2-6-3

 ( انتخاب پارامتر1

o انتخرررررررررررررررررررراب مجموعرررررررررررررررررررره پارامترهررررررررررررررررررررا،  برررررررررررررررررررررای ،

 را فشار دهید. و  

o  ،برای حرکت مکان نما و انتخاب ستون طبقه بندی پارامترها یا تنظیمات پارامترها[left and 

right cursors] .را فشار دهید 

 فعالسازی ورودی پارامتر( 2

  زمانیکه مکان نما به ستون طبقه بندی پارامتر حرکت کند، برای دست یابی به خصوصیات

 را فشار دهید.کلید  ،پارامتر منتخب

 کند، به منظور فعال کردن امیکه مکان نما به سمت ستون تنظیمات پارامتر حرکت میهنگ

“Input box”  را فشار دهید.کلید 
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 ( ورودی پارامتر3

o  پس از اینکه باکس ورودی فعال شد و مقادیر وارد شدند، برای تأیید ورودی کلید 

 را فشار دهید.

 خروج از ورودی( 4     

  ،را فشار داده تا از برای لغو ورودی پس از اینکه باکس ورودی فعال شد

 مانند.ورودی خارج شوید و مقادیر اصلی دست نخورده باقی می

 

عملیات و روش تأیید پارامترها 3-6-3  

تعداد پنج روش تأیید برای پارامترهای این سیستم وجود دارد؛ سریع، ذخیره، ریست، راه اندازی مجدد و 

curing باشند:اقدامات مربوطه به شرح ذیل می شوند.که در آن پارامترها ِست نمی 

 تأیید سریع پارامترها:. 1
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o را برای تأیید فشار دهید که در کلید  ،پس از وارد کردن پارامترها در باکس ورودی

 شوند.نتیجه این امر، پارامترها با موفقیت تأیید می

 پارامترهاذخیره کردن برای تأیید . 2   

  را برای تأیید فشار دهید که پس از وارد کردن پارامترها در باکس ورودی، کلید

 شود:در نتیجه این امر، پیغام زیر ظاهر می

“Setup succeeds, save to validate” 

  سافت کلید[save]  دهد:را فشار دهید، آنگاه باکس ورودی پیغام زیر را نشان می یا 

“Whether to save the modified value (Y/N)” 

  سافت کلید[Y]  را برای تأیید فشار دهید آنگاه پیام  یا“Setup succeeds” 

 شوند.ظاهر شده و پارامترها تأیید می

  سافت کلید[N] .را برای لغو عملیات ذخیره کردن و بازیابی مقادیر اصلی فشار دهید 

 ریست برای تأیید پارامترها. 3    

o  ،را برای تأیید فشار دهید آنگاه  پس از اینکه پارامترها در باکس ورودی وارد شدند

 ظاهر خواهد شد. ”Setup succeeds, reset to validate“پیام 

o  سافت کلید[save]  دهد:را فشار دهید، آنگاه باکس ورودی پیغام زیر را نشان می یا 

“Whether to save the modified value (Y/N)” 

o  سافت کلید[Y]  را برای تأیید فشار دهید آنگاه پیام زیر ظاهر شده و پارامترها  یا

 شوند.تأیید می

“Save parameters successfully, please press reset” 

o  را برای تأیید فشار داده آنگاه سافت کلید“Reset succeeds”  ظاهر و پارامترها

 شوند.تأیید می

o  سافت کلید[N] .را برای انصراف از عملیات ذخیره کردن و بازیابی مقادیر اصلی فشار دهید 

 برای تأیید پارامترها راه اندازی مجدد. 4     
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  ،را برای تأیید فشار دهید آنگاه پیام  پس از اینکه پارامترها در باکس ورودی وارد شدند

“Setup succeeds, restart to validate” .ظاهر خواهد شد 

  سافت کلید[save]  دهد:را فشار دهید، آنگاه باکس ورودی پیغام زیر را نشان می یا 

“Whether to save the modified value (Y/N)” 

  سافت کلید[Y]  را برای تأیید فشار دهید آنگاه پیام زیر ظاهر شده و پارامترها تأیید  یا

 شوند.می

“Save parameters successfully, please press reset” 

 .پس از خاموش کردن سیستم، به منظور تأیید پارامترها آنرا ریستارت کنید 

ویرایش و تنظیمات پارامترها محدود هستند، در نتیجه به منظور تنظیمات و ویرایش پارامترها،  نکته:

 نیاز به وارد کردن گذرواژه خواهد بود.

 طبقه بندی و تغییر پروانه مدیریت 4-6-3

مجوز عملیات است؛  5، این سیستم دارای CNCهای مختلف برای ابزار ماشین نیازمندیبر اساس 

و مدیر سیستم. عملکردهای مختلف هرکدام از  CNCکارور، مدیر کارگاه، سازنده ابزار دستگاه، سازنده 

 این مجوزها به شرح ذیل است:

“System administration”ری با پروانه نگهداری نرم ی خدمات به مشت: توسعه، آزمایش و ارائه

 افزار

“CNC manufacturer” : ،ساخت محصوالت و کنترل کیفیت و کسب جواز الزم برای ارتقای سیستم

 و تنظیمات خاموشی دستگاه به مدت محدود PLCتنظیمات پارامتر سیستم، ویرایش برنامه 

“Machine tool manufacturer” برای اصالح جزئی : راه اندازی ابزار دستگاه با کسب جواز

 پارامترهای سیستم، ورودی داده جبران سازی خطا و تنظیمات خاموشی دستگاه به مدت محدود

“Workshop manager” راه اندازی ماشین کاری با کسب جواز الزم برای اصالح جزئی پارامترهای :

هایی از برنامه و ویرایش داده جبران سازی ابزارکاربر، ویرایش قسمت
4

 

                                                           
4

Tool compensation data  
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“Operator” عملیات ماشین کاری با کسب مجوز برای ویرایش داده جبران سازی ابزار و انتخاب بر :

 نامه
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رت مجوز پیش فرض از طریق را به صو ”Workshop“یا  ”Operator“تواند مجوز این سیستم می

وارد نمودن توانند از طریق تنظیم کند و سایر مجوزها می NCدر فهرست پارامتر  000359پارامتر

 نحوه تغییر دادن مجوزها به شرح ذیل است: گذرواژه پس از راه اندازی دستگاه تغییر پیدا کنند.

o  برای ورود به رابط پیش فرض مجموعه عملکرد“Maintain”  را فشار کلید

 دهید.

o  سافت کلید[logout] .را برای خروج از مجوز فعلی فشار دهید 

o  ،را فشار دهید. برای انتخاب مجوز مورد نیاز 

o  سافت کلید[login]  را فشار دهید تا بتوانید باکس ورودی را فعال نموده که در این حالت پیغام

“Please enter a login password” .ظاهر خواهد شد 

o  ًیک گذرواژه وارد کنید مثال“HCNC1” 

o  گرددرا فشار دهید، آنگاه مجوز با موفقیت اصالح میبرای تأیید ورودی کلید. 
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 ارتقای سیستم 5-6-3

 

باشد. از این رو، مجوزها بایستی تنها برای سازنده سیستم در دسترس می ”System upgrade“عملکرد 

 پس از راه اندازی تنظیم گردند. ”Maintain“تحت مجموعه عملکرد 

فشار  ”Maintain“را تحت مجموعه عملکرد  پس از تنظیمات مجوز، سافت کلید 

 )شکل زیر( شوید. ”System upgrade“دهید تا وارد رابط 

 

o  ی را فشار دهید و پنجره سافت کلید“Upgrade selection”  باالی رابط

 کاربری را انتخاب کنید.

o  های مورد نیاز فشار دهید )را برای انتخاب آیتم سافت کلیدBTF 

 هاست(ی آیتمبرای ارتقای همه

o  فشار دهید.را برای تأیید 

o  ،برای بک آپ گیری“Backup” .را انتخاب کنید 
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o  برای انتخاب ارتقای سورس فایلpatch  را فشار دهید ) سافت کلیدUSB 

flash disk .)دیسک سورس پیش فرض برای ارتقا است 

o  به منظور انتخاب فایلpatch   را فشار دهید )پسوند فایلpatch 

 باشد(. BTF.فایل ارتقا بایستی 

o را فشار دهید تا فرآیند ارتقا آغاز شود.ای تأیید بر 

 نکات زیر در نظر گرفته شوند:

 توان با اجازه پرسنل فنی ارتقای سیستم را میHNC CNC .انجام داد 

  ارتقای سیستم بایستی تحت وضعیت“Emergency stop” .انجام شود 

  فایلpatch  ارتقا، باید به فرمت.BTF .باشد 

 کاربر است، در طول مدت بک آپ گیری به حجم دیسک  کارتپیش فرض سیستم بک آپ،  کارت

 کاربر دقت داشته باشید.

 مدیریت داده 6-6-3

 

ها را ، جبران سازی، نوسان و سایر فایلlog، سیکل ثابت، PLCتواند پارامترهای رابط مدیریت داده می

توان طبق ها را میهای پارامتر سیستم، سایر فایلفایلبارگذاری نماید. با بارگذاری یا بک آپ گیری از 

همان مراحل )به جز فایل جبران سازی خطا( بارگذاری یا بک آپ گرفت. سافت کلید 

برای وارد کردن رابط  ”Maintain“را تحت منوی اصلی مجموعه عملکرد  

 مدیریت داده فشار دهید، طبق شکل زیر
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o  ،مکان نما را به سمت داده به منظور انتخاب نوع داده بارگذاری شونده یا بک آپ گیری شونده

 مورد نظر حرکت دهید.

o  را فشار دهید. برای تأیید سافت کلید 

o  را فشار دهید و یا  سافت کلید برای ورود به رابط کاربری

را فشار  یا  سافت کلیدهای  backupیا  loadبرای ورود به رابط کاربری 

 دهید.
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  برای بارگذاری داده در دیسک فالشUSB  یا دیسک کاربر بر روی دیسک سیستم، سافت کلید

در  user diskیا  USB flash diskرا فشار دهید تا باکس ترمز را به  

 شکل فوق حرکت دهید.

 را فشار دهید و برای انتخاب فایل داده سافت کلید  ،برای باز کردن دایرکتوری فایل

 حرکت کنید. cursorبا سافت کلید بارگذاری شونده 

  کند:را فشار دهید آنگاه باکس ورودی پیام زیر را ظاهر می سافت کلید 

“Whether to load the selected data file” 

  کلید[Y] برای تأیید بارگذاری فایل داده 

  کلید[N]  یا[Reset] برای لغو فرآیند بارگذاری داده 

 

o  سیستم در  کارتبرای بک آپ گیری داده درUSB flash disk  یاUser disk   در شکل فوق

یا  USB flash diskرا فشار دهید تا باکس قرمز را به سمت  سافت کلید 

User disk .حرکت دهید 

o  شود:را فشار داده که در نتیجه آن پیام زیر نمایش داده می سافت کلید 
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“Whether to back up the selected file?(Y/N)” 

o [Y]  برای تأیید بک آپ گیری از فایل داده و[N]  یا[Reset]  برای لغو این فرآیند 

 خودداری گردد.توجه: از قطع برق دستگاه به هنگام بارگذاری یا بک آپ گیری به طور جد بایستی 

 

 

 تنظیمات کاربری 7-6-3

 

توانند و کاربر می PLCرود، بین صفحات نمایش به کار می switchتنظیمات کاربر برای کنترل 

 عملکردهای متفاوتی بر اساس نیازهای مختلف تنظیم کنند.

فشار دهید تا وارد منوی  ”Maintain“را تحت منوی اصلی مجموعه عملکرد  [user setup]سافت کلید 

 شوید. طبق شکل زیر: ”User setup“زیرمجموعه 

 

 تنظیمات صفحه نمایش 1-7-6-3

 

تحت مجموعه  دانیم که با فشردن سافت کلید در رابط کاربری ماشین کاری می

 رابط کاربری خواهیم داشت که این چهار رابط عبارتند از: 4تغییر وضعیت بین  ”Machining“عملکرد 

1. “Big character coordinate + program” 

2. “Joint coordinates” 

3. “Graph + Program” 
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4. “Program” 

 joint“و  ”Big character coordinate+program“های در بین این چهار رابط کاربری، رابط

coordinates” توان در این قسمت تنظیم نمود.را می 

 ”User setup“تحت رابط  ”Display setup“را به منظور ورود به منوی  [user setup]سافت کلید 

 فشار دهید.

 

( محتوای 1-4با حرکت مکان نما به سمت ستون یک سمت چپ در شکل باال )مختصات مشترک 

ستون یک سمت راست در قسمت راست شکل باال نمایش داده شده و محتویات قابل نمایش در رابط 

توان از ستون یک سمت راست انتخاب نمود )قسمت سمت چپ را می ”Joint coordinates“کاربری 

 (صفحع بعدشکل 
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های یک تا دو(، محتویات ستون سمت چپ در شکل باال حرکت کند )ستون 2زمانیکه مکان نما به ستون 

سمت راست روی قسمت سمت راست شکل باال نمایش داده شده و محتویات نمایش در رابط کاربری  2

“Big character coordinate + program” توان از ستون دو سمت راست انتخاب نمود.را می 

 ”P parameter“تنظیمات  2-7-6-3

های برنامه باشد. تمامی سوئیچیک پارامتر مربوط به ماشین کاری و اپراتوری دستگاه می Pپارامتر 

PLC  و دستورات مربوط به آن توسط پارامترP تواند تحت رابط کاربری و این پارامتر می شوندتعیین می

“User setup” ای در ایمنی ابزار ماشین دارد، تنظیم شود. با توجه به اینکه این پارامتر نقش تعیین کننده

 اِعمال هرگونه تغییرات در این پارامتر بایستی با هماهنگی مسئول مربوطه صورت گیرد.

های و همان آدرس (010300)ارامتر کاربری ابزار دستگاه مطابق با پارامترهای بعد از پ Pپارامتر 

 است. shortcutکلید  [P parameter]باشد. سافت کلید حافظه پارامترهای کاربری می

را تحت رابط کاربری  [p parameter]سافت کلید  ”P parameter“برای ورود به رابط کاربری 

“User setup” .فشار دهید 
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فعال شده است، نه تنها سوئیچ  Pزمانی که یک عملکرد از طریق تنظیم پارامتر  بایستی یاد آور شد که

PLC  .نیاز به ِست شدن دارد، بلکه حتی سایر عملکردها و پارامترهای مربوطه نیز بایستی تنظیم شوند

دیویژن اسپیندل  ON/OFFبرای مثال، زمانی که عملکرد اسپیندل تراش فعال شد، عالوه بر پارامترهای 

قادر به راش، پارامترهای خود دیویژن اسپیندل نیز بایستی تنظیم شوند؛ که در غیر این صورت اسپیندل ت

  .دریافت عملکرد دیویژن نخواهد بود

 ”M code“تنظیمات  3-7-6-3

 

کد،  Mکد دستگاه بوده و برای تنظیم دستوراتی همچون روش تأیید  Mدر واقع تنظیمات  M codeجدول 

کدها در طول اسکن برنامه  Mدر یک خط بوده و آیا اینکه  G00کدها و  Mتأیید توالی زمانی که 

 رود.شوند یا خیر به کار میشناسایی می

فشار  ”M code“برای ورود به منوی  ”User setup“را تحت رابط کاربری  [M code]سافت کلید 

 دهید.
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(، پیش یا پس(: نوع )پیش یا پسکدها دارای چهار تنظیمات هستند ) M code  ،Mتحت رابط کاربری 

و  M4و  M3و کنترل اسپیندل. تنظیمات  G00شوند، سنکرون سازی ها اسکن میاینکه آیا تمامی خط

M5  ثابت بوده و قابل اصالح و ویرایش نیست. تعاریفM  زیر است:کدهای فوق الذکر به شرح 

M3  یکشماره به معنای چرخش در جهت مثبت اسپیندل 

M4  یکشماره به معنای چرخش در جهت منفی اسپیندل 

M5  به معنای توقف اسپیندل 

 پیش یا پسالف( 

 )جلو(پیشدر  آنرا باید کد M  ترزوداند، به منظور تأیید کد در یک خط نوشته شده Gکد و  Mزمانی که 

کد به طور همزمان، بایستی هردو به صورت سنکرون تنظیم  Gکد و  Mتنظیم نمود. به منظور تأیید 

 گردند.

 ب( ُمد اسکن در هر خط



107 
 تهیه و تنظیم

 کنترل افزار تبریزشرکت 

 

ُمد اسکنینگ اشاره به عملیات قبل از اجرای برنامه دارد. در واقع اسکن تمامی اطالعات ُمد در جلوی هر 

طالعات شامل این ا .خط انجام شده و در نتیجه خط تعیین شده جانشین چنین اطالعاتی خواهد شد

ُمد اسکنینگ شامل اسکن با بازگشت و  باشد.عبارت جلویی می مربوط بهمختصات، ابزار و جبران سازی 

شوند. زمان زیادی برای اسکن یک کنترل می 040113بوده و توسط پارامتر  Zبدون بازگشت محور 

 پذیرد.ها نیز صورت میبرنامه پرحجم نیاز است. در این حین، اسکن زیربرنامه

کند که دستگاه هیچ اطالعاتی را در پیش خط برنامه محاسبه ننموده و ُمد عدم اسکن بر حالتی داللت می

 وضعیت دستگاه روی حالت پیش فرض باشد.

 ::040113توجه: مقدار پارامتر 

 : ُمد عدم اسکن )پیش فرض(0

 Z: اسکن برنامه بدون برگشت محور 1

 Z: اسکن با برگشت محور 2

 G00ج( سنکرون سازی 

کد روی یک خط، معادل تنظیمات  Gو  Mیادآوری این نکته الزم است که سنکرون سازی دستورات 

موقعیتی  روی یک خط G00و  M. با این حال، قرارگیری دستور های پسین و پشین استهمزمان ستون

 خاص به شمار رفته و بایستی جداگانه تنظیم شوند.

 Mروی یک خط باشند، آنگاه این حالت از  G00و  M7را در نظر بگیرید، زمانی که  M7برای نمونه 

کد معادل کد  Mروی یک خط، آنگاه آن  G01و  M7کد معادل کد سنکرون است و هنگام قرارگیری 

 پیشین است.

 waitلحاظ شوند. به منظور فعالسازی عملکرد  PLCسنکرون بایستی در  G00کد با  Mتوجه شود که 

 صفحه بعدبایستی اصالح شود، شکل  PLCهم خط است، برنامه  G01زمانی که با  M7بوط به مر
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 د( کنترل اسپیندل

باید از  PLC)ُمد موقعیت/ُمد سرعت( قرار گیرد، برنامه  C/Sزمانیکه اسپیندل تحت عملکرد سوئیچ 

عنوان و شماره محور تغییر یافته را به همراه شروع و توقف محور تعریف کند. این  ،ُکد Mطریق 

 را عالمت گذاری کند. plcکد تعریف شده در  Mتواند تنظیمات می

کدهای کنترل شده توسط اسپیندل افزوده  Mزمانیکه چندین اسپیندل داشته باشیم، از عالمت گذاری  توجه:

 شده اطمینان حاصل کنید.

 ”PLC switch“تنظیم  4-7-6-3

 

قابل  PLCبیت و هر بیت آن یک سوئیچ  32به  Pتجزیه کردن پارامتر  PLCعملکرد تنظیمات سوئیچ 

-پیکربندی می parmتحت دایرکتوری  PLCSW.STRتوسط فایل پیکربندی  PLCتنظیم است. سوئیچ 

 نشان داده شده است: صفحه بعددر  PLCSW.STRشود و فرمت فایل 
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 PLCSW.STRرا انتخاب نموده تا  ”PLC switch file“، فایل  PLCSW.STRپس از ساخت فایل 

 وارد سیستم شود. طبق شکل زیر ”Data management“از طریق 
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 زیر را انجام دهید:مراحل  Pو راه اندازی پارامتر  PLCبه منظور ورود به رابط کاربری سوئیچینگ 

“Maintain   User setup   PLC switch” 
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Effective setup از منوهای :“ON”  و“OFF” توان از طریق محافظت گردد، این منوها را می

 راه انداخت. ”Effective setup“فشردن منوی 

ON: Set bit of focus on ON; 

OFF: Set bit of focus on OFF; 

در این مثال توسط فایل کاربری  Pگردد. پارامتر تعیین شده ذخیره می Pنتیجه تنظیمات در پارامتر 

PLCSW.STR شود.تعیین می 

 تنظیمات ارتباطی 5-7-6-3

 

و ابزارهای  اشتراکی کارتارتباطات و کامپیوتر،  CNCتواند ارتباط بین کنترلر سیستم این عملکرد می

 دستگاه را دریافت کند.

 شود.باز شد، شبکه وصل می  NC (000050)بعد از اینکه پارامتر  توجه:

 و کامپیوتر CNCالف( ارتباط بین سیستم عامل دستگاه 

 IPمربوط به کامپیوتر و  IPو کامپیوتر،  CNCبه منظور ارتباط بین سیستم عامل دستگاه 

 مربوط به دستگاه بایستی در یک سگمنت تنظیم شوند.

IP  دستگاهCNC  192.168.1به صورت پیش فرض برابر.XXX باشد. میIPV4 

تنظیم نمود. همچنین  XXX.192.168.1توان در طول مدت اتصال برابر کامپیوتر را می

بایستی منطبق باشند.  CNCآدرس گذرگاه و شبکه کامپیوتر با آدرس گذرگاه و پوشش شبکه دستگاه 

 باشد:مراحل انجام این کار به شرح ذیل می

o  رابط کاربری، تحت عملکرد به منظور ورود به“Maintain”  را  سافت کلید

 فشار دهید.

o  را  برای ورود به رابط کاربری تنظیمات ارتباطاتی، سافت کلید

 فشار دهید.

o  برای ورود به رابط اتصال“Local”  شکل صفحه بعد( را فشار دهید سافت کلید( 
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o  مکان نما را تا جایی که به گزینه“Server IP address” ده و آدرس دارسید، حرکت میIP  پیش

 تنظیم نمایید. 192.168.1.1.113فرض سیستم را برابر با 

o  مکان نما را تا“Local port number”  ،“Defualt gateway”  و“Subnet mask”  مربوط

و  ”Local port number” ،“Default gateway“به دستگاه حرکت دهید و آنها را برابر 

“Subnet mask” .کامپیوتر تنظیم کنید 

o  اینترنت کامپیوتر و سیستم دسترسی بهIPC  را با استفاده از کابل شبکه به هم متصل کنید. بایستی

دسترسی به  EtherCATسیستم یا کابل  IPCمربوط به  M3از طریق  توانیادآور شده که نمی

 اینترنت را فراهم نمود.

 

PING  دستگاه واقع در کامپیوتر یاPING :کامپیوتر واقع در دستگاه در زیر نشان داده شده است 
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o  در حالتPING  کامپیوتر در داخل سیستم، آدرسIP  کامپیوتر را در رابطPING  نوشته و

 را فشار دهید.سافت کلید 

o  برای خاتمهPING را فشار دهید.، سافت کلید 

 کابل شبکه بایستی به خوبی متصل شده و دسترسی به اینترنت به طور مناسب انتخاب شود. توجه:

 ب( ارتباط دیسک مشترک

 

توانند کدها در صورتی که تمامی ابزارها توسط سازنده ابزار دستگاه شبکه شده باشند، همه این ابزارها می

اشتراک بگذارند. زمانیکه ابزارهای دستگاه های مختلف پیکربندی را در دیسک مشترک دستگاه به و فایل

بینید، باز به دیسک مشترک متصل شوند، رابط کاربری دیسک مشترک را همانطور که در شکل زیر می

 کنید:
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  را تحت مجموعه عملکرد  به منظور ورود به این رابط کاربری، سافت کلید

“Maintain” .فشار دهید 

  را فشار دهید. برای ورود به رابط تنظیمات ارتباطاتی، سافت کلید 

  به منظور ورود به رابط کاربری اتصال“Shared disk”  را فشار سافت کلید

 دهید.

  مکان نما را تا جایی که به“Server IP address” رسید حرکت دهید و آدرس میIP  دیسک

 .اشتراکی سازنده ابزار دستگاه را وارد کنید

 FTPج( 

 

FTP باشد. قبل از ها از کامپیوتر به سیستم و بالعکس مییک نوع نرم افزار اتصالی به منظور کپی داده

به کار گرفته شود، از ارتباط بدون خطای شبکه اطمینان حاصل کنید. سپس نرم افزار  FTPآنکه 
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FFFTP  را روی کامپیوتر نصب کنید )از سایت اصلیHNC CNC  یاDingpan  دانلود شود، آیکن

 .سمت راست مالحظه گردد(

کلیک نموده و متعاقباً  FFFTPدستگاه و کامپیوتر انجام شد، روی آیکن  PINGپس از آنکه تنظیمات 

 شود:رابط کاربری زیر نمایش داده می

 

اه جدید ها در باالی منو طبق شکل زیر انتخاب کنیم. یک ایستگرا از لیست ایستگاه root loginتوانیم می

 شود:( در نتیجه رابط کاربری تنظیمات ایستگاه به صورت زیر نمایش داده میrootساخته )مثالً 
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  آدرسIP  مذکور همان آدرسIP .دستگاه است 

  ًمثال( نام کاربری مجموعه را انتخاب کنیدroot). 

  است 111111گذرواژه برای ورود کاربری برابر 

  روی کلیدEnter  کلیک کرده و رابطlogin  نمایش داده خواهد شد: شکل صفحه بعدبه صورت 
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 h/lnc8/prog/تنظیم نمود. همچنین سیستم اغلب در  2توان در رابط محیط مسیر انتقال سیستم را می

 تنظیم کرد. 1توان در محیط شود. مسیر کامپیوتر را مینوشته می

 بکشید و آن را بین سیستم و کامپیوتر انتقال دهید.پس از تعیین مسیر، فایل را با ماوس 

 .متصل نشود، اقدامات زیر را بررسی کنید FFFTPدر صورتی که  توجه:

 کند یا اینکه قابل دسترسی هست یا خیرشبکه را راه اندازی می 00050( اینکه آیا پارامتر 1

 اند یا خیروصل شده PING( اینکه آیا کامپیوتر و دستگاه به 2

در رابط کاربری دستگاه  port numberدرست است یا نه، برای نمونه  port numberاینکه آیا ( 3

CNC  وport number  تحت منویadvanced  مربوط بهFFFTP 
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 : plc online commissioning plcراه اندازی آنالین د( 

سیستم روی کامپیوتر دارد. در صورتی  PLCاشاره بر مانیتورینگ و ویرایش  PLCراه اندازی آنالین 

توان از این تابع استفاده کرد. شرایط زیر بایستی به آسانی انجام نشود، می PLCکه ویرایش و راه اندازی 

 برآورده شوند:

o .دستگاه و کامپیوتر بایستی به هم متصل باشند 

o .یک آداپتر مناسب مورد نیاز است 

باشد )الزم است بدانید آداپترهای به صورت زیر می HNC CNCمراحل تنظیمات مربوط به نرم افزار 

 متفاوت هستند(. XX.2و   1.26سری 

 را پیدا کنید. ServerIp.xmlو  ServerWindowD.exeهای ( آداپتر را روشن نموده و فایل1)
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را با کامپیوتر جاگذاری کنید، که در این مثال  Local IPرا باز کنید و  Serverlp.xml( فایل 2)

سیستم مطابقت داشته باشد در غیر  port numberبایستی با  Port numberباشد. می  192.168.1.115

 این صورت بایستی ویرایش شود.

 

 را باز کنید که در نتیجه آن شکل زیر نمایش داده خواهد شد: ServerWindowD.exe( فایل 3)

 

 شود.ویرایش نشود، مطابق شکل زیر آالرم ظاهر می Serverlp.xmlدر صورتی که 
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 Ladderی دوم سیستم، راه اندازی آنالین را در صفحه ”Diagnosis“( تحت رابط کاربری 4)

diagram شود:پیدا نموده و روی آن کلیک کنید، در این صورت پیغام زیر نمایش داده می 

“PLC is being commissioned online” 

 کلیک کنید. tools( ابزار ویرایش دیاگرام نردبانی را باز کنید و روی تنظیمات شبکه تحت منوی 5)
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IP  کامپیوتر و سیستم را به درستی وارد نموده و رویConnect .کلیک کنید 

کلیک کرده و نرم افزار راه  ”Start program monitoring“روی  Diagnosis( تحت منوی 6)

 کند:سیستم را مانند شکل زیر بارگذاری می PLCبه طور خودکار برنامه  PLCاندازی 
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 تنظیمات شخصی سازی شده 6-7-6-3

 

توان از طریق تنظیمات شخصی سازی شده دریافت نمود: تنظیمات زبان، تنظیمات نسخه سیستم را می

را فشار  ، سافت کلید ”Maintain“. تحت مجموعه عملکرد skinرزولوشن و تنظیمات 

را  دهید و برای ورود به رابط کاربری تنظیمات شخصی سازی شده سافت کلید 

 شوند.فشار دهید )شکل زیر(. تنظیمات شخصی سازی شده پس از ریستارت کردن تأیید می
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 ( تنظیمات زبان1

 .برای کاربران فراهم شده استهای روسی، چینی و انگلیسی ، زبانسیستم در تنظیمات

 

 ( تنظیمات رزولوشن2

 باشد.می         و         این تنظیمات دارای دو رزولوشن 
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-تنظیم شده باشد، آنگاه سیستم دو رزولوشن فوق را پشتیبانی می         برابر  BIOSاگر  توجه:

کند را پشتیبانی می        تنظیم شده باشد، نرم افزار فقط         برابر  BIOSکند و اگر 

 لحاظ شده است(.         )به صورت پیش فرض، رزولوشن برابر 

 skin( تنظیمات 3

های بعدی رنگ خاکستری را نیز پشتیبانی کند. نسخههای آبی و سیاه را پشتیبانی میرنگ skinتنظیمات 

 کنند.می

 

 Process packageتنظیمات  8-6-3

رود. آنها را در فایل این عملکرد برای بک آپ گیری از پارامترهای بهینه مربوط به فرآیند به کار می

XML کند.ثبت کرده و در سایر ابزارهای دستگاه استخراج می 

سافت کلید  ”Maintain“تحت مجموعه عملکرد  ”Process package“برای ورود به رابط کاربری 

  را فشار دهید. 
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“Process package” :سیستم به شرح ذیل نوشته شده است 

 Backup 

کلیک کند تا از مقادیر  Backupرا انتخاب نموده و روی  XMLتواند یک فایل کاربر می

 بک آپ گیری کند. XMLپارامترهای فایل 

 Load 

 XMLکلیک کند تا مقادیر داخل فایل  Loadرا انتخاب و روی  XMLتواند یک فایل کاربر می

 را روی پارامترهای مطابق سیستم بارگذاری کند.

 Rename 

کلیک کند، آنگاه سیستم روی  Renameرا برگزیده و روی  XMLتواند یک فایل کاربر می

اضافه نشود، سیستم به صورت خودکار این  ”XML.“گذارد. اگر می ”_CB“عنوان فایل پیشوند 

 کند.پسوند را برای عنوان فایل لحاظ می

 Copy, paste 
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و  pasteرا کپی،  XMLهای شبکه( فایل کارتهای مختلف )به جز کارتتواند در بین کاربر می

 یا حذف کند.

 توان تغییر داد.بوده و عنوان فایل پردازش را می parm دایرکتوری پکیج فرآیند نکته:

 XML: CB_*.XMLقانون نام گذاری فایل  نکته:

“CB”  و“XML” شوند:به صورت حروف بزرگ نوشته شده و به صورت زیر نمایش داده می 

 

. این قسمت با GB2312در نظر گرفته شده. اِنکدینگ معادل  1.0در شکل فوق، نسخه سیستم برابر 

CRAFTBAG 1.0نسخه  اً به صورت حروف بزرگ نوشته شده و مجدد ،parm  بیانگرparameter 

 باشد.همان مقدار پارامتر مورد نظر می valی شماره پارامتر و نشان دهنده noبوده، 
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 روشن/خاموش کردن، محافظت و ایمنی، توقف اضطراری –فصل چهارم 

 

مباحثی همچون روشن و خاموش کردن دستگاه، توقف اضطراری، ریست و آزادسازی  این فصل عمدتاً 

over travel  ابزار دستگاه وCNC کند.را مطرح می 

 روشن کردن 1-4

 توقف اضطراری ُمد کاری روشن کردن دستگاه نام عملکرد

 های پایهنیازمندی

 ( نُرمال بودن وضعیت ابزار دستگاه را بررسی کنید1

 ( مقدار ولتاژ کاری دستگاه بررسی شود2

 دستگاه الکتریکی ( بررسی اتصاالت 3

 توصیف عملکرد کلید مورد نظر مراحل عملکرد ردیف

1 
توقف اضطراری را کلید 

 فشار دهید
 

 ایمنی و محافظت

2 
 فیوز دستگاه را روشن کنید

 

 روشن کردن ابزارهای دستگاه

3 
 سیستم را روشن کنید

 
 روشن کردن سیستم

4 
توقف اضطراری را رها 

 سازید
 

 ( آنرا به سمت راست بچرخانید تا آزاد شود1

 ( ریست سیستم2

 

پس از روشن کردن دستگاه، بررسی کنید که آیا چراغ اندیکاتور واقع در پانل در وضعیت نرمال  توجه:

 بوده و کلید توقف اضطراری را آزاد کنید.

 خاموش کردن 2-4
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 توقف اضطراری ُمد کاری کردن دستگاه خاموش نام عملکرد

 های پایهنیازمندی
 ( متوقف ساختن عملیات ابزار دستگاه1

 غیرفعالسازی عملکردهای کمکی( 2

 توصیف عملکرد کلید مورد نظر مراحل عملکرد ردیف

1 
کلید توقف اضطراری را 

 فشار دهید
 

 ایمنی و محافظت

2 
 سیستم را خاموش کنید

 
 خاموش کردن سیستم

3 
 کنید خاموشفیوز دستگاه را 

 

 کردن ابزارهای دستگاهخاموش 

 

 ثانیه صبر کنید. 20سیستم، الزم است برای راه اندازی مجدد  توجه:

 و آزادسازی over travelمحافظت از  3-4

 over travelمحافظت در برابر  1-3-4

هایی تعبیه شده تا از آسیب دیدگی محور سروو به ای حرکت محور سرووها لیمیت سوئیچدر هر دو انته

کند، محافظت در سوئیچ را لمس میدلیل برخورد)تصادف( پیشگیری کند. زمانی که محور سروو لیمیت 

 hard over travelافتد. زمانیکه که یک محور با محافظت در برابر اتفاق می hard over travelبرابر 

سیستم خاموش شده و ابزار شود(، روشن می ”Over travel release“شود )چراغ نشانگر مواجه می

 ماند.دستگاه از انجام عملیات باز می

، 100006را از طریق پارامترهای  soft over travelمحافظت در برابر  تواندحتی میاین سیستم 

تنظیم کند. بدین معنی که، زمانیکه ابزار ماشین  102007، 102006، 101007، 101006، 100007
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کند، ابزار ماشین یک آالرم بروز داده و عملیات را متوقف ی تنظیمات پارامترها کار میفراتر از گستره

 میکند.

 hard over travelآزادسازی  2-3-4

 

 over travelآزاد سازی  نام عملکرد
ُمد 

 کاری

دستی، چرخش 

 دستی

 های پایهنیازمندی
( در صورتی که یکی از محورها بیشتر از پیمایش مجاز حرکت کرد، تمامی 1

 محورها از حرکت باز ایستاده و آالرم روشن شود.

 توصیف عملکرد نظر کلید مورد مراحل عملکرد ردیف

1 

عملکردهای 

یا  

را  

 فشار دهید.
 

 jogحالت 

2 

[Over travel release]  و

[Axis feed] .را فشار دهید 

 

1)[Over travel release] 

را به  [Axis feed]و 

 صورت همزمان فشار دهید.

2 )[Axis feed]  را در

 overمحور خالف جهت 

trave .انتخاب کنید 

 

محور را در جهت عکس  over travelدر ُمد دستی )چرخش دستی(، برای خروج از وضعیت  نکته:

 حرکت دهید.

رکت و سرعت ح، از جهت  over travelروج از وضعیت خابزار ماشین برای  به هنگام حرکت نکته:

 حرکت برای جلوگیری از تصادف اطمینان حاصل کنید.

واقع در ستون وضعیت عملیات  ”Error“آزاد شد،  ”Over travel release“در صورتی که  نکته:

(Operating)  به“Normal operation”  نرمال بوده و  وضعیتتغییر کرده و بدین معنی است که

 تواند ادامه پیدا کند.عملیات می

 over travelآزاد سازی  3-3-4
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 over travelآزاد سازی  نام عملکرد
ُمد 

 کاری

دستی، چرخش 

 دستی

 های پایهنیازمندی
( در صورتی که یکی از محورها بیشتر از پیمایش مجاز حرکت کرد، تمامی 1

 شود.پیغام آالرم روشن میمحورها از حرکت باز ایستاده و 

 توصیف عملکرد کلید مورد نظر مراحل عملکرد ردیف

1 

عملکردهای 

یا  

را  

 فشار دهید.
 

 jogحالت 

2 
[Over travel release]  و

[Axis feed] .را فشار دهید 
 

[Axis feed]  را در خالف

 over traveجهت محور 

 انتخاب کنید.

3 
 ریست را فشار دهید.

 

 شوند.ها ریست میآالرم

 

 توقف اضطراری 4-4

 feed holdکلید  1-4-4

 

کند، فشار دهید تا برنامه ماشین کاری را را زمانی که ابزار دستگاه برنامه را اجرا می [feed hold]کلید 

توان آن را به سرعت در حال اجراست نمی threadمتوقف کند. با این حال، زمانیکه که یک برنامه 

 متوقف ساخت.
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 resetریست  2-4-4

 

زمانیکه سیستم در وضعیت آالرم باشد، در صورت بروز هرگونه وضعیت غیرعادی در محور مختصات 

 ”reset“را فشار دهید. وضعیت  [reset]یا به منظور خروج از ورودی، برای ریست کردن سیستم، 

 کند:سیستم به صورت زیر عمل می

o به جز در مورد ماشین کاری تمامی محورها از حرکت می( ایستندthread) 

o  خروجی توابعS  وM باشند.نامعتبر می 

o دارد.عملیات خودکار را متوقف و عملکرد ُمد را نگه می 

باشد. برای تأیید چنین پارامترهایی پس از می ”reset“به عالوه، روش تأیید معتبر بودن برخی پارامترها 

 آنکه پارامترها وارد و ذخیره شدند، ریست را فشار دهید.

 اضطراری توقف 3-4-4

 

کند، در صورت احساس خطر یا وضعیت اضطراری، کلید زمانیکه ابزار دستگاه عمل می

“Emergency stop”  ،را فشار داده که در نتیجه این امرCNC  وارد حالت توقف اضطراری شده و

servo feed شوند )تغذیه راه انداز و چرخش اسپیندل به سرعت متوقف میfeed  در قسمت کنترل قطع

 شود. resetرا آزاد کنید تا سیستم وارد وضعیت  ”emergency stop“شود(؛ می

قبل از آنکه توقف اضطراری را آزاد کنید، از برطرف شدن دلیل خطا اطمینان حاصل کنید. بعد از آزاد 

ی مختصات را به نقطه مرجع بازگردانده تا از درست feedکردن توقف اضطراری، تمامی محورهای 

 محورها مطمئن شوید.

های الکتریکی قبل از روشن و خاموش کردن دستگاه، به منظور کاهش احتمال شوک نکته:

“Emergency stop” .را فشار دهید 



132 
 تهیه و تنظیم

 کنترل افزار تبریزشرکت 

 

 

 

 

 

 

 speed overrideعملیات دستی و  –فصل پنجم 

 بازگشت به نقطه مرجع به صورت دستی 1-5

باشد. بدین منظور، پس از دستگاه مختصات ابزار ماشین می پیش شرط حرکت کنترلی ابزار ماشین، تعیین

آنکه سیستم روشن و ریست شد تمامی محورهای ابزار دستگاه را به نقطه مرجع بازگردانید. روش انجام 

 شود:این کار طبق جدول زیر انجام می

 بازگشت به نقطه مرجع به صورت دستی نام عملکرد
ُمد 

 کاری
 بازگشت به نقطه مرجع

 های پایهنیازمندی

ابزار ماشین که با پارامتر  feedاز جهت مثبت محور با فرض نقطه مرجع، 

“Direcation of returning to the reference point” اطمینان شود، مشخص می

 حاصل کنید.

 توصیف عملکرد کلید مورد نظر مراحل عملکرد ردیف

1 
کلید بازگشت به نقطه 

 مرجع را فشار دهید.
 

 تنظیم کارکرد مؤثر

2 
 [Axis feed]  را فشار

 دهید.
 

محور را به سمت نقطه مرجع باز 

 گرداند.می

هنگامی که ابزار دستگاه به موتور انکدر مطلق تجهیز شده باشد، نیازی به برگرداندن سیستم به  نکته:

 .نقطه مرجع نیست
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 return to reference“مطابق با پارامترهای  [axis feed]به هنگام برگشت به نقطه مرجع،  نکته:

point” (102011 ،101011 ،100011 )گردد.مشخص می 

رای برگشت به نقطه مرجع محورها ( را به طور همزمان بX, Y, Zکلیدهای انتخاب جهت محور ) نکته:

 فشار دهید.

پس از آنکه تمامی محورها به نقطه مرجع برگشتند، تا زمانی که سروو درایو در طول مدت اجرای  نکته:

 شدن ندارند. homeها نیازی به عملیات آالرمی بروز ندهد، دیگر آالرم

کوچک باشند، فرآیند و موقعیت قرارگیری سوئیچ تراول بسیار زمانیکه پالس صفر موتور  نکته:

homing  ای به اندازه یک مناسب انجام نشده و ممکن است فاصله رطوممکن است بهscrew pitch 

 ی معینی را طی نماید.فاصله travel switchداشته باشد. سپس بایستی 

 دستی feedی حرکت دادن محور مختصات به وسیله 2-5

در کل، برای ماشین کاری قطعات  کنترل نمود. continueتوان توسط ُمد حرکت محور مختصات را می

واقع  [federate override]و  [Axis feed]، شود. کلید ُمد کاری میساده به کار گرفته 

 ابزار دستگاه وارد نموده تا محور مختصات ابزار ماشین را حرکت دهید. در پانل کنترل

 حرکت محور مختصات توسط فید دستی نام عملکرد
ُمد 

 کاری
 دستی

 نیاز به حرکت مداوم ابزار دستگاه های پایهنیازمندی

 توصیف عملکرد کلید مورد نظر مراحل عملکرد ردیف

 کلید  1

  را فشار دهید.

 تنظیم کارکرد مؤثر دستگاه

2 

[federate 

override]  را انتخاب

 نمایید

 

حاصل ضرب سرعت پیش فرض در 

federate override 

3 

[Axis feed]  را فشار

 دهید.

 

متوقف  feedاگر کلید را رها کنیم، 

 خواهد شد.
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در پارامتر محور مختصات تنظیم  ”Show speed jog speed“سرعت پیش فرض را با پارامتر  نکته:

 (X:100032, Y:101032, Z:102032نمایید.)

به را فشار دهید، چراغ نشانگر روشن شده و ابزار متناسب با آن  [Axis feed]تمامی کلیدهای  نکته:

کند. آن را رها نموده در این حالت چراغ نشانگر خاموش شده و ابزار دستگاه ت میصورت مداوم حرک

 متوقف خواهد شد.

را به صورت همزمان فشار داده که متعاقباً محورهای متناسب با  [Axis feed]بعضی از کلیدهای  نکته:

 آن به صورت مداوم تحت ُمد دستی حرکت خواهند کرد.

 محور مختصات به صورت دستی سریعحرکت  3-5

 Quick traverse]، [Manual]محور مختصات را به صورت دستی و سریع حرکت دهید. ُمد کاری 

magnification] ،[FF]+[Axis feed]  را روی پانل کنترلی ابزار دستگاه برای خاتمه این عملیات

 فشار دهید.

 حرکت سریع دستی مختصات محور نام عملکرد
ُمد 

 کاری
 دستی

 نیاز به حرکت سریع ابزار ماشین های پایهنیازمندی

 توصیف عملکرد کلید مورد نظر مراحل عملکرد ردیف

 کلید  1

  را فشار دهید.

 تنظیم کارکرد مؤثر دستگاه

2 

[quick traverse 

magnification]  را

 انتخاب کنید.
 

حاصل ضرب سرعت پیش فرض و 

quick traverse magnification 

3 
[quick traverse]  و

[axis feed]  را فشار

  دهید.

[FF]  و[Axis feed]  را به طور

 همزمان فشار دهید.

 شود.متوقف می feedبا آزاد کردن کلید، 

 

در پارامتر محور مختصات تنظیم  ”High speed jog speed“سرعت پیش فرض را با پارامتر  نکته:

 (X: 100033, Z: 102033)کنید. 
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% افزایش و 10پیمایش سریع را به ازای هر  override%، 100بر اساس سرعت پیش فرض  نکته:

 کاهش دهید.

 نامعتبر است. Manual” ،[FF]“تحت ُمدهای دیگر به جز ُمد  نکته:

 افزایشی feedحرکت محور مختصات با  4-5

Feed دهد. این فید اغلب تواند محور مختصات را به صورت کّمی توسط ُمد پالس حرکت افزایشی می

یابی دقیق موقعیت  ها به منظور کنترلبرای تنظیمات ابزار یا راه اندازی ابزار دستگاه و سایر عملیات

واقع  [Axis feed]و  [Magnification]، ُمدهای کاری رود. ابزار دستگاه به کار می

در پانل کنترلی واحد دستی و ابزار ماشین را فشار داده تا محور مختصات ابزار ماشین را توسط فید 

 افزایشی حرکت دهید.

 حرکت سریع دستی مختصات محور نام عملکرد
ُمد 

 کاری
 افزایشی

 موقعیت یابی دقیق دستی های پایهنیازمندی

 عملکردتوصیف  کلید مورد نظر مراحل عملکرد ردیف

1 
را  

 فشار دهید.

 

 تنظیم کارکرد مؤثر دستگاه

2 

[Magnification]  را

 فشار دهید.

 

در  magnificationحاصل ضرب 

0.001m 

3 

[Axis feed]  را فشار

 دهید.

 

-با یک بار فشار دادن یکی از کلیدها می

توانید به موقعیت و جهت متناظر برای 

 ی افزایشی برسید.فاصله

 

کند. آنرا را یکبار فشار دهید، آنگاه محور به یک فاصله افزایشی ثابت حرکت می [Axis feed] نکته:

 Axis]رها کرده و مجدداً فشار دهید تا محور به اندازه یک فاصله افزایشی ثابت دیگر حرکت کند. اگر 

feed] .را فشار داده و نگه دارید، در این صورت محور حرکتی نخواهد داشت 
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 متر است. 0.001در  magnificationحاصل ضرب  برابر له افزایشیفاص نکته:

            است؛  magnificationدارای سه نوع  HNC-808Di-TUسیستم  نکته:

وجود دارند. به عبارت دیگر  [magnification]ی دیگری نیز بین کلیدهای کلیدهای بهم پیوسته نکته:

 صادق است قابل تأیید نیستند. ONسایر کلیدها زمانی که 

 حرکت محور مختصات توسط فید چرخش دستی 5-5

دهد. اغلب برای تنظیمات محور مختصات را توسط فید چرخش دستی به صورت مداوم و کّمی حرکت می

دقیق موقعیت یابی ابزار ماشین مورد  ها به منظور کنترل ابزار یا راه اندازی ابزار ماشین یا سایر عملیات

 گیرد.استفاده قرار می

را فشار دهید تا محور مختصات ابزار  [Axis feed]و  [magnification]،  ُمد کاری 

 ی فید چرخش دستی حرکت کند.دستگاه به وسیله

 حرکت سریع دستی مختصات محور نام عملکرد
ُمد 

 کاری
 چرخش دستی

 دقیق و مداوم ابزار دستگاهنیاز به حرکت  های پایهنیازمندی

 توصیف عملکرد کلید مورد نظر مراحل عملکرد ردیف

1 
  را فشار دهید.

 تنظیم کارکرد مؤثر دستگاه

2 

[Magnification]  را

 فشار دهید.

 

در  magnificationحاصل ضرب 

0.001m 

3 

[Axis feed]  را فشار

 دهید.

 

-در حالی که چرخش دستی را می

در جهت مورد نظر چرخانید، محور 

 کند.حرکت می

4 

[Handwheel]  را

 بچرخانید.

 

ابزار به صورت دقیق و ادامه دار، 

 دهد.دستگاه را حرکت می

 



137 
 تهیه و تنظیم

 کنترل افزار تبریزشرکت 

 

میلی  0.001حاصل ضرب  برابرزمانی که چرخش دستی در حال چرخش است، فاصله حرکت  نکته:

 باشد.می magnificationمتر و 

            است:  magnificationدارای سه نوع  HNC-808Di-TUسیستم  نکته:

وجود دارند، به عبارت دیگر، سایر کلیدها  [Magnification]ای بین کلیدهای کلیدهای بهم پیوسته نکته:

 معتبر باشد. ONمعتبر نخواهند شد هنگامی که 

 چرخش دستی نباید با سرعتی بیشتر از  نکته:
 

 
بچرخد. اگرکه چرخش دستی با سرعت چرخانده شود،  

تواند هنگامی که فاصله حرکت برابر با شمارش پالس چرخش دستی نخواهد بود یا اینکه محور فید نمی

 چرخش دستی متوقف شده است به تندی متوقف گردد.

 

 کنترل دستی اسپیندل 6-5

 توصیف عملیات توقف شروع عملیات عنوان عملیات ردیف
کاری ُمد 

 مؤثر

1 

چرخش اسپیندل در 

 جهت مثبت

  

( چرخش ساعتگرد و 1

پادساعتگرد و حالت توقف 

موتور اسپیندل همگی بهم 

 پیوسته هستند.

( در حالیکه کنترل 2

اسپیندل برای عملیات 

خودکار مورد نیاز است، 

و  manualُمد کاری را به 

 automaticسپس به 

 برگردانید.

چرخش 

 ،دستی

 ،افزایشی

 حالت دستی

2 

چرخش اسپیندل در 

 جهت منفی

  

3 

 spidle]کلید  توقف اسپیندل

stop]  را فشار

 دهید.

[Reset] .را فشار دهید 

4 

چرخش در جهت 

مثبت/توقف 

power head   

به منظور کنترل جهت 

چرخش مثبت یا توقف 

power head  به صورت

 را فشار دهید. [A]سیکلی 
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5 

چرخش در جهت 

منفی/توقف 

power head   

به منظور کنترل جهت 

چرخش منفی یا توقف 

power head  به صورت

 را فشار دهید. [B]سیکلی 

6 

سرعت اُورراید 

 اسپیندل

 

با توجه به مقدار ( 1

% سرعت پیش 100

اُورراید فرض، نرخ 

% 10سرعت را به میزان 

 افزایش یا کاهش دهید.

 override( بازه 2

150%-0% 

چرخش 

 دستی،

افزایشی، 

 دستی،

 اتوماتیک،

MDI 

 

 

 

 های دستیسایر عملیات 7-5

 ُمد کاری مؤثر توصیف عملیات توقف شروع عملیات عنوان عملیات ردیف

1 Tip forward 

 

فشار دادن مجدد 

 همین کلید

 Tip]کلید 

forward]  را

برای کنترل 

سیکلی چرخش 

رو به جلو یا 

 فشار دهید. ،توقف

 ،دستی

 ،چرخش دستی

 افزایشی

2 Tip inch 

 

توقف پس از هر 

inch 

این کلید را یکبار 

فشار دهید، آنگاه 

tip  به یک فاصله

ثابت پیشروی 

 خواهد داشت.
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3 Tip backward 
 

فشار دادن مجدد 

 همین کلید

 Tip]کلید 

backward]  را

برای کنترل 

سیکلی چرخش 

یا  عقبرو به 

 فشار دهید. ،توقف

به صورت پیش 

فرض این کلید 

 خاموش است.

4 
Clamping jaw 

ON/Off  

فشار دادن مجدد 

 همین کلید

کنترل روشن 

خاموش بودن 

clamping jaw 

5 
Positive rotation of 

machine tool 
 

توقف پس از 

چرخش برای یک 

 بیت کاتر

این کلید را یکبار 

فشار دهید، آنگاه 

ابزار ماشین در 

به ازای جهت مثبت 

 .چرخدیک بیت می

6 Lighting ON/Off 

 

فشار دادن مجدد 

 همین کلید

کنترل سیکلی 

روشن خاموش 

بودن چراغ. به 

صورت پیش 

فرض خاموش 

 است.

 ،دستی

 ،چرخش دستی

 ،افزایشی

 ،خودکار

MDI، 

 تک سگمنتی

7 
Lubrication 

Start/stop 
 

فشار دادن مجدد 

 همین کلید

روشن خاموش 

روغن بودن پمپ 

 کاری

8 
Positive rotation of 

chip removal 
 

فشار دادن مجدد 

 همین کلید

کنترل حرکت یا 

توقف موتور 

 براده جمع کن
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 کنترل افزار تبریزشرکت 

 

9 Cooling ON/Off 

 

فشار دادن مجدد 

 همین کلید

کنترل توقف و 

کارکرد موتور 

خنک کاری 

 دستگاه

 

8-5 Speed Override 

1-8-5 Feed speed override 

بسیار باال یا پایین  Fزمانیکه سرعت فید برنامه نویسی دستورات ، MDIتحت ُمد خودکار یا ُمد عملیات 

بچرخانید.  overrideرا به منظور تنظیم سرعت فید در برنامه  Feedrate Overrideباشد، سوئیچ 

 override :120%-0%ی گستره

 Machining“نامه عملیاتی خودکار تعیین شده و عملکرد ردر صورتی که سرعت فید در ب

preparation” با پارامتر فعال نشده باشد، سیستم به صورت خودکار توسط سرعت پیش فرض ،

فعال گردد، سیستم با سرعت  ”Machining preparation“کند. اگر عملکرد کار می 040030

Machining preparation  حرکت نموده وfeedrate override .در فرآیند عملیاتی معتبر خواهد بود 

تعیین شده دستی را تنظیم کند و سیستم مطابق مقدار  feedrateتواند مداوم، سوئیچ می feedتحت ُمد دستی 

پارامتر  Y، محور ”Slow speed jog speed“  100032پارامتر Xپارامتر محورها )برای محور 

 کند.می( عمل 102032پارامتر  Zو محور  101032

فید صفر بوده و نرخ  overrideبرابر با صفر تنظیم شود، نرخ  feed overrideی وقتی دستگیره نکته:

override کند. اگر نرخ پیمایش سریع به صورت موقت به صفر تغییر میoverride  فید به غیرصفر

 گردد.اش باز میپیمایش سریع به مقدار اصلی overrideتغییر یابد، نرخ 

اش نامعتبر بوده و دستگاه با سرعت اصلی thread ،feed overrideدر طول مدت ماشین کاری  نکته:

 کند.کار می

2-8-5 Quick traverse speed override 
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 کنترل افزار تبریزشرکت 

 

 

توسط  X, Y, Zمحورهای  G00کند، سرعت کار می MDIزمانی که یک برنامه در ُمد خودکار یا 

 102034 ,101034 ,100034یعنی پارامترهای  ”Maximum quick traverse speed“پارامترهای 

 Quick traverse“توان توسط تحت ُمد پیمایش سریع دستی، سرعت را می گردند.تنظیم می

magnification”  تنظیم نمود. سرعت حرکت پیمایش سریع دستی محورهایX, Y, Z  توسط

-تنظیم می 102033 ,101033 ,100033با شماره پارامتر  ”High speed jog speed“پارامترهای 

 شوند.

و سیکل ثابت و سگمنت پیمایش سریع  G00سگمنت پیمایش سریع در پیمایش سریع دستی، پیمایش سریع 

افزایش یا  ”Quick traverse magnification“% توسط 10توان به میزان را می G29و  G28در 

 باشد.می% 100از صفر تا  overrideی کاهش داد. همچنین بازه

گردند: ها بدین شرح تنظیم میطبق نیاز برخی کاربران، اُورراید پیمایش سریع برخی سیستم نکته:

% است. نرخ 2حقیقی برابر  override% تنظیم شد، نرخ 0زمانیکه اُورراید پیمایش سریع برابر 

override  است که فید 0پیمایش سریع تنها زمانی %override .صفر باشد 

 Increment magnificationانتخاب  3-8-5

 

تحت ُمد چرخش دستی و افزایشی، بعد از صدور پالس دستورالعمل با یک فاصله ثابت حرکت کنید و 

 شود.کنترل می increment magnificationمقدار فاصله ثابت توسط 

            به شرح  increment magnificationدارای سه کلید  HNC-808Di-TUسیستم 

 رابطه متناظر بین کلید بزرگنمایی افزایشی و مقدار فاصله در زیر نشان داده شده است: باشد.می
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 کنترل افزار تبریزشرکت 

 

 این کلیدها به هم پیوسته هستند. نکته:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و ویرایش برنامهمدیریت  –فصل ششم 

 جستجوی برنامه 6 -1

دارای عملکرد  ”Program“و  ”Machining“عملکردهای تحت مجموعه  HNC-808DiMسیستم 

شوند، هایی که تحت دو مجموعه عملکرد جستجو میجستجوی برنامه است، با این حال، استفاده از برنامه

شوند برای بارگذاری جستجو می ”Machining“هایی که تحت مجموعه عملکرد متفاوت است. برنامه

-روند؛ در حالیکه برنامهها به کار میملیاتبرنامه و سایر عی برنامه ماشین کاری، ویرایش پشت صحنه

شوند برای مدیریت برنامه یا به اصطالح کپی، جستجو می ”Program“هایی که تحت مجموعه عملکرد 

pasteروند.های مختلف به کار می، حذف و انتقال برنامه بین دیسک  

 است.ل سوم بیان شده رسی جداول موجود دراین فصل در فصتوضیحات فا نکته:
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 کنترل افزار تبریزشرکت 

 

 جستجوی برنامه ویرایش یا ماشین کاری 1-1-6

 جستجوی مستقیم 1-1-1-6

 

 

 ”Search“های مختلف توسط عملکرد جستجوی برنامه ها تحت دیسک 2-1-1-6
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 کنترل افزار تبریزشرکت 

 

 

 ”Search“جستجوی برنامه ها تحت دایرکتوری توسط عملکرد  3-1-1-6
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 کنترل افزار تبریزشرکت 

 

 

 جستجوی برنامه مدیریت )انتقال و حذف( 2-1-6

 جستجوی مستقیم 1-2-1-6

 

 

 ”Search“های مختلف توسط عملکرد ها تحت دیسکجستجوی برنامه 2-2-1-6
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 کنترل افزار تبریزشرکت 

 

 

 Searchها تحت دایرکتوری توسط عملکرد جست و جوی برنامه 3-2-1-6
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 کنترل افزار تبریزشرکت 

 

 

 ویرایش برنامه 2-6

 شود:این سیستم به چهار روش وارد وضعیت ویرایش برنامه می

 تحت مجموعه عملکرد ماشین کاریهای جدید روش اول: ایجاد برنامه

 ویرایش برنامه تحت مجموعه عملکرد ماشین کاریروش دوم: 

 ویرایش پشت صحنه تحت مجموعه عملکرد ماشین کاریروش سوم: 

 های جدید تحت مجموعه عملکرد برنامهروش چهارم: ایجاد برنامه

 های جدیدایجاد برنامه 1-2-6

تحت مجموعه عملکرد  ”Create new programs“دارای عملکرد  HNC-808DiMسیستم 

“Machining”  و“Program” باشد. اگرچه این دو عملکرد می“Create new programs”  در

شوند، عملکرد آنها به طور اساسی مشابه مجموعه عملکردهای فوق به روشهای متفاوتی راه اندازی می

 اُپراتور را در راه اندازی تسهیل کند. تواند کارمی ”Create new programs“است. پیکربندی 

 ”Machining“های جدید تحت مجموعه عملکرد ایجاد برنامه 1-1-2-6

 ”Program editing“های جدید تحت رابط کاربری ( ایجاد برنامه1
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 کنترل افزار تبریزشرکت 

 

  

 ”Backstage editing“های جدید تحت رابط کاربری ( ایجاد برنامه2
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 کنترل افزار تبریزشرکت 

 

 

 ”Program“های جدید تحت مجموعه عملکرد ایجاد برنامه 2-1-2-6
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 کنترل افزار تبریزشرکت 

 

 ویرایش و اصالح برنامه 2-2-6

این سیستم ویرایش و اصالح شوند. دو  ”Machining“های موجود بایستی در مجموعه عملکرد برنامه

 برنامه در حال بارگذاری کنونی و برنامه غیر بارگذارینوع برنامه ویرایش شده و اصالح شده داریم؛ 

 ویرایش و اصالح برنامه در حال بارگذاری کنونی 1-2-2-6

 

 به هنگام ویرایش برنامه ماشین کاری فعلی، ابزار دستگاه نبایستی در حالت اجرا باشند. نکته:

 ی برنامه غیر بارگذاری شوندهویرایش و اصالح پشت صحنه 2-2-2-6
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 کنترل افزار تبریزشرکت 

 

 

برنامه  ”Select program“به هنگام انتخاب برنامه بارگذاری جاری تحت رابط کاربری  نکته:

 ویرایش نمود. ”Backstage editing“توان از طریق عملکرد بارگذاری جاری را می

 ذخیره برنامه 3-2-6

باشد. بنابراین، ی مورد نظر در سیستم میکپی کردن و ایجاد برنامه ”Save program as“ی وظیفه

ویرایش برنامه شده وارد وضعیت  ”Edit program“تواند در رابط کاربری برنامه بارگذاری شونده می

وارد وضعیت ویرایش شوند تا  ”backstage editing“توانند در رابط کاربری ها میو سایر برنامه

 ذخیره شدن فایل مورد نظر را دریافت کنند.

 ”Current loading program“ذخیره برنامه با عنوان  1-3-2-6
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 کنترل افزار تبریزشرکت 

 

 ”Non-loading program“ذخیره برنامه با عنوان  2-3-2-6
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 کنترل افزار تبریزشرکت 

 

 

 کردن سگمنت برنامه pasteکپی و  4-2-6

 

 مدیریت برنامه 3-6

 تغییر عنوان برنامه و دایرکتوری فایل 1-3-6
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 کنترل افزار تبریزشرکت 

 

 

 کردن برنامه و دایرکتوری فایل pasteکپی و  2-3-6
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 کنترل افزار تبریزشرکت 

 

 

 حذف برنامه 3-3-6

 ”Machining“حذف برنامه تحت مجموعه عملکرد  1-3-3-6

 

 ”program“حذف برنامه تحت مجموعه عملکرد  2-3-3-6
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 کنترل افزار تبریزشرکت 
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 کنترل افزار تبریزشرکت 

 

 

 عملیات خودکار –فصل هفتم 

 عملیات خودکار 1-7

 بارگذاری برنامه ماشین کاری 1-1-7

بارگذاری نمود. اگرچه که  ”Machining“توان تحت مجموعه عملکرد برنامه ماشین کاری را فقط می

ایجاد کرد، بااین وجود، رابط کاربری  ”Program“توان تحت مجموعه عملکرد های جدید را میبرنامه

توان به کند. به هنگام اتمام این عملیات، برنامه را نمیتغییر پیدا می ”Machining“به مجموعه عملکرد 

 صورت برنامه ماشین کاری به طور خودکار بارگذاری کرد.

 برنامه ماشین کاری بارگذاری یک برنامه جدید به عنوان 1-1-1-7
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 کنترل افزار تبریزشرکت 

 

توان به ذخیره شد، آن را می ”Machining“پس از آنکه برنامه جدید تحت مجموعه عملکرد  نکته:

 صورت خودکار به عنوان برنامه ماشین کاری جاری بارگذاری کرد.

به عنوان برنامه ماشین کاری  ”Program“توان تحت مجموعه عملکرد برنامه جدید را نمی نکته:

 بارگذاری کرد.

 بارگذاری برنامه موجود به عنوان برنامه ماشین کاری 2-1-1-7

 

 اجرای برنامه 2-1-7



159 
 تهیه و تنظیم

 کنترل افزار تبریزشرکت 

 

 

 قبل از اجرای خودکار یک برنامه، تنظیمات ابزار را کامل کنید. نکته:

شود، اجرا و انجام نمی ”Machining“اگرچه ماشین کاری خودکار تحت مجموعه عملکرد  نکته:

 ساده تر است. ”Machining“ی عملیات تحت مجموعه عملکرد مشاهده

 تأیید برنامه 3-1-7

 

 شبیه سازی گرافیک برنامه 4-1-7
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 کنترل افزار تبریزشرکت 

 

 

به منظور انجام تنظیمات اندازه و موقعیت جای کار مورد استفاده برای شبیه سازی گرافیکی، به  نکته:

 مراجعه کنید. ”Graphics setup“با عنوان  3-2-7قسمت 

 کنترل عملیات خودکار 2-7

 عملیات تک سگمنتی 1-2-7

 

 توان همانند ُمد خودکار شبیه سازی و تأیید کرد.نکته: ُمد تک سگمنتی را می
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 کنترل افزار تبریزشرکت 

 

 (Skip)عملیات پرش  2-2-7

 

 program]هستند، پس از فشار دادن  ”/“هایی از برنامه که دارای عالمت در صورتی که قسمت نکته:

skip]  اجرا شوند، سیستم از این خطskip کند.کرده و خط بعدی را اجرا می 

فشار داده نشود، سیستم این خط دستور را نیز به صورت ترتیبی اجرا  [program skip]اگرکه  نکته:

 کند.می

 اجرای برنامه از هر خط 3-2-7
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 کنترل افزار تبریزشرکت 

 

 

در نظر گرفته  2-0توان برابر را می ”Any line mode selection“با عنوان  040113پارامتر  نکته:

 باشد:که توضیحات آن به شرح ذیل می

 شوند.: ُمد عدم اسکن. به عبارتی ُمدهای قبل از خط هدف جاگذاری نمی0

شوند به جز ُمد محور . به عبارتی ُمدهای قبل از خط هدف جاگذاری میZ: ُمد اسکن به غیر از محور 1

Z. 

 ی پیش از خط هدف جاگذاری خواهند شد.: ُمد تمام اسکن. به عبارتی ُمدها2

 ”Any line axis location sequence“با عنوان  040114توان توسط پارامتر توالی موقعیت محور را می نکته:

 باشد:تنظیم کرد. رابطه متناظر بین بیت و محور طبق جدول ذیل می
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 کنترل افزار تبریزشرکت 

 

 

به موقعیت سمت راست و سپس  X/Yبه معنی حرکت محور  211=040114برای ماشین فرزکاری، 

  است. راستبه موقعیت  Zمحور 

به صورت همزمان به موقعیت  X/Zبه این معنی است که  101=040114کند، زمانیکه فرز حرکت می

  کند.حرکت نمی Yراست رسیده و محور 

در اولین  N، بایستی آدرس دستور ”Designated N number“به هنگام استفاده از عملکرد  نکته:

 سگمنت برنامه حضور داشته باشد.

 عملیات توقف 4-2-7

 

 انتخاب توقف 5-2-7
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 کنترل افزار تبریزشرکت 

 

 

 تعلیق عملیات 6-2-7
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 کنترل افزار تبریزشرکت 

 

توان بالفاصله در مدت ماشین را نمی feed holdتکمیل نشده است،  threadزمانی که دستورالعمل  نکته:

 تأیید کرد. threadکاری 

 خاتمه عملیات 7-2-7

 

 MDIعملیات  3-7

 وجود دارد: HNC-808Di-TUدر سیستم  MDIدو نوع کلید 

 MDI به عنوان کلید ُمد کاری در قسمت پایینی پنل 

 MDI به عنوان مجموعه عملکرد در قسمت باالیی پنل 

 مشابه هم هستند. ”MDI“اساساً عملکرد و عملیات کلیدهای 
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 000371یا پایینی پانل بوده و بایستی از طریق پارامتر یک کلید واقع در قسمت باالیی  ”MDI“ نکته:

، کلید قسمت پایینی پانل فعال بوده و در صورتی که برابر یک باشدتنظیم شود. زمانیکه برابر با صفر 

 باشد.باشد، کلید قسمت باالیی فعال می

باشد. پانل، کلید ُمد کاری بوده و دارای یک رابط کاربری مستقل می واقع در قسمت پایین [MDI] نکته:

 کند.ُمد کاری را عوض کرده که در نتیجه آن رابط کاربری تغییر پیدا می

واقع در قسمت باالیی پانل، کلید مجموعه عملکرد بوده و تحت ُمدهای خودکار و تک  [MDI] نکته:

-داده و یک آالرم بعد از تغییر به دیگر ُمدهای کاری رخ می سگمنتی معتبر است. سیستم یک پیغام نمایش

 دهد.

برش آزمایشی چرخش دستی 4-7
5

 

ی پالس چرخش دستی برنامه را کند تا از طریق تولید کنندهاین عملکرد محور ابزار ماشین را کنترل می

ابزار به هنگام نزدیک مسیر به مسیر اجرا کند. این عملکرد اغلب به منظور اطمینان از عملکرد صحیح 

رود تا از آسیب دیدگی قطعه کار جلوگیری بعمل آید. این عملکرد تحت ُمد شدن به قطعه کار به کار می

 خودکار یا ُمد تک سگمنتی معتبر است.

                                                           
5

Handwheel trial cut 
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 کنترل افزار تبریزشرکت 

 

 

 

 استخراج اطالعات ماشین کاری 5-7
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 کنترل افزار تبریزشرکت 
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 کنترل افزار تبریزشرکت 

 

 تنظیمات ابزار و ماشین کاری –فصل هشتم 

 مقدار جبران سازی ابزاروارد کردن مستقیم  1-8

 ”Machining“وارد کردن مستقیم مقدار جبران سازی ابزار تحت مجموعه عملکرد  1-1-8

 

 ”Setup“وارد کردن مستقیم مقدار جبران سازی ابزار تحت مجموعه عملکرد  2-1-8
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 شود.اصلی پاک نمی wearشود و مقدار مقدار جبران سازی به صورت مستقیم وارد می نکته:

مقدار جبران سازی ابزار را که شامل مقدار آفست، مقدار پوشش، شعاع دماغه ابزار و شماره جهت  نکته:

 باشد وارد کنید.دماغه ابزار می

 تنظیمات ابزار برای برش آزمایشی 2-8

 ”Machining“تنظیمات ابزار برای برش آزمایشی تحت مجموعه عملکرد  1-2-8
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اصلی را  wearرا تأیید کرده و سپس مقدار  ”Trial cut length“و  ”Trial cut diameter“نکته: 

 پاک کنید.

-ثیر قرار میابزار را تحت تأ wearمقدار وارد شده برای برش آزمایشی فقط مقدار آفست و مقدار  نکته:

 دهد.

 ”Setup“تنظیمات ابزار برای برش آزمایشی تحت مجموعه عملکرد  2-2-8
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را تأیید نموده و سپس مقدار اصلی پوشش را  ”Trial cut length“و  ”Trial cut diameter“ نکته:

 پاک کنید.

مقدار وارد شده جبران سازی ابزار برای برش آزمایشی فقط مقدار آفست و مقدار پوشش را تحت  نکته:

 دهد.تأثیر قرار می

 tool testانتقال کلی  3-8

 ”Machining“عملکرد تحت مجموعه  tool testانتقال کلی  1-3-8
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 را تأیید کنید که در این حالت مقدار پوشش اصلی پاک نخواهد شد. ”Translation of tool test“ نکته:

 توان در مدت اجرای برنامه استفاده کرد.را نمی tool restانتقال  نکته:

 ”Setup“تحت مجموعه عملکرد   tool testانتقال کلی  2-3-8
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 را تأیید کرده که در این حالت مقدار پوشش اصلی پاک نخواهد شد. ”Translation of tool test“ نکته:

 F/Sتنظیمات ماشین کاری  4-8

-گیرند، این پارامتر را میدر برنامه ماشین کاری مورد استفاده قرار نمی Sو  Fهای زمانیکه دستورالعمل

تواند به کاری به کار برد. این عملکرد همچنین می در برنامه ماشین Sو  Fتوان برای گماشتن مقادیر 

 منظور اصالح سرعت پیش فرض چرخش اسپیندل به کار رود.

 برابر یک تنظیم شود یا شامل یک باشد. 010103که مقدار پارامتر  این عملکرد زمانی معتبر است

 

توان بالفاصله را می status barدر برنامه نداشته باشیم، مقدار داخل  F/Sاگر هیچ مقداری از  نکته:

 تأیید کرد.

در برنامه تنظیم شود، ستون تنظیمات ماشین کاری نامعتبر بوده و داده واقع در پیکربندی  F/Sاگر  نکته:

 کند.ماشین کاری توسط برنامه تغییر می

 اندازه گیری ابزار 5-8

 شود:در سه مرحله دریافت می ”Tool measurement“عملکرد 

 الزم را برای اندازه گیری ابزار داشته باشید.آمادگی . 1
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زارآالت اندازه گیری بفاده از ات. به صورت خودکار رابطه موقعیتی نسبی بین تمامی ابزارها را با اس2

 بسنجید

. رابطه موقعیتی بین ابزار استاندارد و قطعه کار را با استفاده از عملکرد تنظیمات آفست تنظیم کنید. 3

یستی تحت این رابط کاربری انجام ظیم نشده باشد، تنظیمات ابزار باابزار استاندارد تندر صورتی که 

 گیرد.
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های مربوطه اقدام به فعالسازی آن گردد. دسترسی به این عملکرد محدود بوده، لذا بایستی با اجازه نکته:

 مراجعه کنید. 3-6-4جهت فعالسازی آن به بخش 

 thread repairعملکرد  6-8
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رود و تنظیمات ابزار برای تازه کلمپ شده به کار می threadهای این عملکرد به منظور تعمیر قسمت

باشد )به عبارتی، رابطه موقعیت ها قبل از اینکه این عملکرد مورد استفاده قرار گیرد مورد نیاز میقسمت

 کند(.بین ابزار و نقطه صفر قطعه کار را مشخص می

 

حرکت  1000mm/min، خطای زیر را هنگامی که محور راهنما با سرعت thread پیش از تعمیر نکته:

 وارد کنید. 102049کند، ردیابی کنید و مقدار پارامتر محور را با عنوان می

در زیرمنو  ”Invalid re-cutting“ی شود، گزینهتنظیم می thread repairهنگامی که پارامتر  نکته:

 ها پاک شوند.ابزار صورت گرفته یا دادهرا بایستی فشار داد تا تنظیمات 

بایستی اِعمال شود تا عملکرد  ”thread repair ،“Valid re-cuttingپس از تنظیمات پارامتر  نکته:

thread repair .را دریافت کند 

 تک استارتی به کار رود. threadتواند فقط برای می thread repairعملکرد  نکته:
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 راه اندازی ابزار دستگاه –فصل نهم 

 ارتقای سیستم 1-9

 ارتقای سیستم 1-1-9

 

ارتقای سیستم بایستی با صدور مجوز از طرف مدیر سیستم انجام شود که اغلب توسط پرسنل فنی  نکته:

HNC CNC گیرد.این امر صورت می 

 خاموش نکنید. را در مدت فرآیند ارتقای سیستم، آن نکته:
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 بک آپ گیری از سیستم 2-1-9

 

سیستم، حافظه موجود در سیستم بایستی در نظر  کارتدر هنگام بک آپ گیری از یک فایل به  نکته:

 دارد. 200MBظرفیتی در حدود  V2.40.00ی گرفته شود. نرم افزار پکیج بک آپ نسخه

 Batchراه اندازی  2-9

لذا برای ورود به آن نیاز به صدور مجوز الزامی است. این عملکرد  دسترسی به این عملکرد محدود بوده

 یهای ضرورُکدها، تنظیمات پارامتر و سایر فایل G، پارامترها، PLC ،Fixed cycleهای تواند فایلمی

 های جداگانه را بارگذاری یا از آنها بک آپ گیری کند.  Batchبرای راه اندازی 
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 ”Data management“مشابه عملکرد  ”Batch commissioning“ُمد عملیات و هدف از عملکرد 

تواند راه وجود داشته و تنها یک فایل می ”Data management“بوده که در آن به تعداد بیشتری فایل 

 اندازی شود.

 Batch loadراه اندازی  1-2-9

 

 Batch backupراه اندازی  2-2-9
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 مدت بک آپ گیری یا بارگذاری، دستگاه خاموش نشود.توجه: در 

 pitchجبران سازی خطای  3-9

به دلیل بروز خطا در سازنده ابزار دستگاه، یک خطای قطعی بین موقعیت حقیقی و موقعیت دستورالعمل 

 تواند خطای موقعیت حقیقی و موقعیت دستورالعمل را ازمحور ابزار دستگاه وجود دارد. این عملکرد می

تواند خطای بین طریق افزایش یا کاهش جابه جایی واقعی ابزار دستگاه کاهش دهد. تداخل سنج لیزری می

ی جبران سازی خطا را بزار ماشین را بسنجد و فایل دادهموقعیت حقیقی و موقعیت دستورالعمل محور ا

 . پدید آورد

را پشتیبانی  Renishawیزری ایجاد شده توسط تداخل سنج ل rtl.*فقط فایل  HNC-818D-TUسیستم 

 کند.می
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 pitchی جبران سازی خطای تولید فایل داده 1-3-9

ایجاد شده توسط  (rtl.*)ورودی مستقیم داده فایل جبران سازی  HNC CNCدر حال حاضر، سیستم 

فایل جبران سازی  Renishawکند. هنگامی که نرم افزار را پشتیبانی می Renishawتداخل سنج لیزری 

 کند، جدول جبران سازی خطا بایستی مطابق نیازهای زیر تنظیم شود. )شکل زیر(خطا را ایجاد می

 

 “Chart type”  بایستی“Separate compensation” .را انتخاب کند 

 “Compensation type”  بایستی“Absolute value” .را انتخاب کند 

 “Compensation resolution”  باشد. ”1“بایستی 

 “Conversation of positive and negative symbols (+/-)  باید“Compensation 

value” .را انتخاب کند 

 “Reference point position”  باشد. ”0“بایستی 

  موقعیت مختصات ابزار دستگاه با“Compensation start point”  به عنوان نقطه شروع

 شد.جبران سازی بایستی صفر با

  موقعیت مختصات ابزار دستگاه با“Compensation end point”  به عنوان نقطه انتهایی

 جبران سازی باشد.

 “Compensation interval” .معادل فاصله جبران سازی بوده و مقدار آن مثبت است 

 thread repairعملیات رابط کاربری جبران سازی خطای  2-3-9
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وارد این  ”Maintain“و  ”Machining“تواند تحت مجموعه عملکردهای می HNC-818-TUسیستم 

 pitchوارد رابط کاربری جبرای سازی خطای  ”Maintain“رابط کاربری شود. تحت مجموعه عملکرد 

 شوید.

 

 

 pitchفایل داده جبران سازی خطای وارد کردن  3-3-9
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در زیر معرفی  ”Maintain“تحت عملکرد  pitchی جبران سازی خطای فایل دادهوارد کردن مستقیم 

 Renishawایجاد شده توسط نرم افزار  thread repair ،rtlشده است )فقط برای وارد کردن مستقیم فایل 

 باشد(.در دسترس می
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 1های محیط انتخاب گزینه تذکرات:

  2و محور  1، محور 0انتخاب محور جبران سازی: محور 

  نوع جبران سازی خطایpitch: ممنوعه، جبران سازی تک جهته و دو جهته 

  موقعیت نقطه شروع: مشابه با جدول جبران سازی خطایRenishaw 

  فاصله جبران سازی: مشابه با جدول جبران سازی خطایRenishaw 

  شماره نقطه جبران سازی: مشابه با جدول جبران سازی خطایRenishaw 

 باشد.می 710000ستم شماره اولیه دیتاشیت: شماره اولیه دیویژن سی 

  نوع جبران سازیBacklash تواند برابر صفر یا یک یا دو )که می 300000: مراجعه به پارامتر

 تنظیم شود(.

  مقدارBacklash 300001: مراجعه به پارامتر 
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 اطالعات مورد نیاز برای به کارگیری و نگهداری –فصل دهم 

 شرایط محیطی 1-11

 در زیر نشان داده شده است: HNC-808Di-TUشرایط عملکرد سیستم 

 شرایط محیط

      دمای محیط )درجه سلسیوس(

            اختالف دما

 % )غیر چگالنده(00کمتر از  RH رطوبت نسبی

     وضعیت نرمال: 

        )درجه سلسیوس( دمای انبار

 غیرچگالنده رطوبت انبار

ساختمان دارای سقف باشد، از خوردگی، سوختگی جلوگیری شده و در برابر مه و  محیط پیرامون

 گردوخاک حفاظت شود.

 متر از سطح دریا 1000کمتر از  ارتفاع

 باشد. (0.6G)5.9هرتز کمتر از  10-60های در فرکانس ارتعاشات و نوسانات

 

 ارتینگ 2-11

 گیرد:به دو هدف زیر صورت می ارتینگ وسایل و لوازم الکتریکی حائز اهمیت بوده و

 محافظت از کارکنان در برابر شوک الکتریکی حاصل از رخدادهای ناگوار 

  محافظت از وسایل و قطعات الکترونیکی در برابر تداخالت ایجاد شده توسط دستگاه و سایر

 تواند سبب عملکرد غیرعادی دستگاه شود.وسایل مجاور آن که می

نمود و سیم نول واقع در شبکه به هنگام نصب ابزار دستگاه، بایستی از اِرتینگ آن اطمینان کامل حاصل 

برق نباید به عنوان سیم اِرت لحاظ گردد؛ در غیر این صورت، سبب آسیب دیدگی قطعه الکترونیکی یا 

 دستگاه شده و در نتیجه عملکرد آن دچار اختالل خواهد شد.
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 منبع تغذیه 3-11

شود. برای پی بردن به میی تابلوی برق کنترل ابزار دستگاه تأمین به وسیله HNC-808Di-TUتغذیه 

 منبع تغذیه دستگاه، لطفاً به راهنمای نصب ابزار دستگاه مراجعه کنید.

 فَنزدودن گرد و خاک فیلتر  4-11

شود. به منظور جلوگیری در نظر گرفته می CNCیک قسمت مهم برای تهویه و خنک کردن دستگاه  فَن

، فیلتر هوا در قسمت ورودی و خروجی مسیر هوا تعبیه فَناز ورود گرد و خاک به داخل وسیله از طریق 

شود. گرد و خاک به تدریج فیلتر را در طوالنی مدت آلوده ساخته و در نتیجه وضعیت تهویه دستگاه می

رو، کارور بایستی به طور مرتب فیلتر هوا از این بدتر شده و عملکرد دستگاه با اِشکال مواجه خواهد شد.

دوره گردگیری فیلتر را پاکسازی کند. معموالً فیلتر بایستی هر سه ماه یکبار گردگیری شود. همچنین طول 

 شرایط نامناسب باید کاهش پیدا کند. در صورت

 استفاده مجدد پس از خاموشی طوالنی مدت دستگاه 5-11

به مدت طوالنی مدت به کار برده نشده باشد، گرد و خاک را از آن بزدایید.  CNCدر صورتی که دستگاه 

را بررسی کنید. آن را برای مدت زمانی روشن نموده و زمانی که  CNCسپس اتصاالت و اِرتینگ 

 ایرادی حاصل نشد، مجدداً آنرا راه اندازی نمایید.

 

 

 

 

 

 


