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1
หลักพืน้ฐาน



1.1 เกี่ยวกับคาํแนะนําเหล่านี ้
คําแนะนําเหลา่นีจ้ะให้ข้อมลูและข้อควรระวงัเร่ืองความปลอดภยัทัง้หมดที่จําเป็นสําหรับการใช้งานผลติภณัฑ์อยา่ง-
ปลอดภยั

1.2 ข้อมูลบนผลิตภณัฑ์

การกาํหนดผลิตภณัฑ์ หมายเลขชิน้งาน

ND 5023
3 แกน

1197249-xx

มีป้าย ID ให้ท่ีด้านหลงัของผลติภณัฑ์
ตวัอยา่ง:

www.heidenhain.de

ID
SN

1234567-xx
ND 5023

12 345 678 x

1

2
3

1 การกําหนดผลติภณัฑ์
2 หมายเลขชิน้งาน
3 ดชันี
ความถูกต้องของเอกสาร
ก่อนใช้เอกสารและผลติภณัฑ์ คณุต้องตรวจสอบวา่เอกสารตรงกนักบัผลติภณัฑ์

เทียบหมายเลขชิน้งานและดชันีท่ีแสดงในเอกสารกบัข้อมลูท่ีเก่ียวข้องบนป้าย ID ของผลติภณัฑ์
ถ้าหมายเลขชิน้งานและดชันีตรงกนั แสดงวา่เอกสารถกูต้อง

ถ้าหมายเลขชิน้งานและดชันีไมต่รงกนั แสดงวา่เอกสารไมถ่กูต้อง คณุค้นหาเอกสารปัจจบุนัสําหรับ-
ผลติภณัฑ์ได้ท่ี www.heidenhain.de

หลักพืน้ฐาน | เกี่ยวกับคาํแนะนําเหล่านี ้
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1.3 หมายเหตุเก่ียวกับการอ่านเอกสาร
ตารางด้านลา่งจะแสดงรายการองค์ประกอบของเอกสารนีต้ามลําดบัความสําคญัสําหรับการอา่น

คาํเตอืน
อุบตัเิหตุร้ายแรง การบาดเจบ็ของบุคคล หรือความเสียหายต่อทรัพย์สนิที่เกดิจากการไม่ปฏบิตัติาม-
เอกสารนี!้

การไมป่ฏิบตัิตามเอกสารนีอ้าจทําให้เกิดอบุตัิเหตรุ้ายแรง การบาดเจ็บของบคุคล หรือความเสยีหายตอ่-
ทรัพย์สนิได้

อา่นเอกสารนีอ้ยา่งละเอียดตัง้แตต้่นจนจบ
เก็บรักษาเอกสารนีไ้ว้สําหรับใช้อ้างอิงในอนาคต

เอกสาร คาํอธิบาย

เอกสารแก้ไขเพิ่มเตมิ เอกสารแก้ไขเพิ่มเตมิจะเสริมหรือแทนท่ีเนือ้หาคําแนะนําการใช้-
งานที่เก่ียวข้อง และคําแนะนําการติดตัง้ถ้ามี ถ้ามีเอกสารนีใ้นการ-
จดัสง่ ให้อา่นเอกสารก่อนดําเนินการ เนือ้หาอ่ืนทัง้หมดของ-
เอกสารนีย้งัคงความถกูต้องไว้อยู่

คําแนะนํา
การติดตัง้

คําแนะนําการตดิตัง้จะให้ข้อมลูและข้อควรระวงัเร่ืองความ-
ปลอดภยัทัง้หมดที่จําเป็นสําหรับการยดึและการตดิตัง้ผลติภณัฑ์-
อยา่งถกูต้อง ซึง่เป็นเนือ้หาท่ียกมาจากคําแนะนําการใช้งานและมี-
อยูใ่นทกุการจดัสง่ เอกสารนีมี้ความสําคญัในการอา่นเป็นอนัดบั-
สอง

คําแนะนํา
การใช้งาน

คําแนะนําการใช้งานจะให้ข้อมลูและข้อควรระวงัเร่ืองความ-
ปลอดภยัทัง้หมดที่จําเป็นสําหรับการติดตัง้ผลติภณัฑ์อยา่งถกูต้อง-
ตามวตัถปุระสงค์การใช้งาน เอกสารนีมี้ความสําคญัในการอา่น-
เป็นอนัดบัสาม สามารถดาวน์โหลดเอกสารนีไ้ด้จากพืน้ท่ี-
ดาวน์โหลดท่ี www.heidenhain.de ต้องพิมพ์คําแนะนําการใช้งาน-
ก่อนท่ีจะทําการทดสอบผลติภณัฑ์

เอกสารของอปุกรณ์การวดัท่ีเช่ือมตอ่อยู-่
และอปุกรณ์ตอ่พว่งอ่ืนๆ

เอกสารเหลา่นีไ้มมี่รวมอยูใ่นการจดัสง่ เอกสารเหลา่นีจ้ะได้รับการ-
จดัสง่ไปพร้อมกบัอปุกรณ์การวดัและ อปุกรณ์ตอ่พว่ง

คุณต้องการเปล่ียนแปลงหรือไม่ หรือคุณได้พบข้อผิดพลาดใดๆ หรือเปล่า
เราพยายามปรับปรุงเอกสารของเราอยา่งตอ่เน่ืองเพ่ือคณุ โปรดชว่ยเหลือเราโดยการสง่คําขอของคณุมายงัท่ีอยู-่
อีเมลตอ่ไปนี:้
userdoc@heidenhain.de

หลักพืน้ฐาน | หมายเหตุเกี่ยวกับการอ่านเอกสาร
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1.4 การจดัเกบ็และการแจกจ่ายเอกสารนี ้
ต้องเก็บคําแนะนํานีไ้ว้ใกล้กบัสถานที่ทํางาน และต้องพร้อมให้บคุลากรทกุคนใช้ได้ตลอดเวลา บริษัทท่ีดําเนินการ-
ต้องแจ้งสถานที่เก็บคําแนะนําให้กบับคุลากร ถ้าคําแนะนําชํารุดจนไมส่ามารถอา่นได้ บริษัทท่ีดําเนินการต้องขอ-
เอกสารทดแทนจากผู้ผลติ
ถ้ามอบหรือขายตอ่ผลติภณัฑ์ให้กบัผู้ อ่ืน ต้องสง่เอกสารตอ่ไปนีใ้ห้กบัเจ้าของใหมด้่วย:

เอกสารแก้ไขเพิ่มเติม ถ้ามี
คําแนะนําการติดตัง้
คําแนะนําการใช้งาน

1.5 กลุ่มเป้าหมายสาํหรับคาํแนะนํา
ทกุคนที่ปฏิบตัิงานใดงานหนึง่ตอ่ไปนีต้้องอา่นคําแนะนําเหลา่นี:้

การติดตัง้
การติดตัง้
การทดสอบ
การจดัเตรียม การสร้างโปรแกรม และการทํางาน
การบริการ การทําความสะอาด และการบํารุงรักษา
การแก้ปัญหา
การถอดออกและการกําจดั

หลักพืน้ฐาน | การจดัเกบ็และการแจกจ่ายเอกสารนี ้
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1.6 หมายเหตุในเอกสารนี ้
ข้อควรระวังเร่ืองความปลอดภยั
ปฏิบตัิตามข้อควรระวงัเร่ืองความปลอดภยัในคําแนะนําเหลา่นีแ้ละในเอกสารของผู้สร้างเคร่ืองมือกลของคณุ!
ข้อความแสดงข้อควรระวงั จะเตือนถงึอนัตรายในการใช้งานผลติภณัฑ์ และให้ข้อมลูการป้องกนัความเสี่ยง
ข้อความแสดงข้อควรระวงัจะได้รับการแบง่ประเภทตามระดบัความอนัตรายเป็นกลุม่ดงัตอ่ไปนี:้

อันตราย
อันตราย แสดงความอนัตรายตอ่บคุคล หากคณุไมป่ฏิบตัิตามคําแนะนําในการหลกีเลี่ยงนี ้ความอนัตรายจะ
ทาํให้เสียชีวติหรือบาดเจบ็ร้ายแรงได้

คาํเตอืน
คาํเตอืน แสดงความอนัตรายตอ่บคุคล หากคณุไมป่ฏิบตัิตามคําแนะนําในการหลกีเลี่ยงนี ้ความอนัตราย อาจ-
ทาํให้เสียชีวติหรือบาดเจบ็ร้ายแรงได้

ข อควรระวัง
ข้อควรระวัง แสดงความอนัตรายตอ่บคุคล หากคณุไมป่ฏิบตัิตามคําแนะนําในการหลกีเลีย่งนี ้ความอนัตราย
อาจทาํให้บาดเจบ็เล็กน้อยหรือปานกลางได้

ประกาศ
การแจ้ง แสดงความอนัตรายตอ่วตัถหุรือข้อมลู หากคณุไมป่ฏิบตัติามคําแนะนําในการหลีกเลี่ยงนี ้ความ-
อนัตราย อาจทาํให้เกดิสิ่งอ่ืนนอกเหนือไปจากการบาดเจบ็ของบุคคลดงัเช่น ความเสียหายต่อ-
ทรัพย์สนิได้

หลักพืน้ฐาน | หมายเหตุในเอกสารนี ้
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หมายเหตุข้อมูล
สงัเกตหมายเหตขุ้อมลูท่ีมีให้ในคําแนะนําเหลา่นีเ้พ่ือให้มัน่ใจในการใช้งานผลติภณัฑ์อยา่งนา่เช่ือถือและมี-
ประสทิธิภาพ
คณุจะพบหมายเหตขุ้อมลูตอ่ไปนีใ้นคําแนะนําเหลา่นี:้

สญัลกัษณ์ข้อมลูนีจ้ะแสดงถงึ เคล็ดลับ
เคลด็ลบัให้ข้อมลูเพิ่มเติมหรือข้อมลูเสริมท่ีสําคญั

สญัลกัษณ์รูปฟันเฟืองแสดงวา่ฟังก์ชนัท่ีอธิบาย ขึน้อยู่ กับเคร่ืองจกัร เชน่
เคร่ืองจกัรของคณุต้องมีตวัเลือกซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์นัน้
การทํางานของฟังก์ชนัจะขึน้อยูก่บัการตัง้คา่เคร่ืองจกัรท่ีกําหนดคา่ได้

สญัลกัษณ์รูปหนงัสือแสดงถงึ รายการโยง ไปยงัเอกสารภายนอก เชน่ เอกสารของผู้สร้างเคร่ืองมือ-
กลของคณุหรือซพัพลายเออร์เจ้าอ่ืน

หลักพืน้ฐาน | หมายเหตุในเอกสารนี ้
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1.7 เคร่ืองหมายและแบบอักษรที่ใช้เพื่อทาํเคร่ืองหมายข้อความ
ในคําแนะนําเหลา่นี ้จะใช้เคร่ืองหมายและแบบอกัษรตอ่ไปนีเ้พ่ือทําเคร่ืองหมายข้อความ:

รูปแบบ ความหมาย

...

...
ระบกุารกระทําและผลลพัธ์ของการกระทํานี ้
ตวัอยา่ง:

กดปุ่ ม Enter
พารามิเตอร์ได้รับการบนัทกึและเมน ูจดัเตรียมงาน ปรากฏขึน้

...

...
ระบรุายการยอ่ยของรายการ
ตวัอยา่ง:

จดัเตรียมการติดตัง้
จดัเตรียมงาน

ตวัหนา ระบเุมน ูหน้าจอ การแสดงผล ปุ่ ม และซอฟต์คีย์
ตวัอยา่ง:

กดปุ่ ม จดัเตรียม
เมนูตัง้ค่า ปรากฏขึน้

หลักพืน้ฐาน | เคร่ืองหมายและแบบอักษรที่ใช้เพื่อทาํเคร่ืองหมายข้อความ
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2
ความปลอดภยั



2.1 ภาพรวม
บทนีใ้ห้ข้อมลูความปลอดภยัท่ีจําเป็นสําหรับ การยดึ การติดตัง้ และการใช้งานผลติภณัฑ์อยา่งเหมาะสม

2.2 ข้อควรระวังเร่ืองความปลอดภยัทั่วไป
ต้องปฏิบตัติามข้อควรระวงัเร่ืองความปลอดภยัท่ีเป็นท่ียอมรับกนัทัว่ไปโดยเฉพาะอยา่งยิ่งข้อควรระวงัท่ีเก่ียวข้อง-
กบัการใช้งานอปุกรณ์ไฟฟ้าเม่ือใช้งานระบบ การไมป่ฏิบตัิตามข้อควรระวงัเร่ืองความปลอดภยัเหลา่นีอ้าจทําให้เกิด-
การบาดเจ็บของบคุคลหรือความเสียหายตอ่ผลติภณัฑ์ได้
เป็นท่ีทราบกนัดีวา่ กฎข้อบงัคบัด้านความปลอดภยัของแตล่ะบริษัทจะแตกตา่งกนัไป หากเกิดข้อขดัแย้งขึน้ระหวา่ง-
เนือ้หาในคําแนะนําเหลา่นีแ้ละกฎของบริษัทท่ีใช้งานระบบนี ้ก็จะให้ความสําคญักบักฎท่ีเข้มงวดกวา่ก่อน

2.3 วัตถุประสงค์การใช้งาน
ND 5023 คือเคร่ืองอา่นคา่ดจิิตอลขัน้สงูสาํหรับใช้งานกบัเคร่ืองมือกลท่ีทํางานแบบแมนนวล ด้วยการผสานกนั-
ระหวา่งเคร่ืองเข้ารหสัแบบเส้นตรงและแบบมมุ ND 5023 จะแสดงตําแหนง่ของเคร่ืองมือในแกนมากกวา่หนึง่แกน
และให้ฟังก์ชนัเพิ่มเตมิสําหรับใช้งานเคร่ืองมือกล
ND 5023:

ต้องใช้เฉพาะในการใช้งานเชิงพาณิชย์ และในสภาพแวดล้อมทางอตุสาหกรรมเทา่นัน้
ต้องยดึบนขาตัง้หรือตวัจบัท่ีเหมาะสมเพื่อให้มัน่ใจวา่ผลติภณัฑ์จะทํางานได้ถกูต้องตามวตัถปุระสงค์
มีวตัถปุระสงค์สําหรับการใช้งานภายในอาคารในสภาพแวดล้อมท่ีการปนเปือ้นจากความชืน้ สิง่สกปรก นํา้มนั
และสารหลอ่ลื่นนัน้เป็นไปตามข้อกําหนด

ND 5023 รองรับการใช้งานอปุกรณ์ตอ่พว่งท่ีหลากหลายจากผู้ผลติรายอ่ืน HEIDENHAIN ไม-่
สามารถชีแ้จงใดๆ เก่ียวกบัวตัถปุระสงค์การใช้งานของผลติภณัฑ์เหลา่นีไ้ด้ ต้องสงัเกตข้อมลูเก่ียว-
กบัวตัถปุระสงค์การใช้งานท่ีมีให้ในเอกสารที่เก่ียวข้อง

ความปลอดภยั | ภาพรวม
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2.4 การใช้งานที่ไม่ถกูต้อง
เม่ือใช้ผลติภณัฑ์ ต้องมัน่ใจวา่จะไมมี่ความเสี่ยงเกิดขึน้ตอ่บคุคล หากมีความเสี่ยงใดอยู ่บริษัทท่ีดําเนินการต้อง-
ดําเนินการมาตรการที่เหมาะสม
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งต้องไมใ่ช้ผลติภณัฑ์ในการใช้งานตอ่ไปนี:้

ใช้และจดัเก็บนอกเหนือจากข้อกําหนด
การใช้งานภายนอกอาคาร
ใช้ในสภาพบรรยากาศที่อาจเกิดการระเบดิได้
ใช้ผลติภณัฑ์เป็นสว่นหนึง่ของฟังก์ชนัความปลอดภยั

2.5 คุณสมบตัขิองบุคลากร
บคุลากรที่ทําการยดึ ติดตัง้ ใช้งาน ซอ่มบํารุง บํารุงรักษา และถอดถอนออกต้องมีคณุสมบตัเิหมาะสมสําหรับงานนี ้
และต้องได้รับข้อมลูท่ีเพียงพอจากเอกสารที่มาพร้อมกบัผลติภณัฑ์และอปุกรณ์ตอ่พว่งท่ีเช่ือมตอ่อยู่
บคุลากรที่จําเป็นสําหรับงานท่ีจะดําเนินการกบัผลติภณัฑ์จะถกูระบไุว้ในสว่นท่ีเก่ียวข้องของคําแนะนําเหลา่นี ้
กลุม่บคุลากรที่รับผิดชอบเร่ืองการยดึ การติดตัง้ การใช้งาน การบํารุงรักษา และการถอดถอนออกจะมีคณุสมบตัิ-
และหน้าท่ีของ ท่ีต่างกนั ซึง่ถกูกําหนดไว้ดงัตอ่ไปนี ้
ผู้ปฏบิตังิาน

ผู้ปฏิบตังิานใช้และดําเนินการผลติภณัฑ์ภายในกรอบการทํางานที่ถกูกําหนดไว้สําหรับวตัถปุระสงค์การใช้งาน โดย-
ได้รับแจ้งจากบริษัทท่ีดําเนินการเก่ียวกบังานพิเศษและอนัตรายที่อาจเกิดขึน้จากการใช้งานที่ไมถ่กูต้อง
บุคลากรที่ได้รับการรับรอง
บคุลากรที่ได้รับการรับรองได้รับการฝึกอบรมโดยบริษัทท่ีดําเนินการเพื่อทําการดําเนินการขัน้สงูและการกําหนด-
ตวัแปรเสริม บคุลากรที่ได้รับการรับรองมีการฝึกอบรมทางเทคนิค ความรู้ และประสบการณ์ท่ีจําเป็น และทราบกฎ-
ระเบียบท่ีปรับใช้ ดงันัน้จงึสามารถปฏิบตังิานที่กําหนดเก่ียวกบัการใช้งานที่เก่ียวข้อง และระบแุละหลกีเลีย่งความ-
เสี่ยงท่ีอาจเกิดขึน้ได้อยา่งมัน่ใจ
ผู้เช่ียวชาญด้านไฟฟ้า

ผู้ เช่ียวชาญด้านไฟฟ้ามีการฝึกอบรมทางเทคนิค ความรู้ และประสบการณ์ท่ีจําเป็น และทราบมาตรฐานและกฎ-
ระเบียบท่ีปรับใช้ ดงันัน้จงึสามารถปฏิบตังิานที่กําหนดเก่ียวกบัการใช้งานที่เก่ียวข้อง และระบแุละหลกีเลีย่งความ-
เสี่ยงท่ีอาจเกิดขึน้ได้อยา่งมัน่ใจ ผู้ เช่ียวชาญด้านไฟฟ้าได้รับการฝึกอบรมเป็นพิเศษสําหรับสภาพแวดล้อมท่ีทํางาน
ผู้ เช่ียวชาญด้านไฟฟ้าต้องปฏิบตัติามข้อกําหนดของกฎระเบียบทางกฎหมายที่ปรับใช้เก่ียวกบัการป้องกนัอบุตัเิหตุ

ความปลอดภยั | การใช้งานที่ไม่ถกูต้อง
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2.6 หน้าที่ความรับผิดชอบของบริษัทที่ดาํเนินการ
บริษัทท่ีดําเนินการนัน้เป็นเจ้าของหรือให้เชา่ผลติภณัฑ์และอปุกรณ์ตอ่พว่ง มีหน้าท่ีปฏิบตัิตามวตัถปุระสงค์การใช้-
งานตลอดเวลา
บริษัทท่ีดําเนินการต้อง:

กําหนดงานตา่งๆ ท่ีจะปฏิบตัิบนผลติภณัฑ์ไปยงับคุลากรที่เหมาะสม มีคณุสมบตั ิและได้รับอนญุาต
ฝึกอบรมบคุลากรในงานที่ได้รับอนญุาตให้ปฏิบตัิและวิธีการปฏิบตัิงาน
จดัหาวสัดแุละวิธีการท่ีจําเป็นเพ่ือให้บคุลากรทํางานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จสิน้
ตรวจสอบให้มัน่ใจวา่ใช้งานผลติภณัฑ์ในสภาพทางเทคนิคท่ีดีท่ีสดุเทา่นัน้
ตรวจสอบให้มัน่ใจวา่ผลติภณัฑ์ได้รับการปกป้องจากการใช้งานที่ไมไ่ด้รับอนญุาต

2.7 ข้อควรระวังเร่ืองความปลอดภยัทั่วไป

ความปลอดภยัของระบบใดก็ตามท่ีมีการใช้งานผลติภณัฑ์นี ้เป็นความรับผิดชอบของผู้ประกอบหรือ-
ผู้ติดตัง้ระบบ

ผลติภณัฑ์รองรับการใช้งานอปุกรณ์ตอ่พว่งท่ีหลากหลายจากผู้ผลติรายอื่น HEIDENHAIN ไม-่
สามารถชีแ้จงใดๆ เก่ียวกบัข้อควรระวงัด้านความปลอดภยัท่ีเฉพาะเจาะจงสําหรับอปุกรณ์เหลา่นีไ้ด้
จงึต้องปฏิบตัติามข้อควรระวงัด้านความปลอดภยัท่ีระบใุนเอกสารที่เก่ียวข้อง หากไมมี่ข้อมลูเหลา่-
นัน้ให้มาด้วย ต้องขอรับจากผู้ผลติท่ีเก่ียวข้อง

ข้อควรระวงัเร่ืองความปลอดภยั ท่ีจําเป็นสําหรับงานท่ีจะดําเนินการกบัผลติภณัฑ์จะถกูระบไุว้ในสว่นท่ีเก่ียวข้อง-
ของคําแนะนําเหลา่นี ้

ความปลอดภยั | หน้าที่ความรับผิดชอบของบริษัทที่ดาํเนินการ
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2.7.1 สัญลักษณ์ในคาํแนะนํา

สญัลกัษณ์ความปลอดภยัตอ่ไปนีจ้ะถกูใช้ในคูมื่อนี:้

อ้างองิ ความหมาย

ระบขุ้อมลูท่ีเตือนการบาดเจ็บของบคุคล

ระบอุปุกรณ์ท่ีไวตอ่ไฟฟ้าสถิต (ESD)

สายรัดข้อมือ ESD สําหรับการตอ่สายดนิสว่นบคุคล

2.7.2 สัญลักษณ์บนผลิตภณัฑ์

สญัลกัษณ์ตอ่ไปนีจ้ะถกูใช้เพ่ือระบผุลติภณัฑ์:

อ้างองิ ความหมาย

สงัเกตข้อควรระวงัเร่ืองความปลอดภยัเก่ียวกบัไฟฟ้าและการเช่ือมตอ่ไฟก่อนท่ีคณุจะ-
เช่ือมตอ่ผลติภณัฑ์
ขัว้สายดินตามมาตรฐาน IEC 60417 - 5017 สงัเกตข้อมลูบนการตดิตัง้
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2.7.3 ข้อควรระวังเร่ืองความปลอดภยัทางไฟฟ้า

คาํเตอืน
อันตรายของการสัมผัสกับส่วนที่มีพลังงานไฟฟ้าอยู่เม่ือเปิดผลิตภณัฑ์

การทําเชน่นีอ้าจทําให้เกิดไฟฟ้าดดู แผลไฟไหม้ หรือเสยีชีวิตได้
ไมเ่ปิดตวัเคร่ืองออก
ผู้ผลติเทา่นัน้ท่ีได้รับอนญุาตให้เข้าถงึด้านในของผลติภณัฑ์ได้

คาํเตอืน
อันตรายของการที่มีไฟฟ้าไหลผ่านร่างกายเมื่อสัมผัสโดยตรงหรือโดยอ้อมกับส่วนที่มีพลังงานไฟฟ้าอยู่

การทําเชน่นีอ้าจทําให้เกิดไฟฟ้าดดู แผลไฟไหม้ หรือเสยีชีวิตได้
การทํางานกบัระบบไฟฟ้าและอปุกรณ์ท่ีมีพลงังานไฟฟ้าอยูน่ัน้ทําได้โดยผู้ เช่ียวชาญด้านไฟฟ้าเทา่นัน้
สาํหรับการเช่ือมตอ่ไฟและการเชื่อมตอ่อินเตอร์เฟซทัง้หมดนัน้ ให้ใช้เฉพาะสายและตวัเช่ือมตอ่ท่ีใช้-
มาตรฐานที่ปรับใช้เทา่นัน้
ให้ผู้ผลติเปลี่ยนอปุกรณ์ไฟฟ้าท่ีมีข้อบกพร่องในทนัที
ตรวจสอบสายที่เช่ือมตอ่อยูท่ัง้หมดและการเชื่อมตอ่ทัง้หมดบนผลติภณัฑ์เป็นประจํา ต้องถอดข้อบกพร่อง-
ดงัเชน่ การเช่ือมตอ่ท่ีหลวมหรือสายไหม้ออกทนัที

ประกาศ
ความเสียหายต่อชิน้ส่วนภายในผลิตภณัฑ์!

การเปิดตวัผลติภณัฑ์ออกจะทําให้การรับประกนัสิน้สดุ
ห้ามเปิดโครงเคร่ือง
ผู้ผลติเทา่นัน้ท่ีได้รับอนญุาตให้เข้าถงึด้านในของผลติภณัฑ์ได้

ความปลอดภยั | ข้อควรระวังเร่ืองความปลอดภยัทั่วไป
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3
การขนย้ายและการจดัเกบ็



3.1 ภาพรวม
บทนีป้ระกอบด้วยข้อมลูทัง้หมดที่จําเป็นสําหรับการขนสง่และการจดัเก็บผลติภณัฑ์ และให้ภาพรวมของสิง่ท่ีมีให้-
และอปุกรณ์เสริมท่ีมีอยูส่ําหรับผลติภณัฑ์

3.2 การเปิดกล่อง
เปิดฝาบนของกลอ่ง
นําวสัดบุรรจภุณัฑ์ออก
นําสิง่ของที่บรรจอุอก
ตรวจสอบการจดัสง่เพ่ือตรวจวา่ของครบถ้วน
ตรวจสอบการจดัสง่เพ่ือตรวจดคูวามเสียหาย

3.3 สิ่งที่ให้มาและอุปกรณ์เสริม
สิ่งที่ให้มา
สิง่ของตอ่ไปนีใ้ห้มาในการจดัสง่:

ผลติภณัฑ์
ขาตัง้ขาเดี่ยว
ยางรอง
ฝาปิด
คําแนะนําการติดตัง้
เอกสารแก้ไขเพิ่มเติม (ตวัเลือก)
ข้อมูลเพิ่มเตมิ: "หมายเหตเุก่ียวกบัการอา่นเอกสาร", หน้า 13

อุปกรณ์เสริม
รายการสิง่ของตอ่ไปนีมี้ให้เป็นตวัเลือกและสามารถสัง่ซือ้เป็นอปุกรณ์เสริมเพิ่มเตมิได้จาก HEIDENHAIN:

อุปกรณ์เสริม หมายเลขชิน้งาน

ขาตัง้ขาเดี่ยว Single-Pos
สําหรับยดึอยูก่บัท่ี มมุเอียง 20°

1197273-01

ตวัยดึหลายขา Multi-Pos
สําหรับยดึบนแขน เอียงและหมนุได้อยา่งตอ่เน่ือง

1197273-02

เฟรมยดึ
สําหรับยดึกบัแผง

1197274-01

ฝาปิด
สําหรับป้องกนัสิง่สกปรกและเศษวสัดุ

1197275-01
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3.4 ในกรณีที่เสียหายระหว่างการขนส่ง
ให้ตวัแทนขนสง่ยืนยนัความเสยีหาย
เก็บหีบหอ่ไว้เพ่ือตรวจสอบ
แจ้งความเสียหายให้กบัผู้สง่
ตดิตอ่ผู้แทนจําหนา่ยหรือผู้ผลติเพ่ือขอชิน้สว่นทดแทน

ในกรณีท่ีเสียหายระหวา่งการขนสง่:
เก็บหีบหอ่ไว้เพ่ือตรวจสอบ
ตดิตอ่ HEIDENHAIN หรือผู้ผลติ

ซึง่ยงัสามารถใช้กบัความเสียหายที่เกิดกบัชิน้สว่นทดแทนที่ขอเปลี่ยนระหวา่งการขนสง่

3.5 การบรรจุหบีห่อและการจดัเกบ็
บรรจหีุบหอ่และจดัเก็บผลติภณัฑ์อยา่งระมดัระวงัตามเงื่อนไขท่ีระบไุว้ข้างต้น
การบรรจุหบีห่อ
การบรรจหีุบหอ่ควรเหมือนกบัหีบหอ่เดิมให้มากท่ีสดุเทา่ท่ีจะทําได้

ตดิชิน้สว่นยดึทัง้หมดและฝาครอบกนัฝุ่ นเข้ากบัผลติภณัฑ์หรือบรรจหีุบหอ่แบบเดียวกบัท่ีจดัสง่มาจากโรงงาน
บรรจหีุบหอ่ผลติภณัฑ์ให้ป้องกนัการกระแทกและการสะเทือนระหวา่งการขนสง่
บรรจหีุบหอ่ผลติภณัฑ์ให้ป้องกนัไมใ่ห้ฝุ่ นหรือความชืน้เข้า
ใสอ่ปุกรณ์เสริมท่ีให้มาในการจดัสง่ลงในหีบหอ่เดมิ

ข้อมูลเพิ่มเตมิ: "สิง่ท่ีให้มาและอปุกรณ์เสริม", หน้า 26
รวมเอกสารแก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามีในรายการสิง่ของที่ให้มา)คําแนะนําการตดิตัง้ และคําแนะนําการใช้งาน

ข้อมูลเพิ่มเตมิ: "การจดัเก็บและการแจกจา่ยเอกสารนี"้, หน้า 14

หากคณุสง่คืนผลติภณัฑ์ไปท่ีตวัแทนบริการเพื่อรับการซอ่ม:
จดัสง่ผลติภณัฑ์โดยที่ไมต้่องสง่อปุกรณ์เสริม อปุกรณ์วดั และอปุกรณ์ตอ่พว่ง

การจดัเกบ็ผลิตภณัฑ์
บรรจหีุบหอ่ผลติภณัฑ์ตามท่ีอธิบายไว้ข้างต้น
สงัเกตสภาวะโดยรอบท่ีกําหนด
ตรวจดคูวามเสียหายของผลติภณัฑ์หลงัจากที่ขนสง่หรือจดัเก็บเป็นระยะเวลานาน

การขนย้ายและการจดัเกบ็ | ในกรณีที่เสียหายระหว่างการขนส่ง
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4
การตดิตัง้



4.1 ภาพรวม
บทนีป้ระกอบด้วยข้อมลูทัง้หมดที่จําเป็นสําหรับการยดึผลติภณัฑ์

ขัน้ตอนตอ่ไปนีทํ้าได้โดยบคุลากรท่ีได้รับการรับรองเทา่นัน้
ข้อมูลเพิ่มเตมิ: "คณุสมบตัิของบคุลากร", หน้า 21

4.2 การประกอบ
ข้อมูลการยดึทั่วไป
มีเต้ารับสําหรับตวัยดึแบบตา่งๆ ให้บนแผงด้านหลงั การตอ่เช่ือมใช้กบัมาตรฐาน VESA 100 มม. x 100 มม. ได้

100

10
0

วสัดสุําหรับติดตวัยดึแบบตา่งๆ บนอปุกรณ์มีให้ในอปุกรณ์เสริมของผลติภณัฑ์
คณุยงัจําเป็นต้องใช้อปุกรณ์ตอ่ไปนี:้

ไขควง Torx T20
ประแจหกเหลี่ยมขนาด 2.5 มม.
ประแจกระบอกขนาด 7 มม.
วสัดสุําหรับยดึบนพืน้ผิวรองรับ

ต้องยดึผลติภณัฑ์บนขาตัง้ ตวัยดึ หรือในเฟรมยดึเพ่ือให้มัน่ใจวา่ผลติภณัฑ์จะทํางานได้ถกูต้องตาม-
วตัถปุระสงค์

การเดนิสาย

ในภาพที่แสดงตวัยดึแบบตา่งๆ คณุจะพบคําแนะนําสําหรับการเดินสายหลงัจากการยดึ

เม่ือยดึเข้ากบัแบบตวัยดึ:
รวบสายเข้าด้วยกนั
เดินสายออกด้านข้างไปท่ีการเช่ือมตอ่ท่ีแสดงในภาพวาด

การตดิตัง้ | ภาพรวม
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4.3 การยดึบนขาตัง้ขาเดี่ยว
ขาตัง้ขาเดี่ยวให้คณุวางผลติภณัฑ์บนพืน้ผิวท่ีมมุเอียง 20° และยดึผลติภณัฑ์เข้ากบัพืน้ผิว
ยดึขาตัง้เข้ากบัชอ่งเกลยีว VESA 100 ด้านบนท่ีแผงด้านหลงัของผลติภณัฑ์

ใช้ไขควง Torx T20 เพ่ือขนัสกรูหวัเตเปอร์ M4 x 8 ISO 14581 ท่ีให้มาในการจดัสง่ให้แนน่
ทําตามแรงบดิการขนัท่ียอมรับได้ท่ี 2.6 Nm

ยดึผลติภณัฑ์ไมใ่ห้เคลื่อนท่ีระหวา่งใช้งาน
ตดิแผน่ยางแบบมีกาวในตวัท่ีมีให้เข้ากบัด้านลา่งของผลติภณัฑ์
หากคณุไมไ่ด้ยดึสกรูผลติภณัฑ์เข้ากบัพืน้ผิว ให้ตดิแผน่ยางแบบมีกาวในตวัเข้ากบัด้านลา่งขาตัง้

ติดแผน่ยางเข้ากบัขาตัง้เม่ือคณุไมไ่ด้ยดึสกรูผลติภณัฑ์เข้ากบัพืน้ผิวเทา่นัน้

www.heidenhain.de

ID
SN

1234567-xx

ND 5023

12 345 678 x X31

X3

X2

X1

www.heidenhain.de

ID
SN

1234567-xx

ND 5023

12 345 678 x X31

X3

X2

X1

ขนาดของขาตัง้ขาเดี่ยว

ISO 14510-M4x8
Md = 2.6 Nm

118 ±1

17
8 

±
1

21° ±2°

A 22.2

¬4.2

70

A
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4.4 การยดึบนตวัยดึหลายขา
ยดึตวัยดึเข้ากบัชอ่งเกลยีว VESA 100 ด้านลา่งท่ีแผงด้านหลงัของผลติภณัฑ์

ใช้ไขควง Torx T20 เพ่ือขนัสกรูหวัเตเปอร์ M4 x 10 ISO 14581 (สีดํา) ท่ีให้มาในการจดัสง่ให้แนน่
ทําตามแรงบดิการขนัท่ียอมรับได้ท่ี 2.5 Nm

คณุสามารถเอียงและหมนุตวัยดึไปยงัมมุท่ีคณุดเูคร่ืองอา่นคา่ได้อยา่งสะดวกสบาย

www.heidenhain.de

ID
SN

1234567-xx

ND 5023

12 345 678 x

www.heidenhain.de

ID
SN

1234567-xx

ND 5023

12 345 678 x

ขนาดของตวัยดึหลายขา
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4.5 การยดึในเฟรมยดึ
เฟรมยดึให้คณุยดึผลติภณัฑ์ในแผง
ยดึแผน่หลงัของเฟรมเข้ากบัชอ่งเกลยีว VESA 100 ท่ีแผงด้านหลงัของผลติภณัฑ์

ใช้ประแจหกเหลี่ยมขนาด 2.5 มม. เพ่ือขนัสกรู M4 x 6 ISO 7380 ท่ีให้มาในการจดัสง่ให้แนน่
ทําตามแรงบดิการขนัท่ียอมรับได้ท่ี 2.6 Nm

ยดึแผน่หลงัและผลติภณัฑ์เข้ากบัแผน่หน้าของเฟรม
ใช้ประแจกระบอกขนาด 7 มม. เพ่ือขนัน็อต M4 ISO 10511 ท่ีให้มาในการจดัสง่ให้แนน่
ทําตามแรงบดิการขนัท่ียอมรับได้ท่ี 3.5 Nm

ยดึเฟรมและเคร่ืองอา่นคา่ในแผง
ดคํูาแนะนําการยดึท่ีให้มาพร้อมกบัเฟรมยดึสาํหรับข้อมลูการตดัแผงและการยดึ

www.heidenhain.de

ID
SN

1234567-xx

ND 5023

12 345 678 x

www.heidenhain.de
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SN

1234567-xx
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ขนาดของเฟรมยดึ

www.heidenhain.de
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20
9.

3

45.8

8.
9

ISO 7380-M4x6
Md = 2.6 Nm

ISO 10511-M4
Md = 3.5 Nm

¬4.3
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338

10

22
7

24
7
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4.6 การยดึฝาปิด
ฝาปิดปกป้องผลติภณัฑ์จากสิง่สกปรกและเศษวสัดุ
วางฝาปิดบนผลติภณัฑ์

วางฝาปิดเหนือผลติภณัฑ์
จดัวางให้ฝาปิดและผลติภณัฑ์ตรงกนัท่ีด้านขวา เม่ือดจูากด้านหน้าของผลติภณัฑ์

ยดึฝาปิดเข้ากบัผลติภณัฑ์
แกะตวัปิดแถบกาวออกจากแถบกาว
พบัแถบกาวเข้าหาผลติภณัฑ์
กดแถบกาวเข้ากบัผลติภณัฑ์เพ่ือยดึแถบเข้ากบัผลติภณัฑ์

การตดิตัง้ | การยดึฝาปิด
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5
การตดิตัง้



5.1 ภาพรวม
บทนีป้ระกอบด้วยข้อมลูทัง้หมดที่จําเป็นสําหรับการติดตัง้ผลติภณัฑ์

ขัน้ตอนตอ่ไปนีต้้องทําโดยบคุลากรท่ีได้รับการรับรองเทา่นัน้

ข้อมูลเพิ่มเตมิ: "คณุสมบตัิของบคุลากร", หน้า 21

5.2 ข้อมูลทั่วไป

ประกาศ
การเสียบและถอดองค์ประกอบการเช่ือมต่อ!

ความเสีย่งท่ีจะเกิดความเสียหายตอ่สว่นประกอบภายใน
ไมเ่สยีบหรือถอดองค์ประกอบการเช่ือมตอ่ใดๆ ในขณะที่อปุกรณ์เปิดอยู่

ประกาศ
การปลดปล่อยไฟฟ้าสถติ (ESD)!

ผลติภณัฑ์นีมี้สว่นประกอบที่ไวตอ่ไฟฟ้าสถิตท่ีอาจได้รับความเสียหายจากการปลดปลอ่ยไฟฟ้าสถิต (ESD)
การสงัเกตข้อควรระวงัเร่ืองความปลอดภยัสําหรับการใช้งานสว่นประกอบที่ไวตอ่ ESD นัน้มีความสําคญั-
มาก
ไมส่มัผสัขาตวัเช่ือมตอ่โดยท่ียงัไมต่อ่สายดนิท่ีเหมาะสม
สวมใสส่ายรัดข้อมือ ESD กราวด์เม่ือจดัการกบัการเช่ือมตอ่ของผลติภณัฑ์

ประกาศ
การกาํหนดขาไม่ถกูต้อง!

อาจทําให้ผลติภณัฑ์ทํางานผิดปกติหรือเสียหายได้
กําหนดขาหรือสายท่ีถกูใช้งานเทา่นัน้

การตดิตัง้ | ภาพรวม
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5.3 ภาพรวมผลิตภณัฑ์
การเช่ือมตอ่บนแผงด้านหลงัของอปุกรณ์ได้รับการปกป้องโดยฝาครอบกนัฝุ่ นจากการปนเปือ้นและความเสียหาย

ประกาศ
อาจเกดิการปนเป้ือนหรือความเสียหายได้หากไม่มีฝาครอบกันฝุ่น!

ซึง่อาจทําให้การทํางานของจดุเช่ือมตอ่บกพร่องหรือเสียหายได้
ถอดฝาครอบกนัฝุ่ นออกเม่ือทําการเช่ือมตอ่อปุกรณ์การวดัหรืออปุกรณ์ตอ่พว่งเทา่นัน้
หากคณุถอดอปุกรณ์การวดัหรืออปุกรณ์ตอ่พว่ง ให้ใสฝ่าครอบกนัฝุ่ นเข้าไปท่ีการเช่ือมตอ่อีกครัง้

แผงด้านหลังที่ไม่มีฝาครอบกันฝุ่น

www.heidenhain.de

ID
SN

1234567-xx
ND 5023

12 345 678 x

3

1

2

4

แผงด้านหลัง

1 ฃสวิตช์ระบบจา่ยไฟและการเชื่อมตอ่ไฟฟ้า
2 ขัว้สายดินตามมาตรฐาน IEC 60471 - 5017
3 X31: การเช่ือมตอ่ USB 2.0 Hi-Speed (Type C) สาํหรับอปุกรณ์ USB Mass Storage และการเช่ือมตอ่กบั

PC (ด้านลา่งฝาปิดป้องกนั)
4 X1 ถงึ X3: การเช่ือมตอ่ D-sub 9 ขาสําหรับเคร่ืองเข้ารหสัท่ีมี อินเตอร์เฟซ TTL
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5.4 การเช่ือมต่อเคร่ืองเข้ารหสั
ถอดและเก็บฝาครอบกนัฝุ่ นไว้
เดินสายตามแบบตวัยดึ

ข้อมูลเพิ่มเตมิ: "การประกอบ", หน้า 30
เช่ือมตอ่สายเคร่ืองเข้ารหสัเข้ากบัจดุเช่ือมตอ่ให้แนน่

ข้อมูลเพิ่มเตมิ: "ภาพรวมผลติภณัฑ์", หน้า 37
หากตวัเช่ือมตอ่สายมีสกรูยดึให้ อยา่ขนัแนน่เกินไป

โครงร่างขาของ X1 ถงึ X3

TTL

1 2 3 4 5 6 7 8 9

/ Ua1 Ua1 Ua2 Ua2 0 V Up Ua0 Ua0

5.5 การเช่ือมต่ออุปกรณ์ USB
เปิดฝาครอบกนัฝุ่ น
เช่ือมตอ่อปุกรณ์ USB เข้ากบัจดุเช่ือมตอ่

ข้อมูลเพิ่มเตมิ: "ภาพรวมผลติภณัฑ์", หน้า 37
โครงร่างขาของ X31

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12

GND TX1 + TX1 - VBUS CC1 D + D - SBU1 VBUS RX2 - RX2 + GND

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12

GND TX2 + TX2 - VBUS CC2 D + D - SBU2 VBUS RX1 - RX1 + GND
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5.6 การเช่ือมต่อแรงดนัไฟฟ้าของสาย

คาํเตอืน
เส่ียงต่อไฟฟ้าดดู!

การตอ่สายดินของอปุกรณ์ไฟฟ้าท่ีไมถ่กูต้องอาจทําให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงของบคุคลหรือเสียชีวิตจากไฟฟ้า-
ดดูได้

ใช้สายไฟแบบ 3 แกนเสมอ
ตรวจสอบให้แนใ่จวา่สายดนิเช่ือมตอ่กบัพืน้ของการตดิตัง้เคร่ืองไฟฟ้าของอาคารอยา่งถกูต้อง

คาํเตอืน
อัคคีภยัจากการใช้สายไฟที่ไม่ได้มาตรฐานของประเทศที่ตดิตัง้ผลิตภณัฑ์

การตอ่สายดินของอปุกรณ์ไฟฟ้าท่ีไมถ่กูต้องอาจทําให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงของบคุคลหรือเสียชีวิตจากไฟฟ้า-
ดดูได้

ใช้เฉพาะสายไฟที่ได้มาตรฐานของประเทศที่ติดตัง้ผลติภณัฑ์เทา่นัน้

ใช้สายไฟที่ตรงตามข้อกําหนดในการเชื่อมตอ่ไฟเข้ากบัปลัก๊ไฟแบบสายดนิ 3 แกน
ข้อมูลเพิ่มเตมิ: "ภาพรวมผลติภณัฑ์", หน้า 37
โครงร่างขาของการเช่ือมต่อไฟฟ้า

1 2 3

L/N N/L

การตดิตัง้ | การเช่ือมต่อแรงดนัไฟฟ้าของสาย

HEIDENHAIN | ND 5023 | คําแนะนําการใช้งาน | 05/2018 39

 5 





6
หลักพืน้ฐานการกาํหนด-

ตาํแหน่ง



6.1 ภาพรวม
บทนีอ้ธิบายข้อมลูการกําหนดตําแหนง่พืน้ฐาน

6.2 จุดอ้าง
แบบเขียนชิน้งานระบจุดุท่ีแนน่อนจดุหนึง่บนชิน้งาน (ตวัอยา่ง: “มมุใดมมุหนึง่”) เป็นจดุอ้างสมับรูณ์ และจดุอ่ืนๆ
อยา่งน้อยหนึง่จดุเป็นจดุอ้างสมัพทัธ์
ขัน้ตอนการตัง้คา่จดุอ้างจะกําหนดจดุดงักลา่วเหลา่นีเ้ป็นจดุเร่ิมต้นของระบบพิกดัแบบสมับรูณ์หรือแบบสมัพทัธ์
ชิน้งานซึง่ถกูจดัอยูใ่นแนวแกนของเคร่ืองจกัร จะถกูเคลือ่นย้ายไปยงัตําแหนง่ท่ีแนน่อนตําแหนง่หนึง่ ท่ีอ้างอิง-
สมัพนัธ์กบัเคร่ืองมือ การแสดงผลจะถกูตัง้คา่เป็นศนูย์

6.3 ตาํแหน่งจริง, ตาํแหน่งที่กาํหนด และระยะที่ต้องเคล่ือนที่

Y

X

Z
I

S

R

ตําแหนง่ของเคร่ืองมือ ณ ขณะใดขณะหนึง่ เรียกวา่ ตําแหนง่จริง I ในขณะที่ตําแหนง่ท่ีเคร่ืองมือเคลื่อนท่ีไปถงึเรียก-
วา่ ตําแหนง่ท่ีกําหนด S ระยะจากตําแหนง่ท่ีกําหนดถงึตําแหนง่จริง คือ ระยะท่ีต้องเคลือ่นท่ี R
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6.4 ตาํแหน่งสัมบรูณ์ของชิน้งาน
แตล่ะตําแหนง่บนชิน้งานจะถกูกําหนดได้เพียงโดยเฉพาะด้วยพิกดัสมับรูณ์ของตําแหนง่นัน้ๆ

Y

X

Z

1

20

10

Z
=

15
m

m

X=20mm

Y=10m
m

15

ตวัอย่าง: พิกดัสมับรูณ์ของตําแหนง่ 1:
X = 20 มม.
Y = 10 มม.
Z = 15 มม.
ขณะที่คณุทําการเจาะหรือกดัชิน้งานตามแบบเขียนชิน้งานโดยใช้พิกดัสมับรูณ์ เคร่ืองมือจะเคลื่อนไปยงัคา่ของพิกดั-
ดงักลา่ว

หลักพืน้ฐานการกาํหนดตาํแหน่ง | ตาํแหน่งสัมบรูณ์ของชิน้งาน

HEIDENHAIN | ND 5023 | คําแนะนําการใช้งาน | 05/2018 43

 6 



6.5 ตาํแหน่งชิน้งานส่วนเพิ่ม
เรายงัสามารถอ้างอิงตําแหนง่หนึง่ๆ ไปยงัตําแหนง่ท่ีกําหนดก่อนหน้าได้ด้วย ในกรณีนีจ้ดุอ้างสมัพทัธ์จะเป็น-
ตําแหนง่ท่ีกําหนดสดุท้ายเสมอ พิกดัดงักลา่วเรียกวา่ พิกดัสว่นเพิ่ม (สว่นเพิ่ม = เพิ่มขึน้) หรือเรียกอีกอยา่งหนึง่วา่
การวดัขนาดแบบสว่นเพิ่มหรือตอ่เน่ือง เน่ืองจากตําแหนง่ตา่งๆ ดงักลา่วเรียกวา่ ความตอ่เน่ืองของการวดัขนาด
พิกดัสว่นเพิ่มถกูกําหนดด้วยคํานําหน้า I

I
Z

=–15m
m

Y

X

Z

2

10

5 5

15

20

10

10

IX=10mm

I
Y=10m

m

3

0

0

ตวัอย่าง: พิกดัสว่นเพิ่มของตําแหนง่ 3 อ้างอิงจากตําแหนง่ 2
พิกดัสมับรูณ์ของตําแหนง่ 2:
X = 10 มม.
Y = 5 มม.
Z = 20 มม.
พิกดัสว่นเพิ่มของตําแหนง่ 3:
IX = 10 มม.
IY = 10 มม.
IZ = 15 มม.
ถ้าคณุกําลงัเจาะหรือกําลงักดัชิน้งานตามแบบเขียนชิน้งานโดยใช้พิกดัสว่นเพิ่ม แสดงวา่คณุกําลงัเลื่อนเคร่ืองมือไป-
ตามคา่ของพิกดัดงักลา่ว

หลักพืน้ฐานการกาํหนดตาํแหน่ง | ตาํแหน่งชิน้งานส่วนเพิ่ม
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6.6 แกนอ้างองิมุมศูนย์

Y

X

+45°
+180°

–180°

–270°

แกนอ้างอิงมมุศนูย์คือตําแหนง่ 0.0° ซึง่จะถกูกําหนดเป็นหนึง่ในสองแกนในระนาบของการหมนุ ตารางตอ่ไปนีจ้ะ-
อธิบายมมุศนูย์ ณ ตําแหนง่ของมมุท่ีมีคา่เป็นศนูย์ สําหรับระนาบของการหมนุท่ีเป็นได้สามระนาบ
แกนอ้างอิงเหลา่นีจ้ะถกูกําหนดไว้แล้วสําหรับตําแหนง่แบบมมุ:

ระนาบ แกนอ้างองิมุมศูนย์

XY +X
YZ +Y
ZX +Z

ทิศทางบวกของการหมนุคือทวนเข็มนาฬิกา ถ้ามองระนาบทํางานในทิศทางแกนเคร่ืองมือด้านลบ
ตวัอย่าง: มมุในระนาบทํางาน X / Y

ระนาบ แกนอ้างองิมุมศูนย์

+45° ... เส้นแบง่คร่ึงระหวา่ง +X และ +Y
+/-180° ... แกน X ทางลบ
-270° ... แกน Y ทางบวก

หลักพืน้ฐานการกาํหนดตาํแหน่ง | แกนอ้างองิมุมศูนย์
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6.7 ตาํแหน่งหวัอ่าน

Y

X

Z

ตําแหนง่หวัอา่นจะให้คา่ป้อนกลบัแก่ผลติภณัฑ์ท่ีแปลงการเคลื่อนไหวของแกนเคร่ืองจกัรเป็นสญัญาณไฟฟ้า
ผลติภณัฑ์จะประเมินผลสญัญาณเหลา่นีอ้ยา่งตอ่เน่ือง คํานวณตําแหนง่จริงของแกนเคร่ืองจกัร และแสดงตําแหนง่-
ดงักลา่วเป็นคา่ตวัเลขบนหน้าจอ
หากระบบไฟฟ้าขดัข้อง ตําแหนง่ท่ีคํานวณได้จะไมต่รงกบัตําแหนง่จริง เม่ือเรียกคืนระบบจา่ยไฟได้ คณุสามารถ-
สร้างความสมัพนัธ์นีอี้กครัง้ด้วยการใช้เคร่ืองหมายอ้างอิงบนตวัเข้ารหสั ผลติภณัฑ์นีมี้คณุสมบตักิารประเมินผล-
เคร่ืองหมายอ้างอิง (REF)

หลักพืน้ฐานการกาํหนดตาํแหน่ง | ตาํแหน่งหวัอ่าน
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6.8 เคร่ืองหมายอ้างองิของตวัเข้ารหสั
โดยปกติตวัเข้ารหสัจะประกอบด้วยเคร่ืองหมายอ้างอิงหนึง่หรือสองเคร่ืองหมายขึน้ไป ซึง่คณุสมบตักิารประเมินผล-
เคร่ืองหมายอ้างอิงจะใช้ในการสร้างตําแหนง่จดุอ้างขึน้อีกครัง้ หลงัจากระบบจา่ยไฟถกูตดัขาด มีตวัเลือกหลกัสอง-
ตวัเลือกสําหรับเคร่ืองหมายอ้างอิง:

เคร่ืองหมายอ้างอิงแบบตายตวั
เคร่ืองหมายอ้างอิงแบบเข้ารหสัระยะ

เคร่ืองหมายอ้างองิแบบตายตวั

ตวัเข้ารหสัท่ีมีหนึง่เคร่ืองหมายขึน้ไปบนชว่งหา่งคงที่จะต้องสร้างจดุอ้างใหมอ่ยา่งถกูต้อง จําเป็นจะต้องใช้-
เคร่ืองหมายอ้างเคร่ืองหมายเดียวกนั ในระหวา่งงานการประเมินผลเคร่ืองหมายอ้างอิงตามปกต ิซึง่เคร่ืองหมายดงั-
กลา่วใช้ในการกําหนดจดุอ้างขึน้ครัง้แรก
ตดิตามตาํแหน่ง (เคร่ืองหมายอ้างองิแบบเข้ารหสัระยะ)

ตวัเข้ารหสัท่ีมีเคร่ืองหมายที่ถกูแยกโดยรูปแบบการเข้ารหสัท่ีเฉพาะเจาะจง ซึง่อนญุาตให้ผลติภณัฑ์ใช้คูข่องเคร่ือง-
หมายใดๆ ตลอดความยาวของตวัเข้ารหสัเพ่ือสร้างตําแหนง่จดุอ้างก่อนหน้านีข้ึน้อีกครัง้ การตัง้คา่นีห้มายความวา่
คณุต้องการเพียงแคเ่คลือ่นตําแหนง่ในระยะตํ่ากวา่ 20 มม. บริเวณใดก็ได้บนตวัเข้ารหสั เพ่ือสร้างตําแหนง่จดุอ้าง-
ขึน้อีกครัง้ เม่ือผลติภณัฑ์ได้รับการเปิดเคร่ืองอีกครัง้

จดุอ้างท่ีกําหนดขึน้จะไมส่ามารถเรียกกลบัคืนได้เม่ือระบบจา่ยไฟฟ้ากลบัสูส่ภาพปกติ หากเคร่ืองยงั-
ไมไ่ด้เคลื่อนผา่นเคร่ืองหมายอ้างอิงดงักลา่วก่อนการกําหนดจดุอ้าง

หลักพืน้ฐานการกาํหนดตาํแหน่ง | เคร่ืองหมายอ้างองิของตวัเข้ารหสั
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7
การใช้งานพืน้ฐาน



7.1 ภาพรวม
บทนีอ้ธิบายองค์ประกอบการทํางานของผลติภณัฑ์และอินเตอร์เฟซผู้ใช้ รวมถงึฟังก์ชนัพืน้ฐาน

7.2 แผงด้านหน้าและปุ่มกด

1
5

4

2

3

6

9

7

8

1 ปุ่ มแกนการทํางานด้านซ้าย
2 ซอฟต์คีย์
3 ปุ่ มตวัเลข
4 LED แสดงการเปิดปิดเคร่ือง
5 การแสดงผล
6 ปุ่ มแกนการทํางานด้านขวา
7 ปุ่ มลกูศร
8 ปุ่ ม Enter
9 ปุ่ มลบ

ปุ่ม ฟังก์ชัน

แกน กดปุ่ ม แกน เพ่ือ กาํหนด แกนหรือเลื่อนแกนไปยงั ศูนย์ โปรดอ้างอิงแถบสถานะ-
สําหรับสถานะ กาํหนด/ศูนย์ ปัจจบุนั

ซอฟต์คีย์ ช่ือของปุ่ มซอฟต์คีย์แสดงฟังก์ชนัของงานกดัหรืองานกลงึ กดปุ่ มท่ีสอดคล้องกนัท่ี-
อยูต่รงใต้ช่ือแตล่ะช่ือเพ่ือเลือกฟังก์ชนั

ตวัเลข กดปุ่ มตวัเลขเพื่อป้อนคา่ท่ีเก่ียวข้องในชอ่ง
ลูกศร กดปุ่ ม ลูกศร เพ่ือนําทางในเมนู

กดปุ่ ม ลูกศรซ้าย และ ขวา เพ่ือเลือ่นไปยงัฟังก์ชนัท่ีเลือกใช้ได้ของปุ่ ม
Enter กดปุ่ ม Enter เพ่ือยืนยนัการเลือก และกลบัไปยงัหน้าจอก่อนหน้า
C กดปุ่ ม C เพ่ือลบการกรอกข้อมลูและข้อความข้อผิดพลาด หรือย้อนกลบัไปหน้าจอ-

ก่อนหน้า

การใช้งานพืน้ฐาน | ภาพรวม
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7.3 เปิดเคร่ือง/ปิดเคร่ือง

7.3.1 เปิดเคร่ือง

ก่อนใช้ผลติภณัฑ์ คณุจําเป็นต้องดําเนินขัน้ตอนการทดสอบ คณุสามารถตัง้คา่พารามิเตอร์การจดั-
เตรียมเพิ่มเติมได้ ขึน้อยูก่บัเป้าหมายของการใช้งาน
ข้อมูลเพิ่มเตมิ: "การทดสอบ", หน้า 65

การเปิดเคร่ืองผลติภณัฑ์:
เปิดสวิตช์ระบบจา่ยไฟ
สวิตช์ระบบจา่ยไฟอยูท่ี่ด้านหลงัของเคร่ือง
เคร่ืองจะเร่ิมทํางาน ซึง่อาจใช้เวลาสกัครู่
หน้าจอตัง้คา่ครัง้แรกจะปรากฏหากคณุเปิดเคร่ืองผลติภณัฑ์เป็นครัง้แรก หรือหลงัจากการตัง้คา่ใหมเ่ป็นคา่เร่ิม-
ต้นจากโรงงาน
กดปุ่ ม คู่มือการตดิตัง้ เพ่ือไปยงั คู่มือการตดิตัง้

หรือ
กดปุ่ มใดๆ เพ่ือดําเนินการตอ่ไปยงัการแสดงผล

7.3.2 ปิดเคร่ือง

การปิดเคร่ืองผลติภณัฑ์:
ปิดสวิตช์ระบบจา่ยไฟ
สวิตช์ระบบจา่ยไฟอยูท่ี่ด้านหลงัของเคร่ือง
เคร่ืองจะหยดุการทํางาน

การใช้งานพืน้ฐาน | เปิดเคร่ือง/ปิดเคร่ือง
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7.4 อนิเตอร์เฟซผู้ใช้

7.4.1 โครงร่างการแสดงผล

10

1
2
3
4
5
6
7
8
9

12

11

1 จดุอ้าง
2 เคร่ืองมือ
3 อตัราป้อน
4 นาฬิกาจบัเวลา
5 หนว่ยของการวดั
6 โหมดการใช้งาน
7 กําหนด/คา่ศนูย์
8 ผู้ใช้
9 ซอฟต์คีย์
10 ตวับง่ชีเ้คร่ืองหมายอ้างอิง
11 ช่ือแกน
12 ตวัชว่ยแสดงตําแหนง่ด้วยภาพ

คุณสมบตัิ ฟังก์ชัน

แถบสถานะ แสดงคา่ปัจจบุนัของจดุอ้าง, เคร่ืองมือ, อตัราป้อน, เวลานาฬิกาจบั-
เวลา, หนว่ยการวดั, สถานะโหมดการใช้งาน, การตัง้คา่กําหนด/คา่ศนูย์
และผู้ใช้ปัจจบุนั

พืน้ที่แสดงผล แสดงตําแหนง่ปัจจบุนัของแตล่ะแกน อีกทัง้ยงัแสดงฟอร์ม, ชอ่ง,
บอ็กซ์คําแนะนํา, ข้อความข้อผิดพลาด และหวัข้อวิธีใช้

ช่ือแกน แสดงแกนของปุ่ มแกนที่เก่ียวข้อง
ตวับ่งชีเ้คร่ืองหมายอ้างองิ แสดงสถานะเคร่ืองหมายอ้างอิงปัจจบุนั

 เคร่ืองหมายอ้างอิงถกูสร้างขึน้ ตวับง่ชีท่ี้กะพริบแสดงวา่มีการเปิด-
ใช้การตรวจจบัเคร่ืองหมายอ้างอิง แตเ่คร่ืองหมายอ้างอิงยงัไมไ่ด้ถกู-
สร้างขึน้

 เคร่ืองหมายอ้างอิงไมถ่กูสร้างขึน้
ซอฟต์คีย์ แสดงฟังก์ชนัท่ีหลากหลายตามโหมดการใช้งานหรือเมนปัูจจบุนั
ตวัช่วยแสดงตาํแหน่งด้วยภาพ แสดงระยะที่ต้องเคลื่อนท่ี

การใช้งานพืน้ฐาน | อนิเตอร์เฟซผู้ใช้
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7.4.2 ซอฟต์คีย์

หน้าจอประกอบด้วยหน้าฟังก์ชนัของปุ่ มหลายหน้าให้เลือกใช้จากเม่ืออยูใ่นโหมดการใช้งานอยา่งใดอยา่งหนึง่
เม่ือต้องการนําทางในหน้าปุ่ มซอฟต์คีย์:

กดปุ่ ม ลูกศรซ้าย หรือ ขวา เพ่ือเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยงัแตล่ะหน้า

ปุ่ม ฟังก์ชัน

วธีิใช้ กดปุ่ ม วธีิใช้ เพ่ือเปิดคําแนะนําการใช้งาน
เคร่ืองมือ กดปุ่ ม เคร่ืองมือ เพ่ือเปิด the ตารางเคร่ืองมือ
Abs/Inc กดปุ่ ม Abs/Inc เพ่ือสลบัระหวา่งโหมดคา่จริง (สมับรูณ์) และระยะที่ต้องเคลื่อนท่ี

(สว่นเพิ่ม)
กาํหนด/ค่าศูนย์ กดปุ่ ม กาํหนด/ค่าศูนย์ เพ่ือสลบัระหวา่งฟังก์ชนั กําหนด และ คา่ศนูย์ ใช้กบัปุ่ ม-

แกนเฉพาะแตล่ะแกน
จุดอ้าง กดปุ่ ม จุดอ้าง เพ่ือเปิดฟอร์ม จุดอ้าง และกําหนดจดุอ้างสําหรับแตล่ะแกน
ค่าต้น กดปุ่ ม ค่าต้น เพ่ือเปิดฟอร์ม ค่าต้น คณุสามารถใช้ฟอร์มนีเ้พ่ือกําหนดตําแหนง่ท่ี-

กําหนด น่ีคือฟังก์ชนัระยะที่ต้องเคลือ่นท่ี (สว่นเพิ่ม)
1/2 กดปุ่ ม 1/2 เพ่ือแบง่ตําแหนง่ปัจจบุนัเป็นสองสว่นเทา่ๆ กนั มีในการใช้งาน งานกัด

เทา่นัน้
คุณสมบตัิ กดปุ่ ม คุณสมบตั ิเพ่ือเลือกตาราง รูปแบบวงกลมหรือรูปแบบเส้นตรง
Rad/Dia กดปุ่ ม Rad/Dia เพ่ือสลบัระหวา่งการวดัคา่เส้นผา่นศนูย์กลางและรัศมี มีในการใช้-

งาน งานกลึง เทา่นัน้
จดัเตรียม กดปุ่ ม จดัเตรียม เพ่ือเข้าสูเ่มนตูัง้คา่
ใช้อ้างองิ กดปุ่ ม ใช้อ้างองิ เม่ือคณุพร้อมท่ีจะกําหนดเคร่ืองหมายอ้างอิง
คาํนวณ กดปุ่ ม คาํนวณ เพ่ือเปิดเคร่ืองคํานวณ
นิว้/มม. กดปุ่ ม นิว้/มม. เพ่ือสลบัหนว่ยของการวดัระหวา่งนิว้และมิลลเิมตร
เลิกใช้อ้างองิ กดปุ่ ม เลกิใช้อ้างองิ เม่ือคณุต้องการข้ามผา่นเคร่ืองหมายอ้างอิงและให้ระบบ-

ละเว้นเคร่ืองหมายอ้างอิง
ไม่มีอ้างองิ กดปุ่ ม ไม่มีอ้างองิ เพ่ือออกจากรอบคําสัง่การประเมินผลเคร่ืองหมายอ้างอิง

และทํางานโดยไมมี่เคร่ืองหมายอ้างอิง
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7.4.3 ตวัช่วยแสดงตาํแหน่งด้วยภาพ

เม่ือกําหนดตําแหนง่ไปยงัตําแหนง่ท่ีกําหนดถดัไป ผลติภณัฑ์จะชว่ยเหลือคณุโดยแสดงระยะที่ต้องเคลื่อนท่ี รวมถงึ-
ตวัชว่ยแสดงตําแหนง่ด้วยภาพ ("เคลื่อนท่ีข้ามไปยงัตําแหนง่ศนูย์") สเกลถกูแสดงภายใต้แตล่ะแกนที่คณุเคลื่อนท่ี-
ข้ามไปยงัตําแหนง่ศนูย์ ตวัชว่ยแสดงตําแหนง่ด้วยภาพเป็นสี่เหลี่ยมจตัรัุสเลก็ๆ ท่ีแสดงแกนเลือ่น

1

2

1 ตวัชว่ยแสดงตําแหนง่ด้วยภาพ (แกนเลือ่น)
2 ระยะที่ต้องเคลื่อนท่ี
ตวัชว่ยแสดงตําแหนง่เลื่อนข้ามสเกลเม่ือแกนเลื่อนอยูภ่ายในชว่งตําแหนง่ท่ีกําหนด ชว่งเร่ิมต้นเทา่กบั ± 5 มม. และ-
สามารถเปลี่ยนได้ในเมน ูตวัแสดงตาํแหน่งภาพ
ข้อมูลเพิ่มเตมิ: "ตวัชว่ยแสดงตําแหนง่ด้วยภาพ", หน้า 87
สียงัเปลี่ยนไปตามวิธีการตอ่ไปนี:้

สี ความหมาย

แดง แกนเลื่อนกําลงัเคลื่อนท่ีออกหา่งจากตําแหนง่ท่ีกําหนด
เขียว แกนเลื่อนกําลงัเคลื่อนท่ีเข้าไปยงัตําแหนง่ท่ีกําหนด
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7.4.4 โหมดการใช้งาน

ผลติภณัฑ์มีโหมดการใช้งาน 2 โหมด คือ
ระยะที่ต้องเคลื่อนท่ี (สว่นเพิ่ม)
คา่จริง (สมับรูณ์)

โหมดระยะที่ต้องเคล่ือนที่ (ส่วนเพิ่ม)
โหมดระยะที่ต้องเคลื่อนท่ีทําให้คณุสามารถเคลื่อนท่ีสูตํ่าแหนง่ท่ีกําหนดด้วยการกําหนดคา่แกนเป็นศนูย์ และ-
เคลื่อนท่ีไปยงัตําแหนง่ใดๆ โดยอิงตามระยะจากตําแหนง่ท่ีได้รับการปรับเป็นศนูย์

1

1 โหมดระยะที่ต้องเคลื่อนท่ี (Inc)
โหมดค่าจริง (สัมบรูณ์)
โหมดการใช้งานคา่จริงจะแสดงตําแหนง่จริงปัจจบุนัของเคร่ืองมือ ซึง่สมัพนัธ์กบัจดุอ้างท่ีใช้อยู ่ในโหมดนี ้การ-
เคลื่อนท่ีทัง้หมดทําได้โดยการเลือ่นเคร่ืองมือจนกระทัง่คา่ท่ีแสดงบนจอภาพตรงกนักบัตําแหนง่ท่ีกําหนดตามที่-
ต้องการ

1

1 โหมดคา่จริง (Abs)
การเปล่ียนโหมดการใช้งาน
การเปลี่ยนโหมดการใช้งาน:

กดปุ่ ม Abs/Inc เพ่ือสลบัไปมาระหวา่งสองโหมดการใช้งาน
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7.4.5 นาฬิกาจบัเวลา

บนหน้าจอ DRO นาฬิกาจบัเวลา จะแสดงนาทีและวินาทีจนกระทัง่ถงึ 59:59 จากนัน้จะแสดงชัว่โมงและนาที
นาฬิกาจบัเวลา แสดงเวลาที่ผา่นไป นาฬิกาเร่ิมจบัเวลาจาก 0:00
นาฬิกาจบัเวลา ยงัสามารถใช้งานได้จากเมน ูจดัเตรียมงาน ด้วย
ข้อมูลเพิ่มเตมิ: "นาฬิกาจบัเวลา", หน้า 88
การเร่ิมและหยุด นาฬิกาจบัเวลา
เม่ือต้องการเร่ิมหรือหยดุ นาฬิกาจบัเวลา:

กดปุ่ ม . (จดุทศนิยม) บนแผงปุ่ มตวัเลขเพื่อเร่ิมหรือหยดุ นาฬิกาจบัเวลา
ชอ่งเวลาที่ผา่นไปในแถบสถานะแสดงเวลาสะสมรวม

การตัง้ค่า นาฬิกาจบัเวลา ใหม่
เม่ือต้องการตัง้คา่ นาฬิกาจบัเวลา ใหม:่

กดปุ่ ม 0 (ศนูย์) บนแผงปุ่ มตวัเลขเพื่อตัง้คา่เวลา นาฬิกาจบัเวลา ใหม่
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7.4.6 เคร่ืองคาํนวณ

เคร่ืองคาํนวณสามารถใช้งานได้อยา่งครบถ้วนทัง้ด้านการคํานวณเลขพืน้ฐานไปจนถงึตรีโกณมิตท่ีิซบัซ้อน และ-
การคํานวณรอบตอ่นาที (RPM)
การใช้ เคร่ืองคาํนวณ มาตรฐาน/ตรีโกณ
เม่ือต้องการเปิด เคร่ืองคาํนวณ:

กดปุ่ ม คาํนวณ
กดปุ่ ม มาตรฐาน/ตรีโกณ

ฟังก์ชนัตรีโกณมีตวัดําเนินการด้านตรีโกณทัง้หมด รวมทัง้คา่ยกกําลงัสอง และรากที่สอง เม่ือใดก็ตามท่ีคณุคํานวณ
SIN, COS หรือ TAN ของมมุ ให้ป้อนคา่มมุเป็นอนัดบัแรก แล้วกดปุ่ มท่ีเก่ียวข้อง
เม่ือคณุต้องการป้อนคา่ท่ีมีการคํานวณมากกวา่หนึง่ครัง้ลงในชอ่งตวัเลข เคร่ืองคํานวณจะเร่ิมจากการคณู และการ-
หาร ก่อนการบวก และการลบ
ตวัอย่างเช่น ถ้าคณุป้อนคา่ 3 + 1 ÷ 8 เคร่ืองคํานวณจะหาร 1 ด้วย 8 แล้วบวกด้วย 3 ผลลพัธ์คือ 3.125

คา่มมุจะใช้การเลือกรูปแบบมมุปัจจบุนัเป็นองศาทศนิยมหรือเรเดียน

การใช้ เคร่ืองคาํนวณ Rpm
The เคร่ืองคาํนวณ Rpm ใช้สาํหรับหาคา่ rpm (หรือความเร็วการตดัผิว) โดยอ้างอิงจากเส้นผา่นศนูย์กลางของ-
เคร่ืองมือ (สว่นของเคร่ืองมือ หากเป็นงานกลงึ) ท่ีกําหนด คา่ท่ีแสดงนีเ้ป็นเพียงแคต่วัอยา่งเทา่นัน้ ตรวจสอบกบั-
คูมื่อของผู้ผลติเคร่ืองมือของคณุเพ่ือตรวจสอบชว่งความเร็วแกนเพลาของเคร่ืองมือ
เม่ือต้องการใช้ เคร่ืองคาํนวณ Rpm:

กดปุ่ ม คาํนวณ
กดปุ่ ม rpm เพ่ือเปิดฟอร์มเคร่ืองคาํนวณ Rpm

เคร่ืองคาํนวณ Rpm จะต้องใช้ เส้นผ่าศูนย์กลาง ของเคร่ืองมือสาํหรับการใช้งาน งานกัด คา่ เส้นผ่าศูนย์กลาง
จะมีคา่เร่ิมต้นเป็นคา่ เส้นผ่าศูนย์กลาง ของเคร่ืองมือปัจจบุนั ถ้าไมมี่การป้อนคา่สดุท้ายในการจา่ยไฟรอบนี ้คา่-
เร่ิมต้นคือ คา่ 0

ใช้แผงปุ่ มตวัเลขเพื่อป้อนคา่ เส้นผ่าศูนย์กลาง
ถ้าจําเป็นต้องใช้คา่ ความเร็วผิว ให้ป้อนคา่โดยใช้แผงปุ่ มตวัเลข

เม่ือป้อนคา่ ความเร็วผิว เคร่ืองจะคํานวณคา่ rpm ท่ีเก่ียวข้อง
กดปุ่ ม หน่วย เพ่ือให้แสดง หน่วย เป็นนิว้หรือเป็น มม.
กดปุ่ ม C เพ่ือปิด เคร่ืองคาํนวณ Rpm และบนัทกึข้อมลูปัจจบุนั
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7.4.7 วธีิใช้

คําแนะนําการใช้งานในตวัเคร่ืองนีจ้ะให้ข้อมลู วธีิใช้ ตามบริบท เม่ือใช้งานผลติภณัฑ์

คําแนะนําการใช้งานอาจใช้เวลาโหลดสกัครู่ในการเปิดครัง้แรก:
หลงัจากอปัโหลดไฟล์คําแนะนําการใช้งานใหม่
หลงัจากเปลี่ยนภาษาอินเตอร์เฟซผู้ใช้

ข้อความ กาํลังโหลดไฟล์ กรุณารอสักครู่ ... จะแสดงขึน้ขณะโหลดคําแนะนําการใช้งาน

เม่ือต้องการเปิดคําแนะนําการใช้งาน:
กดปุ่ ม วธีิใช้
คําแนะนําการใช้งานจะเปิดไปยงัสว่นท่ีครอบคลมุคณุสมบตัิหรือฟังก์ชนัปัจจบุนัท่ีกําลงัใช้ในผลติภณัฑ์

สามารถดฟัูงก์ชนัของปุ่ มตอ่ไปนีไ้ด้ใน วธีิใช้:

ปุ่ม ฟังก์ชัน

แกนที่หน่ึง กดปุ่ ม แกนที่หน่ึง เพ่ือเปิดสารบญั
ลูกศรขึน้ กดปุ่ ม ลูกศรขึน้ เพ่ือย้อนกลบัไปยงัคําแนะนําการใช้งาน
ลูกศรลง กดปุ่ ม ลูกศรลง เพ่ือเลื่อนดเูพิ่มเติมในคําแนะนําการใช้งาน
ลูกศรขวา กดปุ่ ม ลูกศรขวา เพ่ือเลือ่นแถบสมีาท่ีลงิก์แรกในหน้า

หากเลื่อนแถบสีมาท่ีลงิก์เรียบร้อยแล้ว:
กดปุ่ ม ลูกศรขวา เพ่ือเลือ่นแถบสมีาท่ีลงิก์ตอ่ไปในหน้า

ลูกศรซ้าย กดปุ่ ม ลูกศรซ้าย เพ่ือเลื่อนแถบสีมาท่ีลงิก์สดุท้ายในหน้า
หากเลื่อนแถบสีมาท่ีลงิก์เรียบร้อยแล้ว:
กดปุ่ ม ลูกศรซ้าย เพ่ือเลื่อนแถบสีมาท่ีลงิก์ก่อนหน้านีใ้นหน้า

Enter กดปุ่ ม Enter เพ่ือไปยงัลงิก์ท่ีทําแถบสี
C กดปุ่ ม C เพ่ือลบแถบสจีากลงิก์

หากไมมี่ลงิก์ท่ีทําแถบสี:
กดปุ่ ม C เพ่ือออกจาก วธีิใช้
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7.4.8 ฟอร์มอนิพุตข้อมูล

ข้อมลูท่ีจําเป็นสําหรับฟังก์ชนัการใช้งานและพารามิเตอร์การจดัเตรียมตา่งๆ จะถกูป้อนในฟอร์มอินพตุข้อมลู ฟอร์ม-
เหลา่นีจ้ะปรากฏขึน้ เม่ือมีการเลือกใช้คณุสมบตัิซึง่ต้องการข้อมลูเพิ่มเติม แตล่ะฟอร์มจะมีชอ่งเฉพาะสาํหรับป้อน-
ข้อมลูท่ีจําเป็น
การยืนยันการเปล่ียนแปลง
เม่ือต้องการยืนยนัการเปลี่ยนแปลง:

กดปุ่ ม Enter เพ่ือใช้การเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์ท่ีเลือก
การยกเลิกการเปล่ียนแปลง
เม่ือต้องการยกเลกิการเปลี่ยนแปลง:

กดปุ่ ม C เพ่ือย้อนกลบัไปหน้าจอก่อนหน้าโดยไมมี่การบนัทกึการเปลี่ยนแปลง

7.4.9 การประเมนิผลเคร่ืองหมายอ้างองิ

คณุสมบตักิารประเมินผลเคร่ืองหมายอ้างอิง จะสร้างความสมัพนัธ์โดยอตัโนมตัอีิกครัง้ระหวา่งตําแหนง่แกนเลื่อน
และคา่ท่ีแสดงที่ได้รับการกําหนดไว้ครัง้สดุท้ายโดยการตัง้คา่จดุอ้าง
ตวับง่ชีเ้คร่ืองหมายอ้างอิงจะกระพริบสําหรับแตล่ะแกน พร้อมด้วยตวัเข้ารหสัท่ีมีเคร่ืองหมายอ้างอิง ตวับง่ชีจ้ะหยดุ-
กระพริบหลงัจากข้ามผา่นเคร่ืองหมายอ้างอิง
การเปิดใช้เคร่ืองหมายอ้างองิ

1

1 เปิดใช้เคร่ืองหมายอ้างอิง

การเปิดใช้เคร่ืองหมายอ้างอิง:
ข้ามผา่นเคร่ืองหมายอ้างอิงสําหรับแตล่ะแกนเพื่อเปิดใช้การอ้างอิง
หลงัจากการประเมินผลเคร่ืองหมายอ้างอิงเสร็จสมบรูณ์แล้ว ตวับง่ชีจ้ะหยดุกะพริบ

การใช้งานพืน้ฐาน | อนิเตอร์เฟซผู้ใช้

HEIDENHAIN | ND 5023 | คําแนะนําการใช้งาน | 05/2018 59

 7 



การทาํงานโดยไม่มีเคร่ืองหมายอ้างองิ
คณุสามารถใช้งานผลติภณัฑ์ท่ีปราศจากการข้ามผา่นเคร่ืองหมายอ้างอิงได้ด้วย

1

1 ปิดใช้เคร่ืองหมายอ้างอิง

การทํางานโดยไมมี่เคร่ืองหมายอ้างอิง:
กดปุ่ ม ไม่มีอ้างองิ เพ่ือออกจากรอบคําสัง่การประเมินผลเคร่ืองหมายอ้างอิง และทํางานตอ่
หลงัจากปิดใช้เคร่ืองหมายอ้างอิง ตวับง่ชีจ้ะมีเคร่ืองหมายสแลชเอียงไปข้างหน้าทบัอยู ่เพ่ือแสดงวา่-
เคร่ืองหมายอ้างอิงถกูปิดใช้แล้ว

การเปิดใช้เคร่ืองหมายอ้างองิอีกครัง้
เคร่ืองหมายอ้างอิงสามารถเปิดใช้ได้ตลอดเวลาหลงัจากท่ีถกูปิดใช้ไปแล้ว
การเปิดใช้เคร่ืองหมายอ้างอิงอีกครัง้:

กดปุ่ มใต้จอ ใช้อ้างองิ เพ่ือทําให้รอบคําสัง่การประเมินผลเคร่ืองหมายอ้างอิงทํางาน

หากตวัเข้ารหสัได้รับการจดัเตรียมโดยไมใ่ช้เคร่ืองหมายอ้างอิง ตวับง่ชีก้ารอ้างอิงจะไมป่รากฏ จดุ-
อ้างท่ีกําหนดจากแกนจะสญูหายไปเมื่อปิดเคร่ือง

การใช้งานพืน้ฐาน | อนิเตอร์เฟซผู้ใช้

60 HEIDENHAIN | ND 5023 | คําแนะนําการใช้งาน | 05/2018

 7 



7.4.10 การเลือกเคร่ืองหมายอ้างองิเฉพาะ

ผลติภณัฑ์มอบความสามารถในการเลือกเคร่ืองหมายอ้างอิงเฉพาะบนตวัเข้ารหสั โดยการดําเนินการดงักลา่วเป็น-
สิง่สําคญัเม่ือใช้ตวัเข้ารหสักบัเคร่ืองหมายอ้างอิงท่ีตายตวั
เม่ือต้องการเลือกเคร่ืองหมายอ้างอิงเฉพาะ:

กดปุ่ ม เลกิใช้อ้างองิ
การดําเนินการประเมินผลจะหยดุชัว่คราว เคร่ืองหมายอ้างอิงใดๆ ท่ีถกูข้ามผา่นในขณะที่ตวัเข้ารหสัเคลือ่นท่ีก็-
จะถกูยกเลกิ
ข้ามผา่นเคร่ืองหมายอ้างอิงท่ีไมต้่องการ
กดปุ่ ม ใช้อ้างองิ
เคร่ืองหมายอ้างอิงถดัไปท่ีถกูข้ามผา่นจะถกูเลือก
ข้ามเคร่ืองหมายอ้างอิงท่ีต้องการ
ทําซํา้กระบวนการนีส้ําหรับเคร่ืองหมายอ้างอิงท่ีต้องการทัง้หมด
กดปุ่ ม ไม่มีอ้างองิ เพ่ือยกเลกิการดําเนินการหลงัจากสร้างทกุแกนที่ต้องการแล้ว
เฉพาะแกนที่ต้องการเทา่นัน้ท่ีต้องมีการข้ามผา่นเคร่ืองหมายอ้างอิง ถ้าระบบพบเคร่ืองหมายอ้างอิงทัง้หมด
ผลติภณัฑ์จะย้อนกลบัไปยงัหน้าจอแสดงผล DRO โดยอตัโนมตัิ

ผลติภณัฑ์ไมเ่ก็บคา่จดุอ้างถ้าไมไ่ด้ข้ามเคร่ืองหมายอ้างอิง ความสมัพนัธ์ระหวา่งตําแหนง่แกนเลื่อน-
และคา่ท่ีแสดงจะไมถ่กูสร้างขึน้ใหมห่ลงัจากระบบจา่ยไฟหยดุทํางานหรือปิดสวิตช์

7.4.11 ข้อความข้อผิดพลาด

ถ้าข้อผิดพลาดเกิดขึน้ในขณะกําลงัทํางานกบัผลติภณัฑ์ ข้อความจะปรากฏบนจอแสดงผลและจะให้คําอธิบายถงึ-
สาเหตขุองข้อผิดพลาด
ข้อมูลเพิ่มเตมิ: "ฉนัควรทําอยา่งไรหาก...", หน้า 145
การลบข้อความข้อผิดพลาด:

กดปุ่ ม C
ข้อความข้อผิดพลาดจะถกูลบออก และการทํางานตามปกตจิะดําเนินตอ่ไป

7.4.12 เมนูจดัเตรียม

ผลติภณัฑ์มีเมนสูําหรับการจดัเตรียมพารามิเตอร์การใช้งาน 2 แบบ:
จดัเตรียมการตดิตัง้
จดัเตรียมงาน

จดัเตรียมการตดิตัง้
เมน ูจดัเตรียมการตดิตัง้ จะใช้เพ่ือสร้างพารามิเตอร์ตวัเข้ารหสั การแสดงผล และการติดตอ่สื่อสาร
ข้อมูลเพิ่มเตมิ: "จดัเตรียมการตดิตัง้", หน้า 68
การเข้าใช้เมน ูจดัเตรียมการตดิตัง้:

กดปุ่ ม จดัเตรียม
เลือก จดัเตรียมการตดิตัง้
ตวัเลือก จดัเตรียมการตดิตัง้ จะปรากฏขึน้
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จดัเตรียมงาน
เมน ูจดัเตรียมงาน จะใช้เพ่ือจดัความต้องการใช้งานเคร่ืองจกัรท่ีเฉพาะเจาะจงให้เหมาะสมสาํหรับแตล่ะงาน
ข้อมูลเพิ่มเตมิ: "จดัเตรียมงาน", หน้า 85
การเข้าใช้เมน ูจดัเตรียมงาน:

กดปุ่ ม จดัเตรียม
เลือก จดัเตรียมงาน
ตวัเลือก จดัเตรียมงาน จะปรากฏขึน้

7.5 การจดัการผู้ใช้
เมน ูการจดัการผู้ใช้ จะมีการจดัการ ลอ็กอนิผู้ดแูล และ การตัง้ค่างานผู้ใช้

7.5.1 ล็อกอนิผู้ดแูล

ล็อกอนิผู้ดแูล ทําให้คณุจดัการผู้ใช้ในเมน ูการจดัการผู้ใช้ และแก้ไขพารามิเตอร์ตัง้คา่ในเมน ูจดัเตรียมการตดิ-
ตัง้
ข้อมูลเพิ่มเตมิ: "จดัเตรียมการตดิตัง้", หน้า 68
เม่ือต้องการลอ็กอินเป็นผู้ดแูล:

กดปุ่ ม จดัเตรียม
เปิดตามลําดบั:

การจดัการผู้ใช้
ลอ็กอนิผู้ดแูล

ป้อน รหสัผ่าน '95148'
กดปุ่ ม Enter

7.5.2 การตัง้ค่างานผู้ใช้

เม่ือได้กําหนดพารามิเตอร์ จดัเตรียมงาน จะได้รับการบนัทกึโดยอตัโนมตัไิว้ใต้ผู้ใช้ท่ีเลอืก
ข้อมูลเพิ่มเตมิ: "จดัเตรียมงาน", หน้า 85
การเลือก ผู้ใช้
เม่ือต้องการเลือก ผู้ใช้:

กดปุ่ ม จดัเตรียม
เปิดตามลําดบั:

การจดัการผู้ใช้
การตัง้ค่างานผู้ใช้

ใช้ปุ่ ม ลูกศรขึน้ และ ลง ในการเลื่อนแถบสีมาท่ี โหลด สําหรับ ผู้ใช้ ท่ีต้องการ
กดปุ่ ม Enter
ผู้ใช้ ท่ีเลอืกจะแสดงบนแถบสถานะ
กดปุ่ ม C สองครัง้เพ่ือย้อนกลบัไปหน้าจอ DRO
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การบนัทกึ การตัง้ค่างานผู้ใช้
เม่ือต้องการบนัทกึ การตัง้ค่างานผู้ใช้:

เลือก ผู้ใช้
ตัง้คา่พารามิเตอร์ จดัเตรียมงาน สําหรับผู้ใช้

ข้อมูลเพิ่มเตมิ: "จดัเตรียมงาน", หน้า 85
พารามิเตอร์ จดัเตรียมงาน จะได้รับการบนัทกึโดยอตัโนมตัิสําหรับผู้ใช้ท่ีเลือก
เลือก ผู้ใช้ อ่ืน และทําซํา้ขัน้ตอนเหลา่นีจ้นกวา่จะจดัเตรียมผู้ใช้ท่ีคณุต้องการได้ทัง้หมด

การตัง้ค่างานผู้ใช้ ระดบัผู้ดแูล
ผู้ดแูลสามารถสร้างชดุเร่ิมต้นของพารามิเตอร์ จดัเตรียมงาน และใช้การตัง้คา่เหลา่นีเ้พ่ือกําหนดการตัง้คา่ผู้ ใช้ใหม่
ข้อมูลเพิ่มเตมิ: "ลอ็กอินผู้ดแูล", หน้า 62
การสร้างชุดเร่ิมต้นของพารามเิตอร์ จดัเตรียมงาน
เม่ือต้องการสร้าง การตัง้ค่างานผู้ใช้ เร่ิมต้น:

เลือก ผู้ใช้-0
ตัง้คา่พารามิเตอร์ จดัเตรียมงาน สําหรับ ผู้ใช้-0

ข้อมูลเพิ่มเตมิ: "จดัเตรียมงาน", หน้า 85
พารามิเตอร์ จดัเตรียมงาน จะได้รับการบนัทกึโดยอตัโนมตัิสําหรับผู้ใช้นัน้

การตัง้ค่า การตัง้ค่างานผู้ใช้ ใหม่
เม่ือต้องการตัง้คา่ ผู้ใช้ แตล่ะรายใหม:่

เลือก ผู้ใช้
กดปุ่ ม ลูกศรขวา เพ่ือเปิดเมนดูรอปดาวน์
กดปุ่ ม ลูกศรลง เพ่ือเลือ่นแถบสีมาท่ี รีเซต็
กดปุ่ ม Enter เพ่ือเลือก รีเซต็
กดปุ่ ม Enter เพ่ือตัง้คา่พารามิเตอร์ จดัเตรียมงาน ใหมส่ําหรับผู้ใช้ท่ีเลือกให้เป็นการตัง้คา่ ผู้ใช้-0

เม่ือต้องการตัง้คา่ ผู้ใช้ทัง้หมด ใหม:่
เลือก ผู้ใช้ทัง้หมด
กดปุ่ ม Enter เพ่ือตัง้คา่พารามิเตอร์ จดัเตรียมงาน ใหมส่ําหรับผู้ใช้ทัง้หมดให้เป็นการตัง้คา่ ผู้ใช้-0
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8
การทดสอบ



8.1 ภาพรวม

ตรวจสอบให้แนใ่จวา่คณุได้อา่นและทําความเข้าใจบท “การใช้งานพืน้ฐาน” ก่อนดําเนินกิจกรรมท่ี-
อธิบายไว้ในสว่นนี ้
ข้อมูลเพิ่มเตมิ: "การใช้งานพืน้ฐาน", หน้า 49

ขัน้ตอนตอ่ไปนีทํ้าได้โดยบคุลากรท่ีได้รับการรับรองเทา่นัน้
ข้อมูลเพิ่มเตมิ: "คณุสมบตัิของบคุลากร", หน้า 21

ระหวา่งกระบวนการทดสอบ ผลติภณัฑ์จะได้รับการตัง้คา่สําหรับใช้งาน
พารามิเตอร์ท่ีถกูเปลี่ยนแปลงระหวา่งกระบวนการทดสอบสามารถตัง้คา่ใหมเ่ป็นคา่เร่ิมต้นจากโรงงานได้
ข้อมูลเพิ่มเตมิ: "คา่เร่ิมต้นจากโรงงาน", หน้า 79
การสาํรองข้อมูลการตัง้ค่า
คณุสามารถสํารองข้อมลูการตัง้คา่หลงัจากทําการทดสอบได้ ข้อมลูการตัง้คา่สามารถใช้ซํา้สาํหรับผลติภณัฑ์ท่ี-
เทียบเทา่กนัได้
ข้อมูลเพิ่มเตมิ: "พารามิเตอร์ตัง้คา่", หน้า 68
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8.2 คู่มือการตดิตัง้
คู่มือการตดิตัง้ จะแสดงขึน้ในครัง้แรกที่คณุเปิดเคร่ืองผลติภณัฑ์ คูมื่อนีจ้ะแนะนําคณุผา่นพารามิเตอร์การทดสอบ-
ทัว่ไป
ข้อมลูเก่ียวกบัพารามิเตอร์ท่ีเฉพาะเจาะจงที่มีอยูใ่น คู่มือการตดิตัง้ สามารถดไูด้ในสว่นการตัง้คา่ของคําแนะนํา-
เหลา่นี ้
ข้อมูลเพิ่มเตมิ: "การตัง้คา่", หน้า 131

คู่มือการตดิตัง้ จะมอบตวัเลือกในการตัง้คา่สําหรับพารามิเตอร์ตอ่ไปนี:้

ภาษา
การตัง้ค่าอ่านค่า

การใช้งาน
จาํนวนแกน

จดัเตรียมตวัเข้ารหสั
ชนิดของตวัเข้ารหสั
ความละเอียดเข้ารหสั
เคร่ืองหมายอ้างองิ
ทศิการนับ
เตอืนข้อผิดพลาด

ตัง้ค่าการแสดงผล
ความละเอียด-
การแสดงผล
ช่ือ

ตารางสีการแสดงผล
โหมดสี

การเปิด คู่มือการตดิตัง้
การเข้าใช้ คู่มือการตดิตัง้ จากหน้าจอการเร่ิมต้นใช้งานครัง้แรก:

กดปุ่ ม คู่มือการตดิตัง้
คู่มือการตดิตัง้ จะเปิดขึน้

การนําทางใน คู่มือการตดิตัง้
กดปุ่ ม ลูกศรขวา เพ่ือเปิดเมนดูรอปดาวน์ของพารามิเตอร์
กดปุ่ มลกูศร ขึน้ หรือ ลง ในการเลื่อนแถบสมีาท่ีตวัเลอืกพารามิเตอร์
กดปุ่ ม Enter เพ่ือเลือกตวัเลอืก
กดปุ่ ม ถดัไป เพ่ือข้ามไปท่ีพารามิเตอร์ตอ่ไป

หรือ
กดปุ่ ม ก่อนหน้า เพ่ือกลบัไปยงัพารามิเตอร์ก่อนหน้า
ทําซํา้ขัน้ตอนเหลา่นีจ้นกวา่จะกําหนดพารามิเตอร์ทัง้หมดเรียบร้อย
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8.3 จดัเตรียมการตดิตัง้
เมน ูจดัเตรียมการตดิตัง้ จะใช้เพ่ือสร้างพารามิเตอร์ตวัเข้ารหสัและการแสดงผล
ข้อมูลเพิ่มเตมิ: "การตัง้คา่", หน้า 131

พารามิเตอร์ จดัเตรียมการตดิตัง้ ต้องได้รับการกําหนดคา่โดยบคุลากรท่ีได้รับการรับรองเทา่นัน้
ข้อมูลเพิ่มเตมิ: "คณุสมบตัขิองบคุลากร", หน้า 21

เม่ือต้องการเข้าใช้เมน ูจดัเตรียมการตดิตัง้:
กดปุ่ ม จดัเตรียม
ใช้ปุ่ มลกูศร ขึน้ หรือ ลง ในการเลื่อนแถบสีมาท่ี จดัเตรียมการตดิตัง้
กดปุ่ ม ลูกศรขวา
เมน ูจดัเตรียมการตดิตัง้ จะปรากฏขึน้

8.3.1 การจดัการไฟล์

พารามเิตอร์ตัง้ค่า
คณุสามารถสํารองข้อมลูการตัง้คา่ผลติภณัฑ์เป็นไฟล์ได้ เพ่ือให้พร้อมใช้งานหลงัจากการตัง้คา่ใหมเ่ป็นการตัง้คา่-
เร่ิมต้นจากโรงงาน หรือสําหรับการติดตัง้ในผลติภณัฑ์หลายชิน้ ไฟล์ท่ีมีคณุสมบตัติอ่ไปนีจํ้าเป็นต้องจดัเก็บไว้ใน-
ผลติภณัฑ์สําหรับเป้าหมาย:

รูปแบบไฟล์: DAT
ช่ือไฟล์: config.dat
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การนําเข้าพารามเิตอร์ตัง้ค่า
เม่ือต้องการนําเข้าพารามิเตอร์ตัง้คา่:

ใสอ่ปุกรณ์หนว่ยความจํา USB ท่ีมีไฟล์ .dat เข้าไปในจดุเช่ือมตอ่ USB
กดปุ่ ม จดัเตรียม
เปิดตามลําดบั

จดัเตรียมการตดิตัง้
การจดัการไฟล์
พารามเิตอร์ตัง้ค่า

กดปุ่ ม นําเข้า
กดปุ่ ม Enter เพ่ือเร่ิมการนําเข้าพารามิเตอร์ตัง้คา่
คําเตือนแบบป็อปอปัจะแจ้งให้คณุทราบวา่การตัง้คา่พารามิเตอร์ปัจจบุนัจะถกูเขียนทบั
กดปุ่ ม Enter เพ่ือนําเข้าพารามิเตอร์ตัง้คา่และกลบัไปยงัเมน ูการจดัการไฟล์

หรือ
กดปุ่ ม C เพ่ือยกเลกิ

การส่งออกพารามเิตอร์ตัง้ค่า
การสง่ออกพารามิเตอร์ตัง้คา่:

ใสอ่ปุกรณ์หนว่ยความจํา USB เข้าไปในจดุเช่ือมตอ่ USB
กดปุ่ ม จดัเตรียม
เปิดตามลําดบั

จดัเตรียมการตดิตัง้
การจดัการไฟล์
พารามเิตอร์ตัง้ค่า

กดปุ่ ม ส่งออก
กดปุ่ ม Enter เพ่ือเร่ิมการสง่ออกพารามิเตอร์ตัง้คา่
คําเตือนแบบป็อปอปัจะแจ้งให้คณุทราบวา่การตัง้คา่พารามิเตอร์ปัจจบุนัจะถกูสง่ออกไปยงัอปุกรณ์หนว่ย-
ความจํา USB ท่ีเช่ือมตอ่

ไฟล์ config.dat ในอปุกรณ์หนว่ยความจํา USB จะถกูเขียนทบั

กดปุ่ ม Enter เพ่ือสง่ออกพารามิเตอร์ตัง้คา่และกลบัไปยงัเมน ูการจดัการไฟล์
หรือ

กดปุ่ ม C เพ่ือยกเลกิ

ตาราง LEC ส่วนตดั
รูปแบบไฟล์: DAT
ช่ือไฟล์: slec_1.dat (แกน 1), slec_2.dat (แกน 2), slec_3.dat (แกน 3)
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การนําเข้า ตาราง LEC ส่วนตดั
เม่ือต้องการนําเข้า ตาราง LEC ส่วนตดั:

ใสอ่ปุกรณ์หนว่ยความจํา USB ท่ีมีไฟล์ .dat เข้าไปในจดุเช่ือมตอ่ USB
กดปุ่ ม จดัเตรียม
เปิดตามลําดบั

จดัเตรียมการตดิตัง้
การจดัการไฟล์
ตาราง LEC ส่วนตดั

กดปุ่ ม นําเข้า
กดปุ่ ม Enter เพ่ือเร่ิมการนําเข้าตาราง
คําเตือนแบบป็อปอปัจะแจ้งให้คณุทราบวา่ตารางปัจจบุนัจะถกูเขียนทบั
กดปุ่ ม Enter เพ่ือนําเข้าตารางและกลบัไปยงัเมน ูการจดัการไฟล์

หรือ
กดปุ่ ม C เพ่ือยกเลกิ

การส่งออก ตาราง LEC ส่วนตดั
เม่ือต้องการสง่ออก ตาราง LEC ส่วนตดั:

ใสอ่ปุกรณ์หนว่ยความจํา USB เข้าไปในจดุเช่ือมตอ่ USB
กดปุ่ ม จดัเตรียม
เปิดตามลําดบั

จดัเตรียมการตดิตัง้
การจดัการไฟล์
ตาราง LEC ส่วนตดั

กดปุ่ ม ส่งออก
กดปุ่ ม Enter เพ่ือเร่ิมการสง่ออกตาราง
คําเตือนแบบป็อปอปัจะแจ้งให้คณุทราบวา่ตารางปัจจบุนัจะถกูสง่ออกไปยงัอปุกรณ์หนว่ยความจํา USB
ท่ีเช่ือมตอ่
กดปุ่ ม Enter เพ่ือสง่ออกตารางและกลบัไปยงัเมน ูการจดัการไฟล์

หรือ
กดปุ่ ม C เพ่ือยกเลกิ

ตารางเคร่ืองมือ
รูปแบบไฟล์: DAT
ช่ือไฟล์: tool_mill.dat (การใช้งาน งานกัด), tool_turn.dat (การใช้งาน งานกลึง)
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การนําเข้า ตารางเคร่ืองมือ
เม่ือต้องการนําเข้า ตารางเคร่ืองมือ:

ใสอ่ปุกรณ์หนว่ยความจํา USB ท่ีมีไฟล์ .dat เข้าไปในจดุเช่ือมตอ่ USB
กดปุ่ ม จดัเตรียม
เปิดตามลําดบั

จดัเตรียมการตดิตัง้
การจดัการไฟล์
ตารางเคร่ืองมือ

กดปุ่ ม นําเข้า
กดปุ่ ม Enter เพ่ือเร่ิมการนําเข้าตาราง
คําเตือนแบบป็อปอปัจะแจ้งให้คณุทราบวา่ตารางปัจจบุนัจะถกูเขียนทบั
กดปุ่ ม Enter เพ่ือนําเข้าตารางและกลบัไปยงัเมน ูการจดัการไฟล์

หรือ
กดปุ่ ม C เพ่ือยกเลกิ

การส่งออก ตารางเคร่ืองมือ
เม่ือต้องการสง่ออก ตารางเคร่ืองมือ:

ใสอ่ปุกรณ์หนว่ยความจํา USB เข้าไปในจดุเช่ือมตอ่ USB
กดปุ่ ม จดัเตรียม
เปิดตามลําดบั

จดัเตรียมการตดิตัง้
การจดัการไฟล์
ตารางเคร่ืองมือ

กดปุ่ ม ส่งออก
กดปุ่ ม Enter เพ่ือเร่ิมการสง่ออกตาราง
คําเตือนแบบป็อปอปัจะแจ้งให้คณุทราบวา่ตารางปัจจบุนัจะถกูสง่ออกไปยงัอปุกรณ์หนว่ยความจํา USB
ท่ีเช่ือมตอ่
กดปุ่ ม Enter เพ่ือสง่ออกตารางและกลบัไปยงัเมน ูการจดัการไฟล์

หรือ
กดปุ่ ม C เพ่ือยกเลกิ
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คาํแนะนําการใช้งาน
คาํแนะนําการใช้งาน ของผลติภณัฑ์สามารถโหลดมายงัผลติภณัฑ์และดไูด้โดยใช้ฟังก์ชนั วธีิใช้
คาํแนะนําการใช้งาน สามารถโหลดมายงัผลติภณัฑ์ได้ในหลายภาษา ผลติภณัฑ์จะค้นหาคําแนะนําการใช้งานใน
ภาษา ท่ีเลือกไว้ในเมน ูจดัเตรียมงาน เม่ือโหลดไฟล์จากอปุกรณ์หนว่ยความจํา USB

ข้อผิดพลาดจะแสดงขึน้หากไมพ่บคําแนะนําการใช้งานในอปุกรณ์หนว่ยความจํา USB ใน ภาษา
ท่ีเลือก

คาํแนะนําการใช้งาน สามารถดาวน์โหลดได้จากพืน้ท่ีดาวน์โหลดที่ www.heidenhain.de
ไฟล์ท่ีมีคณุสมบตัิตอ่ไปนีจํ้าเป็นต้องโหลดไว้ในผลติภณัฑ์:

รูปแบบไฟล์: mPub
ช่ือไฟล์: ND5000_xx.mpub1)

1) xx: สอดคล้องกบัรหสัสองตวัอกัษร ISO 639-1
การโหลด คาํแนะนําการใช้งาน:

เลือก ภาษา ท่ีต้องการหากเป็นภาษาที่ตา่งจากภาษาที่เลือกไว้ในปัจจบุนั
ข้อมูลเพิ่มเตมิ: "ภาษา", หน้า 90

ใสอ่ปุกรณ์หนว่ยความจํา USB ท่ีมีไฟล์ mPub ของ คาํแนะนําการใช้งาน เข้าไปในจดุเช่ือมตอ่ USB
กดปุ่ ม จดัเตรียม
เปิดตามลําดบั

จดัเตรียมการตดิตัง้
การจดัการไฟล์
คาํแนะนําการใช้งาน

กดปุ่ ม โหลด
กดปุ่ ม Enter เพ่ือเร่ิมต้นการโหลด คาํแนะนําการใช้งาน
คําเตือนแบบป็อปอปัจะแจ้งให้คณุทราบวา่ คาํแนะนําการใช้งาน จะถกูโหลดขึน้มา
กดปุ่ ม Enter เพ่ือโหลด คาํแนะนําการใช้งาน

หรือ
กดปุ่ ม C เพ่ือยกเลกิ

หน้าจอเปิดเคร่ือง
คณุสามารถระบ ุหน้าจอเปิดเคร่ือง เฉพาะ OEM ได้ เชน่ ช่ือหรือโลโก้บริษัท ซึง่จะปรากฏเมื่อมีการเปิดเคร่ือง-
ผลติภณัฑ์ ไฟล์รูปภาพท่ีมีคณุสมบตัิตอ่ไปนีจํ้าเป็นต้องจดัเก็บไว้ในผลติภณัฑ์สาํหรับเป้าหมายนี:้

รูปแบบไฟล์: 24-Bit Bitmap
ขนาดรูปภาพ: 800 x 480 px
ช่ือไฟล์: OEM_SplashScreen.bmp
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เม่ือต้องการโหลด หน้าจอเปิดเคร่ือง:
เช่ือมตอ่อปุกรณ์จดัเก็บข้อมลู USB ท่ีจดัเก็บไฟล์ หน้าจอเปิดเคร่ือง ไว้เข้ากบัพอร์ต USB ของผลติภณัฑ์
กดปุ่ ม จดัเตรียม
เปิดตามลําดบั

จดัเตรียมการตดิตัง้
การจดัการไฟล์
หน้าจอเปิดเคร่ือง

กดปุ่ ม โหลด
กดปุ่ ม Enter เพ่ือเร่ิมต้นการโหลด หน้าจอเปิดเคร่ือง
คําเตือนแบบป็อปอปัจะแจ้งให้คณุทราบวา่ หน้าจอเปิดเคร่ือง จะถกูโหลดขึน้มา
กดปุ่ ม Enter เพ่ือโหลด หน้าจอเปิดเคร่ือง และกลบัไปยงัเมน ูการจัดการไฟล์

หรือ
กดปุ่ ม C เพ่ือยกเลกิ

ซอฟต์แวร์ผลิตภณัฑ์
เม่ือต้องการตดิตัง้การอปัเดต ซอฟต์แวร์ผลิตภณัฑ์:

ใสอ่ปุกรณ์หนว่ยความจํา USB ท่ีมีไฟล์ของ ซอฟต์แวร์ผลติภณัฑ์ เข้าไปในจดุเช่ือมตอ่ USB
กดปุ่ ม จดัเตรียม
เปิดตามลําดบั

จดัเตรียมการตดิตัง้
การจดัการไฟล์
ซอฟต์แวร์ผลิตภณัฑ์

กดปุ่ ม ตดิตัง้
กดปุ่ ม Enter เพ่ือเร่ิมการตดิตัง้การอปัเดตซอฟต์แวร์
คําเตือนแบบป็อปอปัจะแจ้งให้คณุทราบวา่การอปัเดตซอฟต์แวร์จะถกูตดิตัง้
กดปุ่ ม Enter เพ่ือติดตัง้การอปัเดตซอฟต์แวร์
ผลติภณัฑ์จะเร่ิมการทํางานใหม่

หรือ
กดปุ่ ม C เพ่ือยกเลกิ
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8.3.2 จดัเตรียมตวัเข้ารหสั

พารามิเตอร์ จดัเตรียมตวัเข้ารหสั ใช้สําหรับตัง้คา่อินพตุตวัเข้ารหสัแตล่ะรายการ

ขัน้ตอนการปรับแตง่จะเหมือนกนัสําหรับแตล่ะแกน สว่นตอ่ไปนีอ้ธิบายการตัง้คา่ของแตล่ะแกน ทํา-
ซํา้ขัน้ตอนสําหรับแตล่ะแกน

การจดัเตรียมตวัเข้ารหสั:
กดปุ่ ม จดัเตรียม
เปิดตามลําดบั

จดัเตรียมการตดิตัง้
จดัเตรียมตวัเข้ารหสั

เลือกตวัเข้ารหสัท่ีต้องการจดัเตรียม:
X1
X2
X3

พารามิเตอร์ จดัเตรียมตวัเข้ารหสั จะปรากฏขึน้สําหรับแตล่ะแกนที่เลือก
เลือก ชนิดของตวัเข้ารหสั:

เส้นตรง
แบบหมุน
แบบหมุน (เส้นตรง): ตวัเข้ารหสัแบบหมนุท่ีเช่ือมตอ่กบัสกรูเกลียวนํา

กดปุ่ ม µm/นิว้ เพ่ือเลอืกหนว่ยของการวดั ความละเอียด
µm
นิว้

เลือก ความละเอียด ท่ีต้องการ:

ความละเอียด ยงัสามารถสร้างได้ด้วยการเคลื่อนแกนไปในทิศทางใดทิศทางหนึง่อีกด้วย

กดปุ่ ม Enter เพ่ือยืนยนัการเลือก
เลือกชนิดของ เคร่ืองหมายอ้างองิ ท่ีต้องการ:

ไม่มี: ไมมี่สญัญาณอ้างอิง
เดี่ยว: เคร่ืองหมายอ้างอิงแบบเดี่ยว
เข้ารหสั / 1000: ตวัเข้ารหสัแบบเข้ารหสัท่ีมีระยะเว้นเคร่ืองหมายอ้างอิง 1000
เข้ารหสั / 2000: ตวัเข้ารหสัแบบเข้ารหสัท่ีมีระยะเว้นเคร่ืองหมายอ้างอิง 2000

กดปุ่ ม Enter เพ่ือยืนยนัการเลือก
เลือก ทศิการนับ ท่ีต้องการ:

ทางลบ
ทางบวก

หากทิศการนบัของตวัเข้ารหสัตรงกบัทิศการนบัของผู้ปฏิบตังิาน ให้เลอืก ทางบวก หากไมต่รงกนั
ให้เลือก ทางลบ
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ทศิการนับ ยงัสามารถสร้างได้ด้วยการเคลื่อนแกนไปยงัทิศทางบวกอีกด้วย

กดปุ่ ม Enter เพ่ือยืนยนัการเลือก
เลือก เปิด หรือ ปิด ในพารามิเตอร์ เตอืนข้อผิดพลาด เพ่ือเปิดหรือปิดใช้การเตือนข้อผิดพลาดการนบั
กดปุ่ ม Enter เพ่ือยืนยนัการเลือก
กดปุ่ ม Enter เพ่ือบนัทกึการเปลีย่นแปลงพารามิเตอร์ จดัเตรียมตวัเข้ารหสั และกลบัไปยงัเมน ูจดัเตรียม-
การตดิตัง้

หรือ
กดปุ่ ม C เพ่ือยกเลกิ

8.3.3 ตัง้ค่าการแสดงผล

พารามิเตอร์ ตัง้ค่าการแสดงผล ใช้สาํหรับตัง้คา่วิธีการท่ีข้อมลูแกนปรากฏบนจอแสดงผล

ขัน้ตอนการปรับแตง่จะเหมือนกนัสําหรับแตล่ะการแสดงผลของแกน สว่นตอ่ไปนีอ้ธิบายการตัง้คา่-
ของแตล่ะการแสดงผลของแกน ทําซํา้ขัน้ตอนสําหรับแตล่ะการแสดงผลของแกน

การตัง้คา่การแสดงผลของแกน:
กดปุ่ ม จดัเตรียม
เปิดตามลําดบั

จดัเตรียมการตดิตัง้
ตัง้ค่าการแสดงผล

เลือกการแสดงผลแกนที่ต้องการจดัเตรียม:
การแสดงผล 1
การแสดงผล 2
การแสดงผล 3

พารามิเตอร์ ตัง้ค่าการแสดงผล จะปรากฏขึน้สําหรับการแสดงผลแกนที่เลือก
เลือก ความละเอียดการแสดงผล ท่ีต้องการ

ตวัเลือกความละเอียดการแสดงผลจะแตง่ตา่งกนัไป ขึน้อยูก่บัตวัเข้ารหสัท่ีเช่ือมตอ่อยูก่บัผลติภณัฑ์
กดปุ่ ม Enter เพ่ือยืนยนัการเลือก
เลือก ช่ือ สาํหรับการแสดงผลแกน หรือ ปิด เพ่ือปิดการแสดงผลแกนที่เลือก:

ปิด
X
Y
Z
U
V

W
A
B
C
S

กดปุ่ ม Enter เพ่ือยืนยนัการเลือก
เลือก ปิด หรือ เปิด เพ่ือเปิดใช้หรือปิดใช้ Subscript ท่ีเป็นคา่ศนูย์ท่ีปรากฏหลงัจากช่ือแกน
กดปุ่ ม Enter เพ่ือยืนยนัการเลือก
เลือกอินพตุท่ีต้องการสําหรับการแสดงผลแกนในพารามิเตอร์ อนิพุต 1:
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X1
X2
X3

กดปุ่ ม Enter เพ่ือยืนยนัการเลือก
เลือก + หรือ - ในพารามิเตอร์ ควบรวมการทาํงาน เพ่ือควบรวมอินพตุท่ีสองเข้ากบัอินพตุแรก:

+
-
ปิด

กดปุ่ ม Enter เพ่ือยืนยนัการเลือก
เลือกอินพตุท่ีต้องการเพื่อควบรวมกบั อนิพุต 1 ในพารามิเตอร์ อนิพุต 2:

ไม่กาํหนด
X1
X2
X3

กดปุ่ ม Enter เพ่ือยืนยนัการเลือก
กดปุ่ ม Enter เพ่ือบนัทกึการเปลีย่นแปลงพารามิเตอร์ ตัง้ค่าการแสดงผล และกลบัไปยงัเมน ูจดัเตรียมการ-
ตดิตัง้

หรือ
กดปุ่ ม C เพ่ือยกเลกิ
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8.3.4 การตัง้ค่าอ่านค่า

พารามิเตอร์การตัง้คา่เคร่ืองอา่นคา่ใช้สําหรับกําหนดข้อกําหนด การใช้งาน, แกน และ เรียกคืนตาํแหน่ง
การตัง้คา่เคร่ืองอา่นคา่:

กดปุ่ ม จดัเตรียม
เปิดตามลําดบั

จดัเตรียมการตดิตัง้
การตัง้ค่าอ่านค่า

เลือก การใช้งาน
งานกัด
งานกลึง

เลือก จาํนวนแกน:
1
2
3

กดปุ่ ม Enter เพ่ือยืนยนัการเลือก
เลือก เปิด หรือ ปิด เพ่ือเปิดใช้หรือปิดใช้ เรียกคืนตาํแหน่ง

เรียกคืนตาํแหน่ง จะเก็บคา่ตําแหนง่สดุท้ายของแตล่ะแกนเมื่อปิดเคร่ือง และจะแสดงคา่ตําแหนง่นัน้อีกครัง้เม่ือ-
เปิดเคร่ือง

คา่การขยบัเคร่ืองใดๆ จะสญูหายระหวา่งท่ีไฟดบั เม่ือไฟฟ้าดบั แนะนําให้ตัง้คา่จดุอ้างของชิน้งาน-
ใหมโ่ดยการใช้ขัน้ตอนการประเมินผลเคร่ืองหมายอ้างอิง
ข้อมูลเพิ่มเตมิ: "การประเมินผลเคร่ืองหมายอ้างอิง", หน้า 59

กดปุ่ ม Enter เพ่ือยืนยนัการเลือก
กดปุ่ ม Enter เพ่ือบนัทกึการเปลีย่นแปลงพารามิเตอร์ การตัง้ค่าอ่านค่า และกลบัไปยงัเมน ูจดัเตรียมการตดิ-
ตัง้

หรือ
กดปุ่ ม C เพ่ือยกเลกิ
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8.3.5 วเิคราะห์

คณุสมบตั ิวเิคราะห์ มอบหนทางในการทดสอบแผงปุ่ มและการแสดงผล
กดปุ่ ม จดัเตรียม
เปิดตามลําดบั

จดัเตรียมการตดิตัง้
วเิคราะห์

ทดสอบแผงปุ่ ม
ภาพจําลองของแผงปุ่ มจะมีตวับง่ชี ้เม่ือมีการกดและปลอ่ยปุ่ ม
การทดสอบแผงปุ่ ม:

กดแตล่ะปุ่ มเพ่ือทดสอบ
ปุ่ มท่ีทํางานอยา่งเหมาะสมจะเปลี่ยนเป็นสเีขียวในหน้าจอ วเิคราะห์ เม่ือถกูกดบนแผงปุ่ ม และเปลีย่นเป็นสี-
เทาเม่ือปลอ่ย
กดปุ่ ม C สองครัง้เพ่ือออกจากการทดสอบแผงปุ่ ม

ทดสอบการแสดงผล
การทดสอบการแสดงผล:

กดปุ่ ม Enter เพ่ือไลด่สูีตา่งๆ ท่ีมีอยู่

8.3.6 ตารางสีการแสดงผล

พารามิเตอร์ ตารางสีการแสดงผล ใช้สําหรับกําหนด โหมดสี ของผลติภณัฑ์ เลอืก โหมดสี ท่ีทําให้การแสดงผล-
งา่ยตอ่การดมูากท่ีสดุในสภาพแสดงของพืน้ท่ีทํางานของคณุ
การเลือกตารางสี:

กดปุ่ ม จดัเตรียม
เปิดตามลําดบั

จดัเตรียมการตดิตัง้
ตารางสีการแสดงผล

เลือก โหมดสี:
กลางวัน: ตารางสจีะถกูกําหนดเป็น กลางวัน และผู้ใช้จะไมส่ามารถเลือกได้
กลางคืน: ตารางสจีะถกูกําหนดเป็น กลางคืน และผู้ใช้จะไมส่ามารถเลือกได้
ผู้ใช้เลือกได้: ผู้ใช้สามารถเลือกโหมดสีได้จากเมน ูจดัเตรียมงาน

กดปุ่ ม Enter เพ่ือยืนยนัการเลือก
กดปุ่ ม Enter เพ่ือบนัทกึการเปลีย่นแปลงพารามิเตอร์ ตารางสีการแสดงผล และกลบัไปยงัเมน ูจดัเตรียม-
การตดิตัง้

หรือ
กดปุ่ ม C เพ่ือยกเลกิ
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8.3.7 ค่าเร่ิมต้นจากโรงงาน

การเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์ท่ีดําเนินการในเมน ูจดัเตรียมงาน และ จดัเตรียมการตดิตัง้ สามารถตัง้คา่ใหม-่
เป็นการตัง้คา่เร่ิมต้นจากโรงงานได้ พารามิเตอร์ทัง้หมดจะถกูตัง้คา่ใหม่
ข้อมูลเพิ่มเตมิ: "การตัง้คา่", หน้า 131
การตัง้คา่พารามิเตอร์ใหมเ่ป็นการตัง้คา่เร่ิมต้นจากโรงงาน:

กดปุ่ ม จดัเตรียม
เปิดตามลําดบั

จดัเตรียมการตดิตัง้
ค่าเร่ิมต้นจากโรงงาน
รีเซต็การตัง้ค่า

กดปุ่ ม ใช่/ไม่ และเลือก ใช่
กดปุ่ ม Enter เพ่ือเร่ิมต้นการตัง้คา่ผลติภณัฑ์ใหมเ่ป็นการตัง้คา่เร่ิมต้นจากโรงงาน
หน้าตา่งคําเตือนจะปรากฏเพื่อยืนยนัการตัง้คา่ใหม่
กดปุ่ ม Enter เพ่ือตัง้คา่พารามิเตอร์ใหมเ่ป็นการตัง้คา่เร่ิมต้นจากโรงงาน

ผลติภณัฑ์จะเร่ิมการทํางานใหม่
หรือ

กดปุ่ ม C เพ่ือยกเลกิการตัง้คา่ใหม่

8.3.8 การชดเชยข้อผิดพลาด

ระยะที่เคร่ืองมือการตดัเคลือ่นท่ี ซึง่วดัโดยตวัเข้ารหสั สามารถแตกตา่งจากระยะเคลือ่นท่ีจริงของเคร่ืองมือได้ใน-
บางกรณี ข้อผิดพลาดนีส้ามารถเกิดขึน้ได้ เน่ืองจากข้อผิดพลาดของระยะฟันของสกรูบอล หรือการเบี่ยงเบนและ-
การเอียงของแกน ข้อผิดพลาดสามารถกําหนดได้ด้วยระบบการวดัคา่อ้างอิง เชน่ บลอ็กวดัคา่
ผลติภณัฑ์มอบความสามารถในการชดเชยข้อผิดพลาดแบบเส้นตรง และแตล่ะแกนสามารถตัง้โปรแกรมแยกจาก-
กนัด้วยการชดเชยที่เหมาะสม

การชดเชยข้อผิดพลาดจะใช้ได้เม่ือใช้ตวัเข้ารหสัแบบเส้นตรงเทา่นัน้

ขัน้ตอนการปรับแตง่จะเหมือนกนัสําหรับแตล่ะแกน สว่นตอ่ไปนีอ้ธิบายการตัง้คา่ของแตล่ะแกน ทํา-
ซํา้ขัน้ตอนสําหรับแตล่ะแกน
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การตัง้ค่าการชดเชยข้อผิดพลาดแบบเส้นตรง
การชดเชยข้อผิดพลาดแบบเส้นตรง (Linear Error Compensation - LEC) สามารถใช้ได้ ถ้าผลของการเปรียบ-
เทียบกบัมาตรฐานการอ้างอิงแสดงวา่มีการเบี่ยงเบนแบบเส้นตรงตลอดชว่งความยาวที่วดัทัง้หมด ในกรณีนีข้้อผิด-
พลาดสามารถชดเชยโดยการคํานวณคา่แฟกเตอร์แก้ไขแบบเดี่ยว
เม่ือต้องการคํานวณแฟกเตอร์แก้ไข ให้ใช้สตูรนี:้
แฟกเตอร์แก้ไข LEC = ((S – M) / M) x 106 ppm โดยท่ี:
S = ความยาวที่วดัได้พร้อมด้วยมาตรฐานการอ้างอิง
M = ความยาวที่วดัได้พร้อมด้วยอปุกรณ์ท่ีแกน
ตวัอย่าง:
หากความยาวของมาตรฐานที่คณุใช้คือ 500 มม. และความยาวที่วดัได้ตามแกน X คือ 499.95 แล้ว คา่ LEC ของ-
แกน X คือ 100 สว่นตอ่ล้าน (ppm)
LEC = ((500 – 499.95) / 499.95) x 106 ppm = 100 ppm (ปัดเศษให้เป็นจํานวนเตม็ท่ีใกล้เคียงท่ีสดุ)
การตัง้คา่ LEC:

กดปุ่ ม จดัเตรียม
เปิดตามลําดบั

จดัเตรียมการตดิตัง้
การชดเชยข้อผิดพลาด

เลือกอินพตุท่ีต้องการตัง้คา่:
X1
X2
X3

ป้อนคา่แฟกเตอร์การชดเชยโดยใช้แผงปุ่ มตวัเลข
ทําซํา้ขัน้ตอนเหลา่นีส้ําหรับแตล่ะแกนที่คณุต้องการตัง้คา่
กดปุ่ ม Enter เพ่ือบนัทกึการเปลีย่นแปลงพารามิเตอร์ การชดเชยข้อผิดพลาด และกลบัไปยงัเมน ูจดัเตรียม-
การตดิตัง้

หรือ
กดปุ่ ม C เพ่ือยกเลกิ

การทดสอบ | จดัเตรียมการตดิตัง้
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การตัง้ค่า LEC โดยอัตโนมัติ
แฟกเตอร์แก้ไขสามารถคํานวณได้โดยอตัโนมตัิด้วยการใช้บลอ็กวดัคา่มาตรฐาน
เม่ือต้องการตัง้คา่ LEC โดยอตัโนมตัิ:

กดปุ่ ม จดัเตรียม
เปิดตามลําดบั

จดัเตรียมการตดิตัง้
การชดเชยข้อผิดพลาด

เลือกอินพตุท่ีต้องการตัง้คา่:
X1
X2
X3

เลือก เส้นตรง เพ่ือตัง้คา่ LEC สําหรับอินพตุ
กดปุ่ ม Enter เพ่ือยืนยนัการเลือก
กดปุ่ ม คาํนวณอัตโนมัต ิเพ่ือเร่ิมต้นการคํานวณแฟกเตอร์ LEC
แตะที่หนึง่ขอบของมาตรฐานด้วยเคร่ืองมือ
กดปุ่ ม คาํนวณขอบ 1
แตะขอบตรงข้ามของมาตรฐานด้วยเคร่ืองมือ
กดปุ่ ม คาํนวณขอบ 2
ป้อนความยาวของคา่มาตรฐานในชอ่ง จริง
กดปุ่ ม Enter เพ่ือยืนยนัคา่ท่ีป้อน
ทําซํา้ขัน้ตอนเหลา่นีส้ําหรับแตล่ะแกนที่คณุต้องการตัง้คา่ด้วยการชดเชยข้อผิดพลาดแบบเส้นตรง
กดปุ่ ม Enter เพ่ือบนัทกึการเปลีย่นแปลงพารามิเตอร์ การชดเชยข้อผิดพลาด และกลบัไปยงัเมน ูจดัเตรียม-
การตดิตัง้

หรือ
กดปุ่ ม C เพ่ือยกเลกิ

การตัง้ค่า LEC ส่วนตดั
คณุควรใช้ LEC สว่นตดั ถ้าผลของการเปรียบเทียบกบัมาตรฐานการอ้างอิงแสดงคา่เบี่ยงเบนที่มีการสลบัหรือการ-
แกวง่ไปมา คา่แก้ไขท่ีต้องการจะถกูคํานวณและป้อนคา่ในตาราง ผลติภณัฑ์จะรองรับได้ถงึ 200 จดุตอ่แกน คา่ข้อ-
ผิดพลาดระหวา่งคา่จดุแก้ไขสองคา่ท่ีป้อนไว้ซึง่อยูต่ดิกนั จะคํานวณด้วยการแก้ไขโดยการประมาณคา่แบบเส้นตรง

LEC สว่นตดัจะมีเฉพาะในสเกลที่มีเคร่ืองหมายอ้างอิงเทา่นัน้ ถ้า LEC สว่นตดัถกูกําหนดไว้แล้ว จะ-
ไมมี่การใช้การชดเชยข้อผิดพลาดจนกระทัง่เคร่ืองหมายอ้างอิงถกูข้ามผา่น

การทดสอบ | จดัเตรียมการตดิตัง้
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การจดัเตรียม LEC ส่วนตดั
ตวัเข้ารหสัจะมีทิศการนบัภายใน อาจไมเ่ป็นไปตามทิศการนบัท่ีกําหนดโดยผู้ใช้ และจะใช้สาํหรับการกําหนด LEC
สว่นตดัเทา่นัน้

ตวัเข้ารหสัท่ีมีเคร่ืองหมายอ้างอิงแบบเดี่ยว จะต้องข้ามเคร่ืองหมายอ้างอิงท่ีเหมือนกนัทกุครัง้ท่ีเปิด-
ผลติภณัฑ์เพ่ือเร่ิมทํางาน

ในการกําหนดทิศการนบัภายใน ให้กบัตวัเข้ารหสัใดๆ ท่ีตดิตัง้ให้กบัแกนที่กําหนด ให้ทําตามขัน้ตอนตอ่ไปนีใ้ห้-
สมบรูณ์:

กดปุ่ ม จดัเตรียม
เปิดตามลําดบั

จดัเตรียมการตดิตัง้
จดัเตรียมตวัเข้ารหสั

เลือกอินพตุท่ีต้องการตัง้คา่:
X1
X2
X3

เลือก ทศิการนับ
กดปุ่ ม ทางบวก/ทางลบ และเลอืก ทางบวก
กดปุ่ ม Enter เพ่ือยืนยนัคา่ท่ีป้อน
กดปุ่ ม Enter เพ่ือบนัทกึการเปลีย่นแปลงพารามิเตอร์
กดปุ่ ม C สามครัง้เพ่ือย้อนกลบัไปท่ีการแสดงผลหลกั
เลื่อนแกนซึง่มีตวัเข้ารหสัติดตัง้อยู ่และสงัเกตทิศทางของการเคลื่อนท่ีซึง่ต้องมีทิศทางเป็นบวก
การกําหนดทิศการนบัภายในของตวัเข้ารหสัเสร็จสมบรูณ์แล้ว

การทดสอบ | จดัเตรียมการตดิตัง้
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การเร่ิมตาราง LEC ส่วนตดั

เม่ือต้องการเร่ิมตาราง LEC สว่นตดั:
กดปุ่ ม จดัเตรียม
เปิดตามลําดบั

จดัเตรียมการตดิตัง้
การชดเชยข้อผิดพลาด

เลือกอินพตุท่ีต้องการตัง้คา่:
X1
X2
X3

เลือก ส่วนตดั เพ่ือตัง้คา่ LEC สว่นตดัสําหรับอินพตุ
กดปุ่ ม Enter เพ่ือยืนยนัการเลือก
กดปุ่ ม สร้างตาราง เพ่ือเร่ิมต้นการสร้างตาราง

จดุแก้ไขทัง้หมด (ได้ถงึ 200 จดุ) จะมีระยะเว้นเทา่ๆ กนัจากจดุเร่ิม
ป้อน จาํนวนจุด
กดปุ่ ม ลูกศรลง
ป้อน ระยะเว้นของจุด
กดปุ่ ม ลูกศรลง

จดุเร่ิมจะวดัจากจดุอ้างอิงของตวัเข้ารหสั
ถ้าคณุทราบระยะดงักลา่ว:

ป้อนระยะ จุดเร่ิม
หรือ
ถ้าคณุไมท่ราบระยะดงักลา่ว:

เคลื่อนท่ีไปท่ีตําแหนง่ของจดุเร่ิม
กดปุ่ ม คาํนวณ
กดปุ่ ม Enter เพ่ือยืนยนัคา่ท่ีป้อน
คําเตือนแบบป็อปอปัจะแจ้งให้คณุทราบวา่การสร้างตารางใหมจ่ะเป็นการล้างจดุข้อผิดพลาดที่มีอยู่
กดปุ่ ม Enter เพ่ือบนัทกึตารางและกลบัไปยงัเมน ูการชดเชยข้อผิดพลาด
ทําซํา้ขัน้ตอนเหลา่นีส้ําหรับแตล่ะแกนที่คณุต้องการสร้างตาราง LEC สว่นตดั

การตัง้ค่าตาราง LEC ส่วนตดั
กดปุ่ ม แก้ไขตาราง เพ่ือดรูายการในตาราง
กดปุ่ ม ลูกศรขึน้ หรือ ลง หรือปุ่ ม ตวัเลข เพ่ือเลือ่นไปยงัจดุแก้ไขเพ่ือเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลง
กดปุ่ ม ลูกศรขวา
ป้อนคา่การแกวง่ไปมาท่ีทราบซึง่มีอยู ่ณ จดุนี ้
กดปุ่ ม Enter
ทําซํา้ขัน้ตอนเหลา่นีส้ําหรับแตล่ะจดุท่ีต้องใช้จดุแก้ไข
กดปุ่ ม Enter เพ่ือออกจากตารางและกลบัไปยงัเมน ูการชดเชยข้อผิดพลาด

การทดสอบ | จดัเตรียมการตดิตัง้
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8.3.9 การชดเชยระยะการสกึ

เม่ือใช้ตวัเข้ารหสัแบบหมนุด้วยสกรูเกลียวนํา การเปลี่ยนทิศของตารางอาจเป็นเหตใุห้เกิดข้อผิดพลาดในตําแหนง่ท่ี-
แสดง เน่ืองจากชอ่งวา่งภายในสว่นประกอบสกรูเกลยีวนํา ชอ่งวา่งท่ีอ้างถงึนี ้คือระยะ Backlash ข้อผิดพลาดนี-้
สามารถชดเชยโดยการป้อนคา่ระยะการสกึภายในสกรูเกลียวนําลงในคณุสมบตักิารชดเชยระยะการสกึ
ถ้าตวัเข้ารหสัแบบหมนุอยูนํ่าหน้าตาราง (คา่ท่ีแสดงมากกวา่คา่ตําแหนง่จริงของตาราง) จะเรียกวา่ระยะการสกึทาง-
บวกและคา่ท่ีป้อนควรจะเป็นคา่ทางบวกของจํานวนข้อผิดพลาด
ไมมี่การชดเชยระยะการสกึจะมีคา่เป็น 0.000
เม่ือต้องการระบกุารชดเชยระยะการสกึ:

กดปุ่ ม จดัเตรียม
เปิดตามลําดบั

จดัเตรียมการตดิตัง้
การชดเชยระยะการสึก

เลือกอินพตุท่ีต้องการตัง้คา่:
X1
X2
X3

กดปุ่ ม เปิด/ปิด และเลือก ทาํงาน
ป้อนคา่การชดเชยระยะการสกึ
ทําซํา้ขัน้ตอนเหลา่นีส้ําหรับแกนทัง้หมดที่ต้องมีการชดเชยระยะการสกึ
กดปุ่ ม Enter เพ่ือบนัทกึคา่การชดเชยระยะการสกึและกลบัไปยงัเมน ูจดัเตรียมการตดิตัง้

หรือ
กดปุ่ ม C เพ่ือยกเลกิ

การทดสอบ | จดัเตรียมการตดิตัง้
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8.4 จดัเตรียมงาน
เมน ูจดัเตรียมงาน จะใช้เพ่ือสร้างความต้องการ ใช้งานเคร่ืองจกัรท่ีเฉพาะเจาะจงให้เหมาะสมสาํหรับแตล่ะงาน

8.4.1 หน่วย

พารามิเตอร์ หน่วย จะใช้เพ่ือระบกุารแสดงหนว่ยและรูปแบบท่ีต้องการ คณุยงัสามารถเลือกหนว่ยวดัโดยการกดปุ่ ม
นิว้/มม. ในโหมดการทํางานโหมดใดโหมดหนึง่ได้อีกด้วย
เม่ือต้องการกําหนดหนว่ยของการวดั:

กดปุ่ ม จดัเตรียม
เปิดตามลําดบั

จดัเตรียมงาน
หน่วย

เลือกหนว่ยของการวดั เส้นตรง:
นิว้
mm

กดปุ่ ม Enter เพ่ือยืนยนัการเลือก
เลือกหนว่ยของการวดั แบบมุม:

องศาทศนิยม
เรเดยีน
DMS: องศา, นาที, วินาที

กดปุ่ ม Enter เพ่ือยืนยนัการเลือก
กดปุ่ ม Enter เพ่ือบนัทกึการเปลีย่นแปลงพารามิเตอร์ หน่วย และกลบัไปยงัเมน ูจดัเตรียมงาน

หรือ
กดปุ่ ม C เพ่ือยกเลกิ

การทดสอบ | จดัเตรียมงาน
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8.4.2 สเกลแฟกเตอร์

สเกลแฟกเตอร์ นํามาใช้กบัการปรับขนาดชิน้งานให้ใหญ่ขึน้หรือเลก็ลง คา่สเกลแฟกเตอร์ 1.0 จะสร้างชิน้งานที่มี-
ขนาดเทา่กบัการวดัขนาดบนแบบพิมพ์ สเกลแฟกเตอร์ >1 จะ “ขยาย” ชิน้งาน และ <1 จะ “ยอ่” ชิน้งาน

ชว่งการตัง้คา่ สเกลแฟกเตอร์ คือ ±0.100 ถงึ 100.000

การกําหนดคา่จะยงัคงอยูใ่นรอบของระบบจา่ยไฟ

เม่ือ สเกลแฟกเตอร์ เป็นคา่อ่ืนๆ ท่ีไมใ่ช ่1 เคร่ืองหมายการสเกล จะปรากฏในการแสดงแกน
เม่ือต้องการกําหนด สเกลแฟกเตอร์:

กดปุ่ ม จดัเตรียม
เปิดตามลําดบั

จดัเตรียมงาน
สเกลแฟกเตอร์

เลือกแกนที่ต้องการตัง้คา่
กดปุ่ ม เปิด/ปิด และเลือก เปิด
ป้อนคา่ สเกลแฟกเตอร์
ทําซํา้ขัน้ตอนเหลา่นีส้ําหรับแกนทัง้หมดที่ต้องมี สเกลแฟกเตอร์
กดปุ่ ม Enter เพ่ือบนัทกึคา่และกลบัไปยงัเมน ูจดัเตรียมงาน

หรือ
กดปุ่ ม C เพ่ือยกเลกิ

การทาํมเิรอร์ชิน้งาน
สเกลแฟกเตอร์ -1.00 จะสร้างมิเรอร์อิมเมจของ ชิน้งาน คณุสามารถทํามิเรอร์และปรับขนาดชิน้งานได้พร้อมกนั

8.4.3 แกนเส้นผ่าศูนย์กลาง

พารามิเตอร์ แกนเส้นผ่าศูนย์กลาง ใช้สําหรับกําหนดวา่แกนใดบ้างท่ีสามารถแสดงผลคา่รัศมีหรือเส้นผา่น-
ศนูย์กลาง
การจดัเตรียมการแสดงผลของคา่รัศมีหรือเส้นผา่นศนูย์กลาง:

กดปุ่ ม จดัเตรียม
เปิดตามลําดบั

จดัเตรียมงาน
แกนเส้นผ่าศูนย์กลาง

เลือกแกนที่ต้องการจดัเตรียม
กดปุ่ ม เปิด/ปิด และเลือก เปิด เพ่ือเปิดใช้การแสดงผลรัศมีหรือเส้นผา่นศนูย์กลางสาํหรับแกนที่เลือก
ทําซํา้ขัน้ตอนเหลา่นีส้ําหรับแตล่ะแกนเพื่อเปิดใช้
กดปุ่ ม Enter เพ่ือบนัทกึการเปลีย่นแปลงพารามิเตอร์ แกนเส้นผ่าศูนย์กลาง และกลบัไปยงัเมน ูจดัเตรียม-
งาน

หรือ
กดปุ่ ม C เพ่ือยกเลกิ
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8.4.4 ตวัช่วยแสดงตาํแหน่งด้วยภาพ

ตวัชว่ยแสดงตําแหนง่ด้วยภาพจะปรากฏอยูใ่ต้แตล่ะแกนในโหมดระยะท่ีต้องเคลือ่นท่ี (Inc) แตล่ะแกนจะมีชว่งของ-
คา่บนแกนของตวัเองท่ีสามารถกําหนดได้
ข้อมูลเพิ่มเตมิ: "ตวัชว่ยแสดงตําแหนง่ด้วยภาพ", หน้า 54
เม่ือต้องการกําหนดการตัง้คา่ตวัชว่ยแสดงตําแหนง่ด้วยภาพ:

กดปุ่ ม จดัเตรียม
เปิดตามลําดบั

จดัเตรียมงาน
ตวัแสดงตาํแหน่งภาพ

เลือกแกนที่ต้องการจดัเตรียม
การตัง้คา่ชว่งเร่ิมต้นคือ 5.000 มม.

กดปุ่ ม เปิด/ปิด เพ่ือเลอืก ทาํงาน และใช้การตัง้คา่ชว่งเร่ิมต้น
หรือ

ป้อนการตัง้คา่ชว่งโดยใช้แผงปุ่ มตวัเลข
ทําซํา้กระบวนการสําหรับแตล่ะแกนที่คณุต้องการกําหนด
กดปุ่ ม Enter เพ่ือบนัทกึการเปลีย่นแปลงพารามิเตอร์ ตวัแสดงตาํแหน่งภาพ และกลบัไปยงัเมน ูจดัเตรียม-
งาน

หรือ
กดปุ่ ม C เพ่ือยกเลกิ

8.4.5 การตัง้ค่าแถบสถานะ

แถบสถานะ คือ แถบท่ีแยกเป็นสว่นๆ ทางด้านข้างของหน้าจอท่ีแสดงคา่ปัจจบุนัของ จุดอ้าง, เคร่ืองมือ, อัตรา-
ป้อน, เวลานาฬิกาจบัเวลา, หน่วย, สถานะ โหมดการใช้งาน, การตัง้คา่ กาํหนด/ค่าศูนย์ และ ผู้ใช้ปัจจุบนั
เม่ือต้องการกําหนดการตัง้คา่แถบสถานะ:

กดปุ่ ม จดัเตรียม
เปิดตามลําดบั

จดัเตรียมงาน
การตัง้ค่าแถบสถานะ

เลือกพารามิเตอร์
กดปุ่ ม เปิด/ปิด เพ่ือเปิดใช้หรือปิดใช้ตวัเลือกท่ีเลือกจากการปรากฏขึน้บนแถบสถานะ
ทําซํา้สําหรับแตล่ะตวัเลือกท่ีคณุต้องการเปิดใช้หรือปิดใช้
กดปุ่ ม Enter เพ่ือบนัทกึการเปลีย่นแปลงพารามิเตอร์ การตัง้ค่าแถบสถานะ และกลบัไปยงัเมน ูจดัเตรียม-
งาน

หรือ
กดปุ่ ม C เพ่ือยกเลกิ
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8.4.6 นาฬิกาจบัเวลา

นาฬิกาจบัเวลา แสดงเวลาที่ผา่นไปเป็นชัว่โมง นาที และวินาที นาฬิกาเร่ิมจบัเวลาจาก 0:00:00
นาฬิกาจบัเวลา ยงัสามารถใช้งานในหน้าจอ DRO ได้โดยใช้แผงปุ่ มตวัเลข
ข้อมูลเพิ่มเตมิ: "นาฬิกาจบัเวลา", หน้า 56
การเข้าสู่การควบคุม นาฬิกาจบัเวลา
เม่ือต้องการเข้าสูก่ารควบคมุ:

กดปุ่ ม จดัเตรียม
เปิดตามลําดบั

จดัเตรียมงาน
นาฬิกาจบัเวลา

การเร่ิมและหยุด นาฬิกาจบัเวลา
เม่ือต้องการเร่ิมหรือหยดุ นาฬิกาจบัเวลา:

กดปุ่ ม เร่ิม/หยุด เพ่ือเร่ิมหรือหยดุ นาฬิกาจบัเวลา
ชอ่ง เวลาที่ผ่านไป จะแสดงเวลาสะสมรวม

การตัง้ค่านาฬิกาจบัเวลาใหม่
เม่ือต้องการตัง้คา่ นาฬิกาจบัเวลา ใหม:่

กดปุ่ ม รีเซต็ เพ่ือตัง้คา่เวลานาฬิกาจบัเวลาใหม่

การทดสอบ | จดัเตรียมงาน
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8.4.7 การตัง้ค่าการแสดงผล

พารามิเตอร์ การตัง้ค่าการแสดงผล ใช้สาํหรับปรับแตง่ลกัษณะที่ปรากฏของการแสดงผล
การกําหนดคา่ การตัง้ค่าการแสดงผล:

กดปุ่ ม จดัเตรียม
เปิดตามลําดบั

จดัเตรียมงาน
การตัง้ค่าการแสดงผล

ใช้ปุ่ มลกูษร ซ้าย หรือ ขวา เพ่ือปรับระดบั ความสว่าง ของการแสดงผล
ความสวา่งของการแสดงผล ยงัสามารถปรับแตง่ได้โดยใช้ปุ่ ม ลูกศรขึน้ และ ลง อีกด้วย เม่ือผลติภณัฑ์อยูใ่นโหมด-
การใช้งานโหมดใดโหมดหนึง่

เลือกเวลาเป็นหนว่ยนาทีท่ีการแสดงผลไมมี่การใช้งานก่อนท่ี โปรแกรมพกัหน้าจอ (นาท)ี จะถกูเปิดใช้และ-
การแสดงผลปิดการทํางานลง:

ปิด
10
30

กดปุ่ ม Enter เพ่ือยืนยนัการเลือก
กดปุ่ ม กลางวัน/กลางคืน เพ่ือเลอืก โหมดสี ท่ีต้องการ:

กลางคืน
กลางวัน

เลือกวิธีการแสดงผลแกนที่กําลงัเคลื่อนท่ี:
ปกต:ิ แกนทัง้หมดจะแสดงผลตามปกติ
ซูมไดนามกิ: แกนที่กําลงัเคลื่อนท่ีจะปรากฏโดยมีขนาดใหญ่กวา่แกนที่ไมไ่ด้เคลื่อนท่ี
ไฮไลต์: ในโหมด กลางวัน แกนที่กําลงัเคลื่อนท่ีจะปรากฏเป็นสดํีา แกนที่ไมไ่ด้เคลื่อนท่ีจะแสดงเป็นสีเทา
ในโหมด กลางคืน แกนที่กําลงัเคลื่อนท่ีจะปรากฏเป็นสีขาว แกนท่ีไมไ่ด้เคลือ่นท่ีจะแสดงเป็นสีเทา

หาก ซูมไดนามกิ หรือ ไฮไลต์ ถกูเลอืก จะสามารถสลบัเปิด/ปิดคณุสมบตัิจากหน้าจอ DRO ได้
การสลบัคณุสมบตั:ิ

กดปุ่ ม +/-

กดปุ่ ม Enter เพ่ือยืนยนัการเลือก
สามารถกําหนดตําแหนง่ช่ือแกนได้ท่ีด้านซ้ายหรือด้านขวา เม่ือกําหนดตําแหนง่ช่ือท่ีด้านซ้าย จะใช้ปุ่ มของแกนด้าน-
ซ้ายในการทํางาน เม่ือกําหนดตําแหนง่ช่ือท่ีด้านขวา จะใช้ปุ่ มของแกนด้านขวาในการทํางาน

กดปุ่ ม ซ้าย/ขวา เพ่ือเลือก ตาํแหน่งช่ือแกน
กดปุ่ ม Enter เพ่ือบนัทกึการเปลีย่นแปลงพารามิเตอร์ การตัง้ค่าการแสดงผล และกลบัไปยงัเมน ูจดัเตรียม-
งาน

หรือ
กดปุ่ ม C เพ่ือยกเลกิ
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8.4.8 ข้อมูลระบบ

หน้าจอ ข้อมูลระบบ จะให้ข้อมลูผลติภณัฑ์และซอฟต์แวร์
ข้อมลูท่ีมี:

ช่ือผลิตภณัฑ์
ID ผลิตภณัฑ์
หมายเลขเคร่ือง
เวอร์ชันซอฟต์แวร์
เวอร์ชัน Bootloader
เวอร์ชัน FPGA
ID บอร์ด

เม่ือต้องการเข้าถงึ ข้อมูลระบบ:
กดปุ่ ม จดัเตรียม
เปิดตามลําดบั

จดัเตรียมงาน
ข้อมูลระบบ

กดปุ่ ม Enter
หน้าจอ ข้อมูลระบบ จะปรากฏขึน้
กดปุ่ ม C เพ่ือออกจาก ข้อมูลระบบ

8.4.9 ภาษา

พารามิเตอร์ ภาษา ใช้สาํหรับเลือกภาษาของอินเตอร์เฟซผู้ใช้ ภาษาเร่ิมต้นได้แก่ ภาษาองักฤษ
เม่ือต้องการเปลี่ยนภาษา:

กดปุ่ ม จดัเตรียม
เปิดตามลําดบั

จดัเตรียมงาน
ภาษา

เลือกภาษาที่ต้องการ
กดปุ่ ม Enter เพ่ือยืนยนัการเลือก
กดปุ่ ม Enter เพ่ือบนัทกึการเปลีย่นแปลงพารามิเตอร์ ภาษา และกลบัไปยงัเมน ูจดัเตรียมงาน

หรือ
กดปุ่ ม C เพ่ือยกเลกิ

การทดสอบ | จดัเตรียมงาน

90 HEIDENHAIN | ND 5023 | คําแนะนําการใช้งาน | 05/2018

 8 



9
การใช้งานเฉพาะงานกัด



9.1 ภาพรวม
บทนีจ้ะอธิบายการใช้งานและฟังก์ชนัของ ปุ่ มเฉพาะที่ใช้กบังานกดัเทา่นัน้

ตรวจสอบให้แนใ่จวา่คณุได้อา่นและทําความเข้าใจบท “การใช้งานพืน้ฐาน” ก่อนดําเนินกิจกรรมท่ี-
อธิบายไว้ในสว่นนี ้
ข้อมูลเพิ่มเตมิ: "การใช้งานพืน้ฐาน", หน้า 49

9.2 ปุ่ม 1/2
ปุ่ ม 1/2 จะมีเม่ือผลติภณัฑ์ถกูจดัเตรียมเพ่ือการใช้งานสําหรับงานกดั และใช้สําหรับหาแนวเส้นศนูย์กลาง (หรือจดุ-
กึง่กลาง) ระหวา่งสองตําแหนง่ตลอดแกนของชิน้งานที่เลอืก คณุสามารถใช้วิธีดงักลา่วได้ทัง้ในโหมดคา่จริง หรือคา่-
ระยะท่ีต้องเคลื่อนท่ี

คณุสมบตันีิจ้ะเปลี่ยนตําแหนง่จดุอ้างเม่ืออยูใ่นโหมดคา่จริง

ตวัอย่าง: การหาจุดกึ่งกลางตลอดแกนทเีลือก

Y

X

2

1

Z

M
X=50

การวดัขนาด X: X = 100 มม.
จดุกึง่กลาง: 50 มม.
ในการค้นหาจดุกึง่กลาง:

เลื่อนเคร่ืองมือไปยงัจดุแรก
ปุ่ ม กาํหนด/ค่าศูนย์ ต้องตัง้คา่ไว้ท่ี to ศูนย์

กดปุ่ ม แกน X
เลื่อนไปท่ีจดุท่ีสอง
กดปุ่ ม 1/2
กดปุ่ ม แกน X
เลื่อนเคร่ืองมือจนกวา่จะถงึศนูย์
น่ีคือตําแหนง่จดุกึง่กลาง

การใช้งานเฉพาะงานกัด | ภาพรวม
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9.3 ตารางเคร่ืองมือ
ตารางเคร่ืองมือ จะใช้สาํหรับเก็บข้อมลูเส้นผา่นศนูย์กลางและคา่ชดเชยความยาวสําหรับเคร่ืองมือตา่งๆ
ตารางเคร่ืองมือ สามารถเก็บข้อมลูเคร่ืองมือได้ถงึ 16 ชนิด

การเปิด ตารางเคร่ืองมือ
เม่ือต้องการเปิด ตารางเคร่ืองมือ:

กดปุ่ ม เคร่ืองมือ
การเลือก เคร่ืองมือ
เม่ือต้องการเลือก เคร่ืองมือ:

ใช้ปุ่ ม ลูกศรขึน้ หรือ ลง ในการเลื่อนแถบสีมาท่ีเคร่ืองมือ
หรือ

ป้อนหมายเลขเคร่ืองมือโดยใช้แผงปุ่ มตวัเลข
กดปุ่ ม ลูกศรขวา

หรือ
กดปุ่ ม Enter
ฟอร์มเคร่ืองมือสําหรับเคร่ืองมือท่ีเลือกจะปรากฏขึน้

9.3.1 ซอฟต์คีย์

ปุ่ มตอ่ไปนีจ้ะแสดงขึน้ในฟอร์ม ตารางเคร่ืองมือ หรือในแตล่ะฟอร์มข้อมลูเคร่ืองมือแตล่ะชนิด:

ปุ่ม ฟังก์ชัน

แกนเคร่ืองมือ กดปุ่ ม แกนเคร่ืองมือ เพ่ือสลบัและเลือกวา่แกนใดที่การชดเชยความยาวเคร่ือง-
มือจะมีผลตอ่แกนนัน้ คา่เส้นผา่นศนูย์กลางของเคร่ืองมือจะถกูใช้ตอ่มาเพ่ือชดเชย-
สองแกนที่เหลือ

คาํนวณ กดปุ่ ม คาํนวณ เพ่ือป้อนความยาวการชดเชยเคร่ืองมือโดยอตัโนมตั ิปุ่ มนีมี้อยูใ่น-
ชอ่ง ความยาว เทา่นัน้

ล้าง กดปุ่ ม ล้าง เพ่ือลบเคร่ืองมือนีอ้อกจากตาราง
ใช้ กดปุ่ ม ใช้ เพ่ือเลือกเคร่ืองมือท่ีทําแถบสีจากตาราง
วธีิใช้ กดปุ่ ม วธีิใช้ เพ่ือเข้าถงึวิธีใช้เฉพาะของ ตารางเคร่ืองมือ

9.3.2 การนําเข้าและการส่งออก

ตารางเคร่ืองมือ สามารถนําเข้าจากไฟล์ท่ีมีอยู ่หรือสง่ออกสําหรับเป็นข้อมลูสํารองหรือการใช้งานในอนาคต
ข้อมูลเพิ่มเตมิ: "ตารางเคร่ืองมือ", หน้า 70

การใช้งานเฉพาะงานกัด | ตารางเคร่ืองมือ
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9.3.3 การชดเชยเคร่ืองมือ

การชดเชยเคร่ืองมืออนญุาตให้คณุป้อนคา่การวดัขนาดชิน้งานได้โดยตรงจากแบบเขียน
การชดเชยรัศมี
การชดเชยรัศมีเคร่ืองมือจะคํานวณตามคา่ท่ีป้อนไว้ในชอ่ง เส้นผ่าศูนย์กลาง ในฟอร์ม เคร่ืองมือ
R หมายถงึรัศมีเคร่ืองมือ ระยะที่ต้องเคลื่อนท่ีท่ีแสดงจะได้รับการปรับให้ยาวขึน้ R+ หรือสัน้ลง R- โดยอตัโนมตั-ิ
ตามคา่ของรัศมีเคร่ืองมือ
ข้อมูลเพิ่มเตมิ: "การตัง้คา่ต้นตําแหนง่เป้าหมาย", หน้า 101

R–

R+

Y

X

R0

การชดเชยความยาว
การชดเชยความยาวเคร่ืองมือจะคํานวณตามคา่ท่ีป้อนไว้ในชอ่ง ความยาว ในฟอร์ม เคร่ืองมือ การชดเชยความ-
ยาวจะถกูป้อนคา่ด้วยคา่ท่ีทราบอยูแ่ล้ว หรือผลติภณัฑ์สามารถคํานวณการชดเชยได้
ข้อมูลเพิ่มเตมิ: "การป้อนข้อมลูเคร่ืองมือ", หน้า 95
ความยาวเคร่ืองมือ คือ ความแตกตา่งของความยาว ΔL ระหวา่งเคร่ืองมือและเคร่ืองมืออ้างอิง ความแตกตา่งของ-
ความยาวแสดงด้วยเคร่ืองหมาย “Δ” เคร่ืองมืออ้างอิงแสดงเป็น T1

ถ้าเคร่ืองมือยาวกว่าเคร่ืองมืออ้างอิง: ΔL > 0 (+)
ถ้าเคร่ืองมือสัน้กว่าเคร่ืองมืออ้างอิง:ΔL < 0 (–)

Z

X

∆L3<0

∆L2>0∆L1=0

D1

T1 T2 T3

D2 D3
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9.3.4 การป้อนข้อมูลเคร่ืองมือ

เม่ือต้องการป้อนข้อมลูลงในฟอร์ม เคร่ืองมือ:
กดปุ่ ม เคร่ืองมือ
ใช้ปุ่ ม ลูกศรขึน้ หรือ ลง ในการเลื่อนแถบสีมาท่ีเคร่ืองมือท่ีต้องการ

หรือ
ป้อนหมายเลขเคร่ืองมือโดยใช้แผงปุ่ มตวัเลข
กดปุ่ ม Enter
ฟอร์ม เคร่ืองมือ สําหรับเคร่ืองมือท่ีเลือกจะปรากฏขึน้
ป้อน เส้นผ่าศูนย์กลาง เคร่ืองมือ
ป้อน ความยาว เคร่ืองมือ

หรือ
กดปุ่ ม คาํนวณ และทําตามขัน้ตอนสําหรับ การคาํนวณการชดเชยความยาว ท่ีอธิบายไว้ในสว่นนี ้
เลือก หน่วย เคร่ืองมือ

นิว้
mm

เลือก ชนิด เคร่ืองมือ
ไม่กาํหนด
งานกัดปลายโค้ง
หวัเจาะ
หวัคว้านรู
งานกัดคาร์ไบด์
หวัคว้านรู

หวัลบมุม
หวัเจาะ
หวัแกะสลัก
หวักัดปลายแบน
หวัตดัแบบร่อน
หวัเจาะนําร่อง

หวัลบมุม
หวักัดแบบหยาบ
หวักัดแบบก้นหอย
หวักัดแบบพเิศษ
หวัทาํเกลียว

กดปุ่ ม Enter เพ่ือบนัทกึการเปลีย่นเคร่ืองมือและกลบัไปยงัเมน ูตารางเคร่ืองมือ
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การคาํนวณการชดเชยความยาว
คณุยงัสามารถให้ผลติภณัฑ์กําหนดคา่ชดเชยได้ด้วย วิธีการนีใ้ช้การแตะจดุปลายของเคร่ืองมือแตล่ะชิน้กบัพืน้ผิว-
อ้างอิงร่วม วิธีนีทํ้าให้ผลติภณัฑ์สามารถกําหนดความแตกตา่งระหวา่งความยาวของแตล่ะเคร่ืองมือได้

เฉพาะชดุเคร่ืองมือท่ีใช้พืน้ผิวอ้างอิงเดียวกนัท่ีคณุสามารถเปลี่ยนเคร่ืองมือได้โดยไมต้่องตัง้คา่จดุ-
อ้างใหม่

หากตารางเคร่ืองมือมีเคร่ืองมือซึง่ได้กําหนด ความยาวไว้แล้ว ควรกําหนดพืน้ผิวอ้างอิงเป็นอนัดบั-
แรก โดยใช้เคร่ืองมือหนึง่ในตารางดงักลา่ว หากไมเ่ชน่นัน้ คณุจะไมส่ามารถ สลบัไปมาระหวา่ง-
เคร่ืองมือใหมแ่ละเคร่ืองมือท่ีมีอยู ่โดยที่ไมต้่องสร้างจดุอ้างขึน้ใหมไ่ด้ ก่อนท่ีจะเพิ่ม เคร่ืองมือใหม่
ให้เลือกเคร่ืองมือหนึง่รายการจากตารางเคร่ืองมือ นําเคร่ืองมือ แตะท่ีพืน้ผิวอ้างอิง แล้วกําหนดจดุ-
อ้างไปท่ี 0

เม่ือต้องการคํานวณ ค่าชดเชยความยาว:
เลื่อนเคร่ืองมือจนกระทัง่จดุปลายเคร่ืองมือแตะกบัพืน้ผิวอ้างอิง
กดปุ่ ม คาํนวณ
ผลติภณัฑ์จะคํานวณคา่ชดเชยที่สมัพนัธ์กบัพืน้ผิวอ้างอิง
ทําขัน้ตอนนีซํ้า้สําหรับเคร่ืองมือแตล่ะรายการที่เพิ่มซึง่ใช้พืน้ผิวอ้างอิงเดียวกนั

9.3.5 การเลือกเคร่ืองมือ

ก่อนท่ีคณุจะเร่ิมใช้งานเคร่ืองจกัร ให้เลือกเคร่ืองมือท่ีคณุใช้จาก ตารางเคร่ืองมือ ผลติภณัฑ์จะนบัรวมเอาข้อมลู-
ของเคร่ืองมือท่ีถกูเก็บไว้ด้วย เม่ือใช้การชดเชยเคร่ืองมือ
เม่ือต้องการเลือกเคร่ืองมือ:

กดปุ่ ม เคร่ืองมือ
ใช้ปุ่ ม ลูกศร ขึน้ หรือ ลง ในการเลื่อนแถบสีมาท่ีเคร่ืองมือท่ีคณุต้องการเลือก
กดปุ่ ม ใช้
ตรวจสอบในแถบสถานะวา่ได้เลือกเคร่ืองมือท่ีถกูต้อง

9.4 การตัง้ค่าจุดอ้าง
การตัง้คา่จดุอ้างจะกําหนดความสมัพนัธ์ระหวา่งตําแหนง่แกน และคา่ท่ีแสดง
วิธีการท่ีงา่ยท่ีสดุในการกําหนดคา่จดุอ้าง คือ การใช้ฟังก์ชนัการตรวจสอบเมื่อทําการตรวจสอบชิน้งานโดยใช้ขอบ-
ของเคร่ืองมือ
คณุยงัสามารถกําหนดจดุอ้างได้โดยการสมัผสัขอบของชิน้งานในตําแหนง่หนึง่และตําแหนง่ถดัไป ด้วยการใช้เคร่ือง-
มือ และป้อนคา่ของตําแหนง่เคร่ืองมือด้วยตนเองเสมือนเป็นคา่จดุอ้าง
ตารางจดุอ้างสามารถเก็บคา่จดุอ้างได้ถงึ 10 คา่ โดยสว่นใหญ่ ข้อมลูนีจ้ะชว่ยให้ไมต้่องคํานวณระยะเลื่อนของแกน-
เม่ือทํางานกบัแบบเขียนของชิน้งานที่ซบัซ้อนซึง่มีจดุอ้างหลายจดุ
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9.4.1 การตัง้ค่าจุดอ้างของชิน้งานโดยไม่ใช้ฟังก์ชัน การตรวจสอบ

Y

X

2
1

Z

ลําดบัของแกนในตวัอยา่งนี:้ X - Y - Z
เม่ือต้องการกําหนดจดุอ้างโดยไมใ่ช้ฟังก์ชนัการตรวจสอบ:

กดปุ่ ม จุดอ้าง
ป้อนคา่ เลขที่จุดอ้าง
เลื่อนแถบสีมาท่ีชอ่งแกน X
แตะชิน้งานที่ขอบ 1
ป้อนคา่ตําแหนง่ของศนูย์กลางเคร่ืองมือ (X = 1.5 มม.)
เลื่อนแถบสีมาท่ีชอ่งแกน Y
แตะชิน้งานที่ขอบ 2
ป้อนคา่ตําแหนง่ของศนูย์กลางเคร่ืองมือ (Y = 1.5 มม.)
เลื่อนแถบสีมาท่ีชอ่งแกน Z
แตะพืน้ผิวของชิน้งาน
ป้อนคา่ตําแหนง่ของจดุปลายของเคร่ืองมือ (Z = 0 มม.) สําหรับพิกดั Z ของจดุอ้าง
กดปุ่ ม Enter

9.4.2 การตรวจสอบด้วยเคร่ืองมือ

เคร่ืองมือหรือตวัค้นหาขอบแบบที่ไมใ่ช้ไฟฟ้าสามารถใช้กําหนดคา่จดุอ้างได้
ฟังก์ชนัการตรวจสอบเหลา่นีมี้ดงัตอ่ไปนี:้

ขอบของชิน้งานเสมือนเป็นจดุอ้าง: ปุ่ ม ขอบ
แนวเส้นศนูย์กลางระหวา่งขอบของสองชิน้งาน: ปุ่ ม แนวเส้นศูนย์กลาง
ศนูย์กลางของรูหรือกระบอกสบู: ปุ่ ม ศูนย์กลางวงกลม

ในทกุฟังก์ชนัการตรวจสอบ ผลติภณัฑ์จะนบัรวมคา่เส้นผา่นศนูย์กลางจดุปลายของเคร่ืองมือปัจจบุนั ท่ีป้อนด้วย
การยกเลิกฟังก์ชันการตรวจสอบ
เม่ือต้องการยกเลกิฟังก์ชนัการตรวจสอบในขณะที่ยงัทํางานอยู:่

กดปุ่ ม C
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การตรวจสอบ ขอบ โดยใช้เคร่ืองมือ

Y

X

Z

เม่ือต้องการตรวจสอบขอบโดยใช้เคร่ืองมือ:
กําหนดเคร่ืองมือท่ีจะทํางานเป็นเคร่ืองมือซึง่จะถกูใช้กําหนดจดุอ้าง
กดปุ่ ม จุดอ้าง
ป้อนคา่ เลขที่จุดอ้าง
เลื่อนแถบสีมาท่ีชอ่งแกน X
กดปุ่ ม ตรวจสอบ
กดปุ่ ม ขอบ
แตะที่ขอบของชิน้งาน
กดปุ่ ม คาํนวณ

โดยปุ่ ม คาํนวณ นีจ้ะมีประโยชน์ในการกําหนดข้อมลูเคร่ืองมือโดยการแตะชิน้งานในกรณีท่ีไมมี่ตวัค้นหาขอบด้วย-
คา่ป้อนกลบั เพ่ือหลีกเลี่ยงการสญูหายของคา่ตําแหนง่เม่ือถอยเคร่ืองมือออก ให้กดปุ่ ม คาํนวณ เพ่ือเก็บคา่ในขณะ-
ท่ีเคร่ืองมือแตะขอบชิน้งาน ตําแหนง่ของขอบที่สมัผสัจะนบัรวมเอาเส้นผา่นศนูย์กลางของเคร่ืองมือท่ีใช้ (T:1, 2...)
เข้ามาด้วย และทิศทางสดุท้ายท่ีเคร่ืองมือเคลือ่นท่ีไปก่อนหน้าการกดปุ่ ม คาํนวณ

ถอยเคร่ืองมือจากชิน้งาน
ป้อนคา่ตําแหนง่ของขอบชิน้งาน
กดปุ่ ม Enter
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การตรวจสอบ แนวเส้นศูนย์กลาง โดยใช้เคร่ืองมือ

Y

X

2

1

Z

M
X?

เม่ือต้องการตรวจสอบแนวเส้นศนูย์กลางโดยใช้เคร่ืองมือ:
กําหนดเคร่ืองมือท่ีจะทํางานเป็นเคร่ืองมือซึง่จะถกูใช้กําหนดจดุอ้าง
กดปุ่ ม จุดอ้าง
ป้อนคา่ เลขที่จุดอ้าง
เลื่อนแถบสีมาท่ีชอ่งแกน X
กดปุ่ ม ตรวจสอบ
กดปุ่ ม แนวเส้นศูนย์กลาง
แตะขอบชิน้งานขอบที่หนึง่ 1
กดปุ่ ม คาํนวณ
แตะขอบชิน้งานขอบที่สอง 2
กดปุ่ ม คาํนวณ
จดุอ้างได้รับการกําหนดเป็น 0.000 และระยะระหวา่งขอบจะปรากฏ
ถอยเคร่ืองมือจากชิน้งาน
ป้อนคา่ตําแหนง่ของแนวเส้นศนูย์กลางชิน้งาน
กดปุ่ ม Enter
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การตรวจสอบ ศูนย์กลางวงกลม โดยใช้เคร่ืองมือ

Y

X
0

1

2

3 4

X?

เม่ือต้องการตรวจสอบ ศูนย์กลางวงกลม โดยใช้เคร่ืองมือ:
กําหนดเคร่ืองมือท่ีจะทํางานเป็นเคร่ืองมือซึง่จะถกูใช้กําหนดจดุอ้าง
กดปุ่ ม จุดอ้าง
ป้อนคา่ เลขที่จุดอ้าง
เลื่อนแถบสีมาท่ีชอ่งแกน X
กดปุ่ ม ตรวจสอบ
กดปุ่ ม ศูนย์กลางวงกลม
แตะขอบชิน้งานขอบที่หนึง่ 1
กดปุ่ ม คาํนวณ
แตะขอบชิน้งานขอบที่สอง 2
กดปุ่ ม คาํนวณ
แตะขอบชิน้งานขอบที่สาม 3
กดปุ่ ม คาํนวณ
แตะขอบชิน้งานขอบที่ 4 4
กดปุ่ ม คาํนวณ
จดุอ้าง X และ Y ได้รับการกําหนดเป็น 0.000 และเส้นผา่นศนูย์กลางของวงกลมจะปรากฏ
ถอยเคร่ืองมือจากชิน้งาน
ป้อนตําแหนง่แกน X และ Y ของศนูย์กลางวงกลม
กดปุ่ ม Enter
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9.5 การตัง้ค่าต้นตาํแหน่งเป้าหมาย
ฟังก์ชนั ค่าต้น ทําให้คณุสามารถระบตํุาแหนง่ (เป้าหมาย) ท่ีกําหนดสําหรับการเคลือ่นท่ีถดัไป ทนัทีท่ีป้อนข้อมลู-
ของตําแหนง่ ท่ีกําหนดใหม ่จอแสดงผลจะสลบัไปท่ีโหมดคา่ระยะที่ต้องเคลื่อนท่ี และแสดงระยะระหวา่งตําแหนง่-
ปัจจบุนัและตําแหนง่ ท่ีกําหนด ในขณะนีค้ณุเพียงแคย้่ายแทน่วางจนกระทัง่ จอแสดงผลเป็นคา่ศนูย์ และคณูก็จะ-
อยูต่รงตําแหนง่ท่ีกําหนดตามที่ต้องการ คณุ สามารถป้อนข้อมลูท่ีตัง้ของตําแหนง่ท่ีกําหนดเป็น การเคลื่อนท่ี-
สมับรูณ์จากคา่ศนูย์ ณ จดุอ้างขณะนัน้ หรือเป็นการเคลือ่นท่ี สว่นเพิ่มจากตําแหนง่ท่ีกําหนดปัจจบุนั
การตัง้คา่ต้นยงัชว่ยให้คณุสามารถกําหนดวา่จะให้ด้านใดของเคร่ืองมือทํางานบนเคร่ืองจกัร ณ ตําแหนง่ท่ีกําหนด
ปุ่ ม R +/- ในฟอร์ม ค่าต้น จะกําหนดคา่ชดเชยซึง่จะใช้ในขณะที่เลือ่นเคร่ืองมือ R+ แสดงให้ทราบวา่แนวเส้น-
ศนูย์กลางของเคร่ืองมือ ณ ขณะนีอ้ยูใ่นทิศทางบวกมากกวา่คา่ขอบของเคร่ืองมือ R- แสดงให้เห็นวา่แนวเส้น-
ศนูย์กลางของเคร่ืองมืออยูใ่นทิศทางลบมากกวา่คา่ขอบ ณ ขณะนี ้การใช้คา่ชดเชย R +/- จะปรับคา่ระยะที่ต้อง-
เคลื่อนท่ีโดยอตัโนมตัิ เพ่ือนบัรวมเข้ากบัคา่เส้นผา่ศนูย์กลางของเคร่ืองมือ

R–

R+

Y

X

R0
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9.5.1 ค่าต้นระยะสัมบรูณ์
ตวัอย่าง
งานกดับา่โดยการเคลือ่นท่ีข้ามไปเพ่ือแสดงคา่ศนูย์โดยการใช้ตําแหนง่สมับรูณ์

Y

X

1 2

3 4

6030

20
50

0

0

พิกดัจะถกูป้อนคา่เป็นการวดัขนาดแบบสมับรูณ์; จดุอ้างคือคา่ศนูย์ของชิน้งาน ใช้ตวัอยา่งคา่นี:้
มมุ 1: X = 0 / Y = 20
มมุ 2: X = 30 / Y = 20
มมุ 3: X = 30 / Y = 50
มมุ 4: X = 60 / Y = 50

กดปุ่ ม ค่าต้น จากนัน้ กดปุ่ มแกนเพื่อเรียกคา่ต้นท่ีป้อนครัง้ลา่สดุของแกนนัน้

การเตรียมการ
เลือกเคร่ืองมือด้วยข้อมลูเคร่ืองมือท่ีเหมาะสม
จดัตําแหนง่เคร่ืองมือลว่งหน้าในตําแหนง่ท่ีเหมาะสม (เชน่ X = Y = -10)
เลื่อนเคร่ืองมือไปยงัระยะลกึของงานกดั
กดปุ่ ม ค่าต้น
กดปุ่ ม แกน Y

วธีิอ่ืนวธีิที่หน่ึง
กดปุ่ ม กาํหนด/ค่าศูนย์ เพ่ือให้คณุอยูใ่นโหมด กาํหนด
กดปุ่ ม แกน Y
ป้อนคา่ตําแหนง่ท่ีกําหนดสําหรับจดุมมุ 1: Y = 20
เลือก R + ด้วยปุ่ ม R +/-
กดปุ่ ม Enter
เลื่อนไปตามแกน Y จนกระทัง่คา่จอแสดงผลเป็นศนูย์
สี่เหลี่ยมจตัรัุสในตวัชว่ยแสดงตําแหนง่ด้วยภาพขณะนีจ้ะอยูก่ึง่กลางระหวา่งเคร่ืองหมายศนูย์กลางทัง้สอง
กดปุ่ ม ค่าต้น
กดปุ่ ม แกน X
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วธีิอ่ืนวธีิที่สอง
กดปุ่ ม กาํหนด/ค่าศูนย์ เพ่ือให้คณุอยูใ่นโหมด กาํหนด
กดปุ่ ม แกน X
ป้อนคา่ตําแหนง่ท่ีกําหนดของจดุมมุ 2: X = 30
เลือก R - ด้วยปุ่ ม R +/-
กดปุ่ ม Enter
เลื่อนไปตามแกน X จนกระทัง่คา่จอแสดงผลเป็นศนูย์
สี่เหลี่ยมจตัรัุสในการเตือนใกล้คา่ศนูย์ขณะนีจ้ะอยูก่ึง่กลางระหวา่งเคร่ืองหมายศนูย์กลางทัง้สอง

คา่ต้นสามารถป้อนได้ในลกัษณะเดียวกบัการป้อนคา่มมุ 3 และมมุ 4
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9.5.2 ค่าต้นระยะส่วนเพิ่ม
ตวัอย่าง
การเจาะโดยการเคลื่อนท่ีข้ามไปเพ่ือแสดงคา่ศนูย์ด้วยการกําหนดตําแหนง่สว่นเพิ่ม

ป้อนคา่พิกดัในการวดัขนาดสว่นเพิ่ม ซึง่จะแสดงให้เหน็ดงันี ้(และบนหน้าจอ) โดยนําหน้าด้วยอกัษร
I (สว่นเพิ่ม) จดุอ้างคือคา่ศนูย์ของชิน้งาน

รู 1 ท่ี: X = 20 / Y = 20
ระยะจากรู 1 ไปรู 2: XI = 30 / YI = 30
ระยะลกึรู: Z = –20
โหมดการใช้งาน: ระยะที่ต้องเคลื่อนท่ี (Inc)

Y

X

50

50
30

30

1

20

20

2

0

0

เม่ือต้องการกําหนดคา่ต้นของตําแหนง่รู 1:
กดปุ่ ม ค่าต้น
กดปุ่ ม แกน X
ป้อนคา่ตําแหนง่ท่ีกําหนดของรู 1: X = 20 และตรวจสอบวา่ไมมี่รัศมีของเคร่ืองมือทํางานอยู่

โปรดทราบวา่ คา่ต้นเหลา่นีคื้อ คา่ต้นสมับรูณ์
กดปุ่ ม ลูกศรลง
ป้อนคา่ตําแหนง่ท่ีกําหนดของรู 1: Y = 20
ตรวจดใูห้แนใ่จวา่ไมมี่การชดเชยรัศมีเคร่ืองมือแสดงอยู่
กดปุ่ ม ลูกศรลง
ป้อนคา่ตําแหนง่ท่ีกําหนด สําหรับระยะลกึรู: Z = –20
กดปุ่ ม Enter
เจาะรู 1: เลื่อนไปตามแกน X, Y และ Z จนกระทัง่คา่จอแสดงผลเป็นศนูย์
สี่เหลี่ยมจตัรัุสในตวัชว่ยแสดงตําแหนง่ด้วยภาพขณะนีจ้ะอยูก่ึง่กลางระหวา่งเคร่ืองหมายศนูย์กลางทัง้สอง
ถอยหวัเจาะ

เม่ือต้องการกําหนดคา่ต้นของตําแหนง่รู 2:
กดปุ่ ม ค่าต้น
กดปุ่ ม แกน X
ป้อนคา่ตําแหนง่ท่ีกําหนดของรู 2: X = 30
กดปุ่ ม I เพ่ือทําเคร่ืองหมายอินพตุของคณุเป็นการวดัขนาดสว่นเพิ่ม
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กดปุ่ ม แกน Y
ป้อนคา่ตําแหนง่ท่ีกําหนดของรู 2: Y = 30
กดปุ่ ม I เพ่ือทําเคร่ืองหมายอินพตุของคณุเป็นการวดัขนาดสว่นเพิ่ม
กดปุ่ ม Enter
เลื่อนไปตามแกน X และ Y จนกระทัง่คา่จอแสดงผลเป็นศนูย์
สี่เหลี่ยมจตัรัุสในตวัชว่ยแสดงตําแหนง่ด้วยภาพขณะนีจ้ะอยูก่ึง่กลางระหวา่งเคร่ืองหมายศนูย์กลางทัง้สอง

เม่ือต้องการกําหนดคา่ต้นของแกน Z:
กดปุ่ ม ค่าต้น
กดปุ่ ม แกน Z
กดปุ่ ม Enter เพ่ือใช้คา่ต้นลา่สดุท่ีป้อน
เจาะรู 2: เลื่อนไปตามแกน Z จนกระทัง่คา่จอแสดงผลเป็นศนูย์
สี่เหลี่ยมจตัรัุสในการเตือนใกล้คา่ศนูย์ขณะนีจ้ะอยูก่ึง่กลางระหวา่งเคร่ืองหมายศนูย์กลางทัง้สอง
ถอยหวัเจาะ

9.6 คุณสมบตัิ
การกดปุ่ ม คุณสมบตั ิจะทําให้สามารถเข้าใช้คณุสมบตัิของงานกดัตา่งๆ ได้แก่ รูปแบบวงกลม, รูปแบบเส้นตรง,
งานกัดเอียง และ งานกัดโค้ง
คณุสมบตัขิอง รูปแบบวงกลม และ รูปแบบเส้นตรง จะใช้ในการ คํานวณ และการกําหนดให้เคร่ืองทํารูปแบบรู-
ตา่งๆ ท่ีหลากหลาย คณุสมบตัิ งานกัดเอียง และ งานกัดโค้ง ชว่ยให้คณุสามารถทํางานกดักบัพืน้ผิวเรียบเอียง
(งานกัดเอียง) หรือพืน้ผิวโค้งกลม (งานกัดโค้ง) ได้ด้วยการใช้เคร่ืองแมนนวล

รูปแบบท่ีกําหนดไว้ จะได้รับการบนัทกึไว้ เม่ือมีการปิด-เปิดเคร่ือง

ปุ่ ม คุณสมบตั ิงานกดัตอ่ไปนีพ้ร้อมใช้งาน:

ปุ่ม ฟังก์ชัน

รูปแบบวงกลม กดปุ่ ม รูปแบบวงกลม เพ่ือเข้าใช้ตารางรูปแบบวงกลม
รูปแบบเส้นตรง กดปุ่ ม รูปแบบเส้นตรง เพ่ือเข้าใช้ตารางรูปแบบแบบเส้นตรง
งานกัดเอียง กดปุ่ ม งานกัดเอียง เพ่ือเข้าใช้ฟอร์มงานกดัเอียง
งานกัดโค้ง กดปุ่ ม งานกัดโค้ง เพ่ือเข้าใช้ฟอร์มงานกดัโค้ง
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9.6.1 รูปแบบวงกลมและเส้นตรง

เนือ้หาในสว่นนีอ้ธิบายเก่ียวกบัตารางรูปแบบวงกลมและเส้นตรง รวมทัง้ความสามารถตา่งๆ ผลติภณัฑ์มีการจดั-
เก็บสําหรับรูปแบบท่ีกําหนดได้ของผู้ใช้จํานวนสบิรูปแบบ แตล่ะรูปแบบสําหรับวงกลมและเส้นตรง เม่ือกําหนดรูป-
แบบแล้ว คา่เหลา่นีจ้ะถกูเก็บไว้ในเคร่ืองเม่ือเปิดเคร่ืองใช้อีกครัง้ คณุสามารถเรียกและใช้งานรูปแบบจาก DRO ได้
เม่ือต้องการเข้าใช้ตาราง รูปแบบวงกลม หรือตาราง รูปแบบเส้นตรง:

กดปุ่ ม คุณสมบตัิ
ปุ่ ม รูปแบบวงกลม และ รูปแบบเส้นตรง จะปรากฏขึน้
กดปุ่ ม รูปแบบวงกลม เพ่ือเข้าใช้ตาราง รูปแบบวงกลม

หรือ
กดปุ่ ม รูปแบบเส้นตรง เพ่ือเข้าใช้ตาราง รูปแบบเส้นตรง
ตารางรูปแบบรูท่ีเก่ียวข้องจะเปิด

ในขณะที่อยูใ่นตาราง รูปแบบวงกลม และ รูปแบบเส้นตรง จะมีปุ่ มดงัตอ่ไปนี ้

ฟังก์ชัน ปุ่ม

ใหม่ กดปุ่ ม ใหม่ เพ่ือสร้างรูปแบบวงกลมหรือเส้นตรงใหม่
แก้ไข กดปุ่ ม แก้ไข เพ่ือแก้ไขรูปแบบท่ีมีอยู่
ล้าง กดปุ่ ม ล้าง เพ่ือลบรูปแบบท่ีมีอยู่
เดนิเคร่ือง กดปุ่ ม เดนิเคร่ือง เพ่ือเจาะรูตามรูปแบบ
วธีิใช้ กดปุ่ ม วธีิใช้ เพ่ือดขู้อมลูเพิ่มเตมิเก่ียวกบัรูปแบบ
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รูปแบบรูวงกลมและเส้นตรง
ข้อมูลที่จาํเป็น
รูปแบบวงกลม

ชนิด: ชนิดของรูปแบบ, เตม็ หรือ ส่วนตดั
รู: จํานวนรูในรูปแบบ
ศูนย์กลาง X: ตําแหนง่แกน X ของศนูย์กลางของรูปแบบรู
ศูนย์กลาง Y: ตําแหนง่แกน Y ของศนูย์กลางของรูปแบบรู
รัศมี: รัศมีของรูปแบบ
มุมเร่ิมต้น:: มมุระหวา่งแกน X และรูแรก
มุม Step: มมุระหวา่งแตล่ะรู
Z ความลกึ: ระยะลกึเป้าหมายสําหรับการเจาะในแกนเคร่ืองมือ

รูปแบบเส้นตรง

ชนิด: ชนิดของรูปแบบ, แถวลาํดบั หรือ เฟรม
รูที่หน่ึง X: ตําแหนง่แกน X ของรูแรกของรูปแบบ
รูที่หน่ึง Y: ตําแหนง่แกน Y ของรูแรกของรูปแบบ
รูต่อแถว: จํานวนรูในแตล่ะแถวของรูปแบบ
ระยะเว้นของรู: ระยะเว้นระหวา่งแตล่ะรูในหนึง่แถว
มุม: มมุหรือการหมนุของรูปแบบ
Z ความลกึ: ระยะลกึเป้าหมายสําหรับการเจาะในแกนเคร่ืองมือ
จาํนวนแถว: จํานวนแถวในรูปแบบ
ระยะเว้นของแถว: ระยะเว้นระหวา่งแตล่ะแถวของรูปแบบ

ตาราง รูปแบบวงกลม หรือ รูปแบบเส้นตรง จะถกูนํามาใช้ในการกําหนดรูปแบบรูวงกลมตา่งๆ ได้ถงึสบิรูปแบบ
(เตม็หรือสว่นตดั) และรูปแบบรูเส้นตรงตา่งๆ สบิรูปแบบ (แถวลําดบัหรือแบบเฟรม)
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การสร้างและการแก้ไขรูปแบบ
เม่ือต้องการสร้างหรือแก้ไขรูปแบบในตาราง:

กดปุ่ ม คุณสมบตัิ
กดปุ่ ม รูปแบบวงกลม หรือ รูปแบบเส้นตรง
ตารางรูปแบบจะแสดงรูปแบบตา่งๆ ท่ีได้รับการกําหนดก่อนหน้า
กดปุ่ ม ลูกศรขึน้ หรือ ลง ในการเลื่อนแถบสีมาท่ีรายการตาราง
กดปุ่ ม ใหม่ เพ่ือสร้างรายการใหม ่หรือกดปุ่ ม แก้ไข เพ่ือแก้ไขรายการที่มีอยู่

หรือ
กดปุ่ ม Enter
ฟอร์มรูปแบบจะเปิดขึน้
ป้อนข้อมลูเพ่ือกําหนดรูปแบบ
กดปุ่ ม Enter
รูปแบบนัน้จะถกูใสไ่ว้ในตารางที่เก่ียวข้อง ซึง่สามารถแก้ไขหรือดําเนินการเจาะรูได้แล้ว

การลบรูปแบบ
เม่ือต้องการลบรูปแบบออกจากตาราง:

กดปุ่ ม คุณสมบตัิ
กดปุ่ ม รูปแบบวงกลม หรือ รูปแบบเส้นตรง
กดปุ่ ม ลูกศรขึน้ หรือ ลง ในการเลื่อนแถบสีมาท่ีรูปแบบท่ีคณุต้องการลบ
กดปุ่ ม ล้าง
กดปุ่ ม Enter เพ่ือยืนยนัการลบรูปแบบออกจากตาราง

การเรียกใช้รูปแบบ

เม่ือต้องการเรียกใช้รูปแบบ:
กดปุ่ ม คุณสมบตัิ
กดปุ่ ม รูปแบบวงกลม หรือ รูปแบบเส้นตรง
กดปุ่ ม ลูกศรขึน้ หรือ ลง ในการเลื่อนแถบสีมาท่ีรูปแบบท่ีคณุต้องการเรียกใช้
กดปุ่ ม เดนิเคร่ือง
ผลติภณัฑ์จะคํานวณตําแหนง่ของรูและยงัสามารถให้มมุมองแบบกราฟิกของรูปแบบรู
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ปุ่ มตอ่ไปนีจ้ะแสดงขึน้ระหวา่งเรียกใช้รูปแบบ:

ปุ่ม ฟังก์ชัน

ดู กดปุ่ ม ด ูเพ่ือเลือกมมุมองแบบกราฟิกของรูปแบบ
ก่อนหน้า กดปุ่ ม ก่อนหน้า เพ่ือเลือกรูก่อนหน้าในรูปแบบ
ถัดไป กดปุ่ ม ถดัไป เพ่ือเลือกรูถดัไปในรูปแบบ
สิน้สุด กดปุ่ ม สิน้สุด เพ่ือสิน้สดุการดําเนินการของรูปแบบ

กดปุ่ ม ด ูเพ่ือสลบัมมุมองไปมาระหวา่งตําแหนง่ระยะที่ต้องเคลื่อนท่ี (Inc), มมุมองแบบกราฟิก และ-
ตําแหนง่คา่จริง (Abs)

เส้นผา่ศนูย์กลางของเคร่ืองมือท่ีใช้งานแสดงขึน้ในมมุมองแบบกราฟิก
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ตวัอย่าง: การป้อนค่าข้อมูลและการเรียกใช้รูปแบบวงกลม

การป้อนข้อมลู:
กดปุ่ ม คุณสมบตัิ
กดปุ่ ม รูปแบบวงกลม
กดปุ่ ม ลูกศรขึน้ หรือ ลง เพ่ือเลือกรูปแบบ 1
กดปุ่ ม Enter
เลือก เตม็ ในชอ่ง ชนิด
กดปุ่ ม ลูกศรลง เพ่ือไปยงัชอ่งถดัไป
ป้อน 4 สําหรับจํานวนของ รู
ป้อน 50 มม. สําหรับตําแหนง่ ศูนย์กลาง X
ป้อน 40 มม. สําหรับตําแหนง่ ศูนย์กลาง Y
ป้อน 125 มม. สาํหรับ รัศมี ของรูปแบบวงกลม
ป้อน 25° สําหรับ มุมเร่ิมต้น:
มุม Step คือ 90° และไมส่ามารถเปลี่ยนแปลงได้เน่ืองจาก ชนิด คือ เตม็
ป้อน ความลกึ Z -10 มม.

ระยะลกึของรูเป็นตวัเลือก และอาจจะเว้นวา่งไว้ได้
กดปุ่ ม Enter
ตารางรูปแบบวงกลม ในขณะนีจ้ะแสดงรูปแบบท่ีเพิ่งกําหนดให้เป็นรูปแบบ 1

การเรียกใช้รูปแบบ:
กดปุ่ ม เดนิเคร่ือง
มมุมองระยะที่ต้องเคลื่อนท่ีจะปรากฏขึน้
เลื่อนไปท่ีรู เลื่อนแกน X และ Y จนกระทัง่การแสดงแกนแสดงคา่ 0.0
การเจาะ (ระยะลกึ Z): หากมีการป้อนระยะลกึในรูปแบบ ให้เลื่อนแกน Z จนกระทัง่หน้าจอแสดงคา่ 0.0 หรือ-
เจาะจนได้ระยะลกึตามท่ีต้องการ
กดปุ่ ม ถดัไป
ทําการเจาะรูท่ีเหลอืตอ่ไปด้วยวิธีเดียวกนั
เม่ือรูปแบบเสร็จสมบรูณ์ กดปุ่ ม สิน้สุด
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9.6.2 งานกัดเอียงและงานกัดโค้ง

คณุสมบตังิานกดัเอียงและงานกดัโค้งชว่ยให้คณุสามารถทํางานกดักบัพืน้ผิวเรียบเอียง (งานกดัเอียง) หรือพืน้ผิว-
โค้งกลม (งานกดัโค้ง) ได้ด้วยการใช้เคร่ืองแมนนวล ผลติภณัฑ์มีการจดัเก็บสําหรับคณุสมบตัิงานกดัเอียงท่ีกําหนด-
ได้ของผู้ใช้สบิรูปแบบ และงานกดัโค้งสบิรูปแบบ เม่ือกําหนดคณุสมบตัแิล้ว คา่เหลา่นีจ้ะถกูเก็บไว้ในเคร่ืองเม่ือเปิด-
เคร่ืองใช้อีกครัง้ คณุสามารถเรียกและใช้งานรูปแบบจาก DRO ได้
การเข้าสูต่าราง งานกัดเอียง หรือ งานกัดโค้ง:

กดปุ่ ม คุณสมบตัิ
ปุ่ ม งานกัดเอียง และ งานกัดโค้ง จะปรากฏขึน้
กดปุ่ ม งานกัดเอียง เพ่ือเข้าใช้ตาราง งานกัดเอียง

หรือ
กดปุ่ ม งานกัดโค้ง เพ่ือเข้าใช้ตาราง งานกัดโค้ง
ตารางงานกดัท่ีเก่ียวข้องจะเปิด

ในขณะที่อยูใ่นตาราง งานกัดเอียง และ งานกัดโค้ง จะมีปุ่ มดงัตอ่ไปนี ้

ฟังก์ชัน ปุ่ม

ใหม่ กดปุ่ ม ใหม่ เพ่ือสร้างคณุสมบตั ิงานกัดเอียง หรือ งานกัดโค้ง ใหม่
แก้ไข กดปุ่ ม แก้ไข เพ่ือแก้ไขคณุสมบตังิานกดัท่ีมีอยู่
ล้าง กดปุ่ ม ล้าง เพ่ือลบคณุสมบตังิานกดัท่ีมีอยู่
เดนิเคร่ือง กดปุ่ ม เดนิเคร่ือง เพ่ือใช้งานคณุสมบตังิานกดั
วธีิใช้ กดปุ่ ม วธีิใช้ เพ่ือดขู้อมลูเพิ่มเตมิเก่ียวกบัคณุสมบตัิงานกดั
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คุณสมบตังิานกัดเอียงและงานกัดโค้ง
ข้อมูลที่จาํเป็น
งานกัดเอียง

ระนาบ: ระนาบท่ีจะทําการกดั
X เร่ิม: จดุเร่ิมแกน X
Y เร่ิม: จดุเร่ิมแกน Y
X สิน้สุด: จดุสิน้สดุแกน X
Y สิน้สุด: จดุสิน้สดุแกน Y
Step: คา่ระยะระหวา่งแตล่ะจดุท่ีผา่นหรือแตล่ะ Step ตลอดความยาวเส้น

ขนาด Step จะป้อนหรือไมก็่ได้ หากมีคา่เป็นศนูย์ ผู้ปฏิบตังิานจะต้องตดัสนิใจในระหวา่งปฏิบตัิ-
งานวา่จะเลื่อนเคร่ืองมือระหวา่ง Step เป็นระยะเทา่ใด

งานกัดโค้ง

ระนาบ: ระนาบท่ีจะทําการกดั
X ศูนย์กลาง: จดุศนูย์กลางแกน X
Y ศูนย์กลาง: จดุศนูย์กลางแกน Y
X เร่ิม: จดุเร่ิมแกน X
Y เร่ิม: จดุเร่ิมแกน Y
X สิน้สุด: จดุสิน้สดุแกน X
Y สิน้สุด: จดุสิน้สดุแกน Y
Step: ระยะตามเส้นรอบวงของเส้นโค้งระหวา่งแตล่ะจดุท่ีผา่นหรือแตล่ะ Step ตลอดความยาวเส้นโครงร่าง-
ของเส้นโค้ง

ขนาด Step จะป้อนหรือไมก็่ได้ หากมีคา่เป็นศนูย์ ผู้ปฏิบตังิานจะต้องตดัสนิใจในระหวา่งปฏิบตัิ-
งานวา่จะเลื่อนเคร่ืองมือระหวา่ง Step เป็นระยะเทา่ใด

ตาราง งานกัดเอียง หรือ งานกัดโค้ง ใช้สําหรับกําหนดรูปแบบงานกดัตา่งๆ ได้ถงึสบิรูปแบบ
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การสร้างและการแก้ไขคุณสมบตังิานกัด
การสร้างหรือแก้ไขคณุสมบตัใินตาราง:

กดปุ่ ม คุณสมบตัิ
กดปุ่ ม งานกัดเอียง หรือ งานกัดโค้ง
ตารางคณุสมบตัิจะแสดงคณุสมบตัิตา่งๆ ท่ีได้รับการกําหนดก่อนหน้า
กดปุ่ ม ลูกศรขึน้ หรือ ลง ในการเลื่อนแถบสีมาท่ีรายการตาราง
กดปุ่ ม ใหม่ เพ่ือสร้างรายการใหม ่หรือกดปุ่ ม แก้ไข เพ่ือแก้ไขรายการที่มีอยู่

หรือ
กดปุ่ ม Enter
ฟอร์มคณุสมบตัจิะเปิดขึน้
ป้อนข้อมลูเพ่ือกําหนดคณุสมบตัิ
กดปุ่ ม Enter
คณุสมบตันิัน้จะถกูใสไ่ว้ในตารางที่เก่ียวข้อง ซึง่สามารถแก้ไขหรือดําเนินการเจาะรูได้แล้ว

การลบคุณสมบตัิ
การลบคณุสมบตัอิอกจากตาราง:

กดปุ่ ม คุณสมบตัิ
กดปุ่ ม งานกัดเอียง หรือ งานกัดโค้ง
กดปุ่ ม ลูกศรขึน้ หรือ ลง ในการเลื่อนแถบสีมาท่ีคณุสมบตัิท่ีคณุต้องการลบ
กดปุ่ ม ล้าง
กดปุ่ ม Enter เพ่ือยืนยนัการลบคณุสมบตัอิอกจากตาราง

การเรียกใช้คุณสมบตัิ

การเรียกใช้คณุสมบตั:ิ
กดปุ่ ม คุณสมบตัิ
กดปุ่ ม งานกัดเอียง หรือ งานกัดโค้ง
กดปุ่ ม ลูกศรขึน้ หรือ ลง ในการเลื่อนแถบสีมาท่ีคณุสมบตัิท่ีคณุต้องการเรียกใช้
กดปุ่ ม เดนิเคร่ือง
การแสดงผลจะเปลี่ยนมาเป็นมมุมอง DRO แบบสว่นเพิ่มและจะแสดงระยะสว่นเพิ่มจากจดุเร่ิม
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ปุ่ มตอ่ไปนีจ้ะแสดงขึน้ระหวา่งเรียกใช้รูปแบบ:

ปุ่ม ฟังก์ชัน

ดู กดปุ่ ม ด ูเพ่ือเลือก DRO แบบสว่นเพิ่ม มมุมองเส้นโครงร่างของคณุสมบตัิ หรือ
DRO แบบคา่สมับรูณ์

ก่อนหน้า กดปุ่ ม ก่อนหน้า เพ่ือย้อนกลบัไปทผ่า่นขัน้ก่อนหน้า
ถัดไป กดปุ่ ม ถดัไป เพ่ือข้ามไปท่ีผา่นขัน้ถดัไป
สิน้สุด กดปุ่ ม สิน้สุด เพ่ือสิน้สดุการดําเนินการของงานกดั

เคร่ืองจะใช้การชดเชยรัศมีของเคร่ืองมือตามคา่รัศมีของเคร่ืองมือปัจจบุนั หากการเลือกระนาบเก่ียวข้องกบัแกน-
เคร่ืองมือ เคร่ืองจะสนันิษฐานวา่จดุปลายของเคร่ืองมือมีปลายโค้ง

เลื่อนไปท่ีจดุเร่ิมและตดัในครัง้เดียวหรือตดัขวางพืน้ผิวรอบแรก
กดปุ่ ม ถดัไป เพ่ือดําเนินการตอ่ไปยงั Step ถดัไปในเส้นโครงร่าง
การแสดงสว่นเพิ่มจะแสดงระยะจากผา่นขัน้ถดัไปไปตามเส้นโครงร่างของเส้นหรือเส้นโค้ง
ในการกดัไปตามเส้นโครงร่าง ให้เลื่อนแกนทัง้สองในแตล่ะ Step เลก็ๆ รักษาตําแหนง่ X และ Y ให้ใกล้กบัศนูย์
(0.0) มากท่ีสดุ
หากไมมี่การระบขุนาด Step การแสดงสว่นเพิ่มจะแสดงระยะจากจดุท่ีอยูใ่กล้ท่ีสดุบนเส้นโค้งนัน้เสมอ
กดปุ่ ม ด ูเพ่ือสลบัไปยงัหน้าจอทัง้สามหน้าจอท่ีมีอยู ่(DRO แบบสว่นเพิ่ม, เส้นโครงร่าง และ DRO แบบ-
คา่สมับรูณ์)

มมุมองเส้นโครงร่างจะแสดงตําแหนง่ของเคร่ืองมือท่ีสมัพนัธ์กบัผิวงานกดั เม่ือครอสแชร์ซึง่แสดงถงึเคร่ืองมืออยูบ่น-
เส้นซึง่แสดงถงึพืน้ผิว แสดงวา่เคร่ืองมืออยูใ่นตําแหนง่ท่ีถกูต้อง ครอสแชร์ของเคร่ืองมือจะคงที่อยูใ่นตําแหนง่-
กึง่กลางของกราฟ เม่ือแทน่เคลื่อนท่ี เส้นผิวดงักลา่วจะเคลือ่นตามไปด้วย

กดปุ่ ม สิน้สุด เพ่ือออกจากงานกดั

เคร่ืองจะใช้ทิศการชดเชยเคร่ืองมือ (R+ or R-) ตามตําแหนง่เคร่ืองมือ ผู้ปฏิบตังิานจะต้องเลื่อน-
เคร่ืองมือไปตามผิวโครงร่างจากทิศทางที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดการชดเชยเคร่ืองมืออยา่งถกูต้อง
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10
การใช้งานเฉพาะงานกลงึ



10.1 ภาพรวม
บทนีจ้ะอธิบายการใช้งานและฟังก์ชนัของ ปุ่ มเฉพาะที่ใช้กบังานกลงึเทา่นัน้

ตรวจสอบให้แนใ่จวา่คณุได้อา่นและทําความเข้าใจบท “การใช้งานพืน้ฐาน” ก่อนดําเนินกิจกรรมท่ี-
อธิบายไว้ในสว่นนี ้
ข้อมูลเพิ่มเตมิ: "การใช้งานพืน้ฐาน", หน้า 49

10.2 ไอคอนที่แสดงของเคร่ืองมือ
ไอคอน Ø ใช้แสดงให้ทราบวา่ คา่ท่ีปรากฏอยูคื่อเส้นผา่นศนูย์กลาง หากไมมี่ไอคอนแสดงวา่ คา่ท่ีแสดงคือคา่รัศมี

10.3 ตารางเคร่ืองมือ
ผลติภณัฑ์สามารถเก็บการวดัขนาดคา่ชดเชยของเคร่ืองมือได้ถงึ 16 ชนิด
เม่ือคณุเปลี่ยนชิน้งานและสร้างจดุอ้างใหม ่เคร่ืองมือทัง้หมดจะอ้างอิงจากจดุอ้างใหมโ่ดยอตัโนมตัิ

10.3.1 การนําเข้าและการส่งออก

ตารางเคร่ืองมือ สามารถนําเข้าจากไฟล์ท่ีมีอยู ่หรือสง่ออกสําหรับเป็นข้อมลูสํารองหรือการใช้งานในอนาคต
ข้อมูลเพิ่มเตมิ: "ตารางเคร่ืองมือ", หน้า 70

10.3.2 การตัง้ค่าชดเชยเคร่ืองมือ

ก่อนท่ีคณุจะสามารถใช้เคร่ืองมือ คณุต้องป้อนคา่ชดเชยของเคร่ืองมือเสียก่อน (ตําแหนง่ขอบตดั) การชดเชยเคร่ือง-
มือสามารถกําหนดโดยใช้คณุสมบตัิ เคร่ืองมือ/กาํหนด หรือ บนัทกึ
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เคร่ืองมือ/กาํหนด
คณุสมบตั ิเคร่ืองมือ/กาํหนด สามารถใช้เพ่ือกําหนดการชดเชยเคร่ืองมือโดยใช้เคร่ืองมือเม่ือทราบเส้นผา่น-
ศนูย์กลางของชิน้งาน

Z

20

10
2

1

X

เม่ือต้องการกําหนดการชดเชยเคร่ืองมือโดยใช้ เคร่ืองมือ/กาํหนด:
แตะเส้นผา่นศนูย์กลางท่ีทราบในแกน X 1
กดปุ่ ม เคร่ืองมือ
เลื่อนแถบสีมาท่ีเคร่ืองมือท่ีต้องการ
กดปุ่ ม Enter
เลื่อนแถบสีมาท่ีชอ่งแกน X
ป้อนคา่ตําแหนง่จดุปลายของเคร่ืองมือ เชน่ X=10

โปรดอยา่ลืมตรวจสอบวา่ผลติภณัฑ์อยูใ่นโหมดแสดงเส้นผา่นศนูย์กลาง Ø หากอินพตุเป็นคา่เส้น-
ผา่นศนูย์กลาง

แตะผิวหน้าชิน้งานด้วยเคร่ืองมือ 2
เลื่อนแถบสีมาท่ีชอ่งแกน Z
กําหนดการแสดงตําแหนง่สาํหรับจดุปลายของเคร่ืองมือท่ีคา่ศนูย์ Z=0
กดปุ่ ม Enter
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บนัทกึ
คณุสมบตั ิบนัทกึ สามารถใช้เพ่ือกําหนดคา่การชดเชยเคร่ืองมือ เม่ือเคร่ืองมืออยูใ่นเคร่ือง และไมท่ราบเส้นผา่น-
ศนูย์กลางของชิน้งาน
คณุสมบตั ิบนัทกึ จะมีประโยชน์เม่ือมีการกําหนดข้อมลูเคร่ืองมือโดยการสมัผสัชิน้งาน เพ่ือหลีกเลีย่งการสญูหาย-
ของคา่ตําแหนง่เม่ือถอยเคร่ืองมือออกเพ่ือวดัชิน้งาน คณุสามารถเก็บคา่นีไ้ด้โดยการกดปุ่ ม บนัทกึ

?

1

Z

?

X

2

เม่ือต้องการกําหนดการชดเชยเคร่ืองมือโดยใช้ บนัทกึ:
กดปุ่ ม เคร่ืองมือ
เลื่อนแถบสีมาท่ีเคร่ืองมือท่ีต้องการ
กดปุ่ ม Enter
กดปุ่ ม แกน X
กลงึแกน X ให้มีเส้นผา่นศนูย์กลางตามที่กําหนด
กดปุ่ ม บนัทกึ ในขณะที่เคร่ืองมือยงัคงทําการตดัอยู่
ถอยจากตําแหนง่ปัจจบุนั
ปิดตวัแกนเพลาแล้ววดัเส้นผา่นศนูย์กลางของชิน้งาน
ป้อนเส้นผา่นศนูย์กลางหรือรัศมีท่ีวดัได้

โปรดอยา่ลืมตรวจสอบวา่ผลติภณัฑ์อยูใ่นโหมดแสดงเส้นผา่นศนูย์กลาง Ø หากคณุป้อนคา่เส้นผา่นศนูย์กลาง
กดปุ่ ม Enter

10.3.3 การเลือกเคร่ืองมือ

ก่อนท่ีคณุจะเร่ิมใช้งานเคร่ืองจกัร ให้เลือกเคร่ืองมือท่ีคณุใช้จาก ตารางเคร่ืองมือ ผลติภณัฑ์จะนบัรวมเอาข้อมลู-
ของเคร่ืองมือท่ีถกูเก็บไว้ด้วย เม่ือใช้การชดเชยเคร่ืองมือ
เม่ือต้องการเลือกเคร่ืองมือ:

กดปุ่ ม เคร่ืองมือ
ใช้ปุ่ ม ลูกศร ขึน้ หรือ ลง ในการเลื่อนแถบสีมาท่ีเคร่ืองมือท่ีคณุต้องการเลือก
กดปุ่ ม ใช้
ตรวจสอบในแถบสถานะวา่ได้เลือกเคร่ืองมือท่ีถกูต้อง
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10.4 การตัง้ค่าจุดอ้าง
การตัง้คา่จดุอ้างจะกําหนดความสมัพนัธ์ระหวา่งตําแหนง่แกนและคา่ท่ีแสดง
สําหรับการใช้งานเคร่ืองกลงึสว่นใหญ่จะมีเพียงจดุอ้างแกน X เพียงหนึง่แกน นัน่ก็คือ ศนูย์กลางของตวัยดึ แตก่าร-
กําหนดจดุอ้างเพิ่มเติมสําหรับแกน Z อาจมีประโยชน์ในการทํางาน
ตารางจดุอ้างสามารถเก็บคา่จดุอ้างได้ถงึ 10 คา่
วิธีท่ีแนะนําในการกําหนดจดุอ้าง คือ การแตะชิน้งานที่เส้นผา่นศนูย์กลางหรือตําแหนง่ท่ีทราบคา่แล้ว จากนัน้ป้อน-
คา่ขนาดนัน้เป็นคา่ซึง่จอแสดงผลควรจะแสดง

10.4.1 การตัง้ค่าจุดอ้างด้วยตนเอง

Z

20

10
2

1

X

เม่ือต้องการกําหนดจดุอ้างด้วยตนเอง:
กดปุ่ ม จุดอ้าง
ป้อนคา่ เลขที่จุดอ้าง
เลื่อนแถบสีมาท่ีชอ่งแกน X
แตะชิน้งานที่จดุ 1
กดปุ่ ม บนัทกึ

หรือ
ป้อนคา่เส้นผา่นศนูย์กลางหรือรัศมีของชิน้งาน ณ จดุนัน้

โปรดอยา่ลืมตรวจสอบวา่ผลติภณัฑ์อยูใ่นโหมดแสดงเส้นผา่นศนูย์กลาง Ø หากคณุป้อนคา่เส้นผา่น-
ศนูย์กลาง

เลื่อนแถบสีมาท่ีชอ่งแกน Z
แตะผิวชิน้งานที่จดุ 2
กดปุ่ ม บนัทกึ

หรือ
ป้อนคา่ตําแหนง่ของจดุปลายของเคร่ืองมือ (Z = 0) สําหรับพิกดั Z ของจดุอ้าง
กดปุ่ ม Enter
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10.4.2 การตัง้ค่าจุดอ้างโดยใช้ฟังก์ชัน บนัทกึ

ฟังก์ชนั บนัทกึ จะมีประโยชน์สําหรับการตัง้คา่จดุอ้าง เม่ือเคร่ืองมืออยูใ่นเคร่ือง และไมท่ราบเส้นผา่นศนูย์กลาง-
ของชิน้งาน

?

1

Z

?

X

2

เม่ือต้องการกําหนดจดุอ้างโดยใช้ฟังก์ชนั บนัทกึ
กดปุ่ ม จุดอ้าง
ป้อนคา่ เลขที่จุดอ้าง
เลื่อนแถบสีมาท่ีชอ่งแกน X
กลงึแกน X ให้มีเส้นผา่นศนูย์กลางตามที่กําหนด
กดปุ่ ม บนัทกึ ในขณะที่เคร่ืองมือยงัคงทําการตดัอยู่
ถอยจากตําแหนง่ปัจจบุนั
ปิดตวัแกนเพลาแล้ววดัเส้นผา่นศนูย์กลางของชิน้งาน
ป้อนคา่เส้นผา่นศนูย์กลางท่ีวดัได้ ตวัอยา่งเชน่ 40 มม.
กดปุ่ ม Enter
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10.5 เคร่ืองคาํนวณความเรียว
ใช้ เคร่ืองคาํนวณความเรียว เพ่ือคํานวณมมุของความเรียว
คํานวณความเรียวด้วยการป้อนคา่ขนาดจากแบบพิมพ์ หรือด้วยการแตะชิน้งานที่เรียวด้วยเคร่ืองมือ
การคาํนวณความเรียวที่ทราบเส้นผ่านศูนย์กลางและความยาว

ความต้องการสําหรับการคํานวณความเรียวโดยใช้เส้นผา่นศนูย์กลาง (เส้นผ่าศูนย์กลาง 1, เส้นผ่าศูนย์กลาง 2)
และ ความยาว:

เส้นผา่นศนูย์กลางเร่ิมต้น
เส้นผา่นศนูย์กลางสดุท้าย
ความยาวของความเรียว

เม่ือต้องการคํานวณความเรียวท่ีทราบเส้นผา่นศนูย์กลางและความยาว:
กดปุ่ ม คาํนวณ
การเลือกปุ่ มจะเปลี่ยนเป็นรวมฟังก์ชนัเคร่ืองคํานวณความเรียวด้วย
กดปุ่ ม ความเรียว: D1/D2/L
ป้อนเส้นผา่นศนูย์กลางตวัแรกในชอ่ง เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 และกดปุ่ ม Enter

หรือ
ใช้เคร่ืองมือแตะจดุๆ หนึง่แล้วกดปุ่ ม คาํนวณ
ป้อนเส้นผา่นศนูย์กลางตวัท่ีสองในชอ่ง เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 และกดปุ่ ม Enter

หรือ
ใช้เคร่ืองมือแตะจดุท่ีสอง และกดปุ่ ม คาํนวณ

มมุความเรียวจะได้รับการคํานวณโดยอตัโนมตัิโดยใช้ปุ่ ม คาํนวณ
เม่ือป้อนข้อมลูด้วยแผงปุ่ มตวัเลขให้ป้อน ความยาว
กดปุ่ ม Enter
คา่มมุความเรียวจะปรากฏในชอ่ง มุม

การใช้งานเฉพาะงานกลงึ | เคร่ืองคาํนวณความเรียว

HEIDENHAIN | ND 5023 | คําแนะนําการใช้งาน | 05/2018 121

 10 



การคาํนวณความเรียวที่ทราบรัศมีและความยาวที่เปล่ียนแปลง

ความต้องการของการคํานวณอตัราสว่นความเรียว:
การเปลี่ยนแปลงในรัศมีของความเรียว
ความยาวของความเรียว

เม่ือต้องการคํานวณความเรียวโดยใช้รัศมีและความยาวที่เปลี่ยนแปลงของความเรียว:
กดปุ่ ม คาํนวณ
การเลือกปุ่ มจะเปลี่ยนเป็นรวมฟังก์ชนัเคร่ืองคํานวณความเรียวด้วย
กดปุ่ ม ความเรียว: อัตราส่วน
ป้อนรัศมีท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดความเรียวในชอ่ง ค่า 1
เลื่อนแถบสีมาท่ีชอ่ง ค่า 2
ป้อนความยาวตลอดความเรียวในชอ่ง ค่า 2
กดปุ่ ม Enter
อัตราส่วน และ มุม ท่ีคํานวณได้จะปรากฏในชอ่งของคา่นัน้ๆ

10.6 ค่าต้น
ฟังก์ชนัคา่ต้นได้อธิบายไว้ก่อนหน้านีแ้ล้วในคูมื่อเลม่นี ้
ข้อมูลเพิ่มเตมิ: "การตัง้คา่ต้นตําแหนง่เป้าหมาย", หน้า 101
คําอธิบายและตวัอยา่งในหน้าเหลา่นัน้สําหรับใช้กบังานกดั คําอธิบายพืน้ฐานเหลา่นัน้จะเหมือนกนัสําหรับการใช้-
งานกลงึ แตมี่ข้อยกเว้น 2 ประการ คือ การชดเชยเส้นผา่นศนูย์กลางเคร่ืองมือ (R+/-) และอินพตุรัศมีเปรียบเทียบ-
กบัเส้นผา่นศนูย์กลาง
การชดเชยเส้นผา่นศนูย์กลางเคร่ืองมือจะไมใ่ช้กบังานกบัเคร่ืองมืองานกลงึ ดงันัน้จะไมมี่ฟังก์ชนันีใ้นขณะที่คณุ-
กําหนดคา่ต้นสําหรับงานกลงึ
คา่อินพตุอาจเป็นได้ทัง้คา่รัศมีหรือคา่เส้นผา่นศนูย์กลาง สิง่สาํคญัก็คือ คณุต้องมัน่ใจวา่หนว่ยท่ีคณุป้อนคา่สําหรับ-
คา่ต้นตรงกบัสถานะซึง่จอแสดงผลใช้อยูใ่นปัจจบุนั คา่เส้นผา่นศนูย์กลางจะแสดงพร้อมสญัลกัษณ์ Ø สถานะของ-
จอแสดงผลสามารถเปลี่ยนแปลงโดยใช้ปุ่ ม Rad/Dia (มีในทัง้สองโหมดการใช้งาน)

การใช้งานเฉพาะงานกลึง | เคร่ืองคาํนวณความเรียว
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10.7 การวัดเส้นผ่านศูนย์กลางและรัศมี
แบบเขียนสําหรับชิน้สว่นเคร่ืองกลงึโดยปกตจิะแสดงคา่เส้นผา่นศนูย์กลาง ผลติภณัฑ์สามารถแสดงเส้นผา่น-
ศนูย์กลางหรือรัศมีอยา่งใดอยา่งหนึง่ เม่ือแสดงคา่เส้นผา่นศนูย์กลาง จะมีเคร่ืองหมายเส้นผา่นศนูย์กลาง Ø
ปรากฏใกล้กบัคา่ตําแหนง่

20

Z

1

X

40

ตวัอย่าง:
แสดงรัศมี, ตําแหนง่ 1, X = 20
แสดงเส้นผา่นศนูย์กลาง, ตําแหนง่ 1, X = Ø 40

การเปิดใช้การวัดเส้นผ่านศูนย์กลางและรัศมีสาํหรับแกน
ข้อมูลเพิ่มเตมิ: "แกนเส้นผา่ศนูย์กลาง", หน้า 86
การสลับระหว่างการวัดรัศมีและเส้นผ่านศูนย์กลาง

ปุ่ ม Rad/Dia จะมีเม่ือกําหนด การใช้งาน เป็น งานกลึง เทา่นัน้
ข้อมูลเพิ่มเตมิ: "การตัง้คา่อา่นคา่", หน้า 77

เม่ือต้องการสลบัระหวา่งการวดัรัศมีและเส้นผา่นศนูย์กลาง:
กดปุ่ ม Rad/Dia

การใช้งานเฉพาะงานกลงึ | การวัดเส้นผ่านศูนย์กลางและรัศมี
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10.8 การกาํหนดทศิทาง
การกําหนดทิศทางจะแสดงรายละเอียดการเคลื่อนท่ีของแกนร่วมในแกนแนวตัง้หรือแนวขวาง ตวัอยา่งเชน่ ในการ-
กลงึเกลียว การกําหนดทิศทางจะชว่ยให้คณุมองเหน็เส้นผา่นศนูย์กลางของเกลียวในการแสดงแกน X แม้วา่คณุจะ-
เลื่อนเคร่ืองมือการตดัโดยใช้ล้อหมนุแกนร่วม การใช้การกําหนดทิศทางจะชว่ยให้คณุสามารถกําหนดรัศมีหรือเส้น-
ผา่นศนูย์กลางท่ีต้องการในแกน X ไว้ลว่งหน้า เพ่ือให้คณุสามารถ "กําหนดคา่เป็นศนูย์" ได้

เม่ือมีการใช้การกําหนดทิศทาง ตวัเข้ารหสัแกนเลื่อนด้านบน (แกนร่วม) จะต้องถกูกําหนดให้กบัแกน-
ท่ีแสดงอยูท่างด้านลา่ง แกนท่ีแสดงอยูท่างด้านบนจะแสดงสว่นท่ีเคลื่อนไหวในแนวตัง้ของแกน แกน-
ท่ีแสดงอยูต่รงกลางจะแสดงสว่นท่ีเคลือ่นไหวในแนวขวางของแกน

เม่ือต้องการใช้งานการกําหนดทิศทาง:
กดปุ่ ม จดัเตรียม
เปิดตามลําดบั

จดัเตรียมงาน
การกาํหนดทศิทาง

กดปุ่ ม เปิด/ปิด และเลือก ทาํงาน เพ่ือใช้งาน การกาํหนดทศิทาง
เลื่อนแถบสีมาท่ีชอ่ง มุม
ป้อนมมุระหวา่งแกนเลื่อนแนวขวางและแกนเลื่อนด้านบน โดยที่ 0° จะหมายถงึ แกนเลื่อนด้านบนจะเลื่อน-
ขนานไปกบัแกนเลื่อนแนวขวาง
กดปุ่ ม Enter เพ่ือบนัทกึการเปลีย่นแปลงพารามิเตอร์ การกาํหนดทศิทาง และกลบัไปยงัเมน ูจดัเตรียมงาน

การใช้งานเฉพาะงานกลึง | การกาํหนดทศิทาง
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10.9 การควบรวม Z
การใช้งาน งานกลึง จะให้วิธีการท่ีรวดเร็วสําหรับการควบรวมตําแหนง่แกน Z0 และ Z ในระบบ 3 แกน การแสดง-
ผลสามารถควบรวมในการแสดงหน้าจอ Z0 หรือหน้าจอ Z
การย้ายอินพตุ Z0 หรือ Z จะอปัเดตตําแหนง่การควบรวม Z
การควบรวมจะได้รับการรักษาไว้ในเคร่ืองในระหวา่งรอบกระแสไฟ

ระบบจะต้องมีเคร่ืองหมายอ้างอิงสําหรับตวัเข้ารหสัทัง้สอง เพ่ือให้สามารถเรียกคืนจดุอ้างก่อนหน้า-
ได้เม่ือมีการควบรวมตําแหนง่

แสดงตาํแหน่งการควบรวมบนแกน Z0

เม่ือต้องการควบรวมแกน Z0 และ Z และให้แสดงผลลพัธ์ในหน้าจอ Z 0:
กดปุ่ ม Z0 ค้างไว้ประมาณ 2 วินาที
ผลรวมของตําแหนง่ Z ทัง้สองจะแสดงในหน้าจอ Z0 และหน้าจอ Z จะวา่งเปลา่

แสดงตาํแหน่งการควบรวมบนแกน Z
เม่ือต้องการควบรวมแกน Z0 และ Z และให้แสดงผลลพัธ์ในหน้าจอ Z:

กดปุ่ ม Z ค้างไว้ประมาณ 2 วินาที
ผลรวมของตําแหนง่ Z จะแสดงในหน้าจอ Z และหน้าจอ Z0 จะวา่งเปลา่

การควบรวมตําแหนง่แกน Z0 และ Z ยงัสามารถทําได้จากเมน ูตัง้ค่าการแสดงผล ด้วย
ข้อมูลเพิ่มเตมิ: "ตัง้คา่การแสดงผล", หน้า 75
การยกเลิกการควบรวม Z
ในการยกเลกิการควบรวม Z:

กดปุ่ มแกนของหน้าจอท่ีวา่ง
การแสดงผลของ Z0 และ Z จะถกูเรียกคืนกลบัมาอีกครัง้

การใช้งานเฉพาะงานกลงึ | การควบรวม Z
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11
การใช้งานภายนอก



11.1 การใช้งานภายนอก
คณุสามารถใช้งานผลติภณัฑ์ผา่นอินเตอร์เฟซข้อมลู USB จากแอปพลเิคชนัโฮสต์ได้ คําสัง่พิเศษมีให้เลือกใช้ได้ดงันี:้
<Ctrl>B ‘สง่ ตําแหนง่ปัจจบุนั’, <Ctrl>P ‘สง่การบนัทกึหน้าจอ’.
คําสัง่ของปุ่ ม มีให้เลือกใช้ได้ดงันี:้

รูปแบบ

<ESC>TXXXX<CR> ปุ่ มถกูกด
<ESC>AXXXX<CR> เอาต์พตุของเนือ้หาบนหน้าจอ
<ESC>SXXXX<CR> ฟังก์ชนัพิเศษ

ลาํดบัของคาํส่ัง ฟังก์ชัน

<ESC>T0000<CR> ปุ่ ม 0
<ESC>T0001<CR> ปุ่ ม 1
<ESC>T0002<CR> ปุ่ ม 2
<ESC>T0003<CR> ปุ่ ม 3
<ESC>T0004<CR> ปุ่ ม 4
<ESC>T0005<CR> ปุ่ ม 5
<ESC>T0006<CR> ปุ่ ม 6
<ESC>T0007<CR> ปุ่ ม 7
<ESC>T0008<CR> ปุ่ ม 8
<ESC>T0009<CR> ปุ่ ม 9
<ESC>T0100<CR> ปุ่ ม C
<ESC>T0101<CR> ปุ่ ม +/-

<ESC>T0102<CR> ปุ่ ม . (ทศนิยม)
<ESC>T0104<CR> ปุ่ ม Enter

<ESC>T0109<CR> ปุ่ มแกน 1
<ESC>T0110<CR> ปุ่ มแกน 2
<ESC>T0111<CR> ปุ่ มแกน 3
<ESC>T0114<CR> ปุ่ ม 1
<ESC>T0115<CR> ปุ่ ม 2
<ESC>T0116<CR> ปุ่ ม 3
<ESC>T0117<CR> ปุ่ ม 4
<ESC>T0135<CR> ปุ่ มลกูศรซ้าย
<ESC>T0136<CR> ปุ่ มลกูศรขวา
<ESC>T0137<CR> ปุ่ มลกูศรขึน้
<ESC>T0138<CR> ปุ่ มลกูศรลง

การใช้งานภายนอก | การใช้งานภายนอก
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ลาํดบัของคาํส่ัง ฟังก์ชัน

<ESC>A0000<CR> สง่ข้อมลูเฉพาะของอปุกรณ์
<ESC>A0200<CR> สง่ตําแหนง่จริง
<ESC>S0000<CR> ตัง้คา่อปุกรณ์ใหม่
<ESC>S0001<CR> ลอ็คแผงปุ่ ม
<ESC>S0002<CR> ปลดลอ็คแผงปุ่ ม

การใช้งานภายนอก | การใช้งานภายนอก
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12
การตัง้ค่า



12.1 ภาพรวม
บทนีอ้ธิบายตวัเลือกการตัง้คา่และพารามิเตอร์ท่ีเก่ียวข้องสําหรับผลติภณัฑ์
ตวัเลือกการตัง้คา่พืน้ฐานและพารามิเตอร์สําหรับการทดสอบมีอธิบายอยูใ่นแตล่ะบทตามลําดบั:
ข้อมูลเพิ่มเตมิ: "การทดสอบ", หน้า 65

ฟังก์ชัน คาํอธิบาย

จดัเตรียมงาน กําหนดคณุสมบตัิแตล่ะข้อของงาน
จดัเตรียมการตดิตัง้ กําหนดคณุสมบตัิการกําหนดการตดิตัง้

การเปิดใช้งาน
กดปุ่ ม จดัเตรียม

12.2 ค่าเร่ิมต้นจากโรงงาน
หากการตัง้คา่แตล่ะรายการที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงระหวา่งการทดสอบจําเป็นต้องได้รับการตัง้คา่ใหมเ่ป็นการตัง้-
คา่เร่ิมต้น คณุสามารถค้นหาคา่เร่ิมต้นสําหรับพารามิเตอร์การปรับคา่แตล่ะรายการได้ในบทนี ้
หากจําเป็นต้องตัง้คา่การตัง้คา่ทัง้หมดใหม ่คณุสามารถคืนคา่ผลติภณัฑ์เป็นการตัง้คา่เร่ิมต้นได้
ข้อมูลเพิ่มเตมิ: "คา่เร่ิมต้นจากโรงงาน", หน้า 79

12.3 จดัเตรียมงาน

12.3.1 หน่วย

การตัง้คา่ หน่วย ใช้สําหรับกําหนดหนว่ยวดัในขณะทํางานสําหรับการวดัขนาดแบบเส้นตรงและแบบมมุ

พารามเิตอร์ คาํอธิบาย

เส้นตรง หนว่ยของการวดัท่ีใช้สําหรับการวดัแบบเส้นตรง
นิว้ หรือ mm
การตัง้คา่เร่ิมต้น: mm

แบบมุม หนว่ยของการวดัท่ีใช้สําหรับการวดัแบบมมุ
องศาทศนิยม, เรเดยีน, DMS
การตัง้คา่เร่ิมต้น: องศาทศนิยม

การตัง้ค่า | ภาพรวม
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12.3.2 สเกลแฟกเตอร์

สเกลแฟกเตอร์ นํามาใช้กบัการปรับขนาดชิน้งานให้ใหญ่ขึน้หรือเลก็ลง

พารามเิตอร์ คาํอธิบาย

ช่ือการแสดงผลที่กําหนด
ตวัอยา่งเชน่ X, Y, หรือ Z

ปิด หรือ เปิด
การตัง้คา่เร่ิมต้น: ปิด

12.3.3 แกนเส้นผ่าศูนย์กลาง

การตัง้คา่ แกนเส้นผ่าศูนย์กลาง ใช้สําหรับกําหนดวา่ตําแหนง่แสดงผลใดบ้างท่ีสามารถแสดงเป็นคา่เส้นผา่น-
ศนูย์กลาง

พารามเิตอร์ คาํอธิบาย

ช่ือการแสดงผลที่กําหนด
ตวัอยา่งเชน่ X, Y, หรือ Z

ปิด หรือ เปิด
การตัง้คา่เร่ิมต้น: ปิด

12.3.4 ตวัแสดงตาํแหน่งภาพ

การตัง้คา่ ตวัแสดงตาํแหน่งภาพ จะใช้เพ่ือเปิดหรือปิดการแสดงตําแหนง่ด้วยภาพ และกําหนดชว่ง

พารามเิตอร์ คาํอธิบาย

ช่ือการแสดงผลที่กําหนด
ตวัอยา่งเชน่ X, Y, หรือ Z

เปิดหรือปิดการแสดงตําแหนง่ด้วยภาพ
ปิด, เปิด หรือป้อนชว่ง
การตัง้คา่ชว่งเร่ิมต้น: 5.000 มม.

12.3.5 การตัง้ค่าแถบสถานะ

การตัง้ค่าแถบสถานะ ใช้เพ่ือเลือกวา่จะแสดงคณุสมบตัใิดบนแถบสถานะ

พารามเิตอร์ คาํอธิบาย

จุดอ้าง ปิด หรือ เปิด
การตัง้คา่เร่ิมต้น: เปิด

เคร่ืองมือ ปิด หรือ เปิด
การตัง้คา่เร่ิมต้น: เปิด

อัตราป้อน ปิด หรือ เปิด
การตัง้คา่เร่ิมต้น: เปิด

นาฬิกาจบัเวลา ปิด หรือ เปิด
การตัง้คา่เร่ิมต้น: เปิด

ผู้ใช้ปัจจุบนั ปิด หรือ เปิด
การตัง้คา่เร่ิมต้น: เปิด

การตัง้ค่า | จดัเตรียมงาน
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12.3.6 นาฬิกาจบัเวลา

การตัง้คา่ นาฬิกาจบัเวลา จะใช้เพ่ือใช้งาน นาฬิกาจบัเวลา

พารามเิตอร์ คาํอธิบาย

สถานะ แสดงสถานะปัจจบุนั
การตัง้คา่: หยุด หรือ กาํลังทาํงานอยู่
การตัง้คา่เร่ิมต้น: หยุด

เวลาที่ผ่านไป แสดงเวลาที่ผา่นไปซึง่นาฬิกาจบัเวลากําลงัทํางานอยู่
การตัง้คา่เร่ิมต้น: 00:00:00

12.3.7 การตัง้ค่าการแสดงผล

การตัง้ค่าการแสดงผล ใช้สาํหรับปรับลกัษณะท่ีปรากฏของการแสดงผล

พารามเิตอร์ คาํอธิบาย

ความสว่าง กําหนดความสวา่งของการแสดงผล
ชว่งการตัง้คา่: 10 % ... 100 %
การตัง้คา่เร่ิมต้น: 90 %

โปรแกรมพกัหน้าจอ (นาท)ี กําหนดระยะเวลาที่การแสดงผลสามารถหยดุการทํางานในหนว่ยนาที
ก่อนท่ีโปรแกรมพกัหน้าจอจะเปิดขึน้

การตัง้คา่: ปิด, 10, 30
การตัง้คา่เร่ิมต้น: 30

โหมดสี กําหนดโหมดสีสําหรับสภาวะแสงรอบข้างท่ีหลากหลาย
การตัง้คา่: กลางคืน หรือ กลางวัน
การตัง้คา่เร่ิมต้น: กลางวัน

แสดงแกน กําหนดวิธีการแสดงผลแกนที่กําลงัเคลื่อนท่ี
ปิด
ซูมไดนามกิ: แกนที่กําลงัเคลื่อนท่ีจะได้รับการขยายขนาดบน-
จอแสดงผล
ไฮไลต์: แกนท่ีกําลงัเคลื่อนท่ีจะได้รับการเน้นบนจอแสดงผล
แกนอื่นๆ ทัง้หมดจะปรากฏเป็นสีเทา
การตัง้คา่เร่ิมต้น: ปิด

ตาํแหน่งช่ือแกน กําหนดวา่ช่ือแกนจะปรากฏที่ด้านใดของหน้าจอ
การตัง้คา่: ซ้าย หรือ ขวา
การตัง้คา่เร่ิมต้น: ขวา

การตัง้ค่า | จดัเตรียมงาน
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12.3.8 การกาํหนดทศิทาง

การตัง้คา่ การกาํหนดทศิทาง จะใช้เพ่ือเปิดใช้และตัง้คา่คณุสมบตัิ การกาํหนดทศิทาง

พารามเิตอร์ คาํอธิบาย

สถานะ เปิดใช้หรือปิดใช้คณุสมบตั ิการกาํหนดทศิทาง
ปิด หรือ เปิด
การตัง้คา่เร่ิมต้น: ปิด

มุม กําหนดมมุระหวา่งแกนเลือ่นแนวขวางและแกนเลื่อนด้านบน
ชว่งการตัง้คา่: 0° - 360°

12.3.9 ภาษา

การตัง้คา่ ภาษา ใช้สําหรับเลือกภาษาที่ใช้สําหรับอินเตอร์เฟซผู้ใช้

พารามเิตอร์ คาํอธิบาย

ภาษา การตัง้คา่: หลายภาษา
การตัง้คา่เร่ิมต้น: English

การตัง้ค่า | จดัเตรียมงาน
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12.4 จดัเตรียมการตดิตัง้

12.4.1 การจดัการไฟล์

ตวัเลือก การจดัการไฟล์ จะใช้เพ่ือนําเข้า สง่ออก และติดตัง้ไฟล์บนผลติภณัฑ์

พารามเิตอร์ คาํอธิบาย

พารามเิตอร์ตัง้ค่า นําเข้าหรือสง่ออกไฟล์ พารามเิตอร์ตัง้ค่า
ตวัเลือก: นําเข้า หรือ ส่งออก

ตาราง LEC ส่วนตดั นําเข้าหรือสง่ออกไฟล์ ตาราง LEC ส่วนตดั
ตวัเลือก: นําเข้า หรือ ส่งออก

ตารางเคร่ืองมือ นําเข้าหรือสง่ออกไฟล์ ตารางเคร่ืองมือ
ตวัเลือก: นําเข้า หรือ ส่งออก

คาํแนะนําการใช้งาน ติดตัง้ไฟล์ คาํแนะนําการใช้งาน
ตวัเลือก: โหลด

หน้าจอเปิดเคร่ือง ติดตัง้ไฟล์ หน้าจอเปิดเคร่ือง
ตวัเลือก: โหลด

ซอฟต์แวร์ผลิตภณัฑ์ ติดตัง้ไฟล์ ซอฟต์แวร์ผลิตภณัฑ์
ตวัเลือก: ตดิตัง้

12.4.2 จดัเตรียมตวัเข้ารหสั

การตัง้คา่ตวัเข้ารหสัใช้สําหรับตัง้คา่พารามิเตอร์สาํหรับตวัเข้ารหสัแตล่ะตวั

พารามเิตอร์ คาํอธิบาย

ชนิดของตวัเข้ารหสั การตัง้คา่: เส้นตรง, แบบหมุน, หรือ แบบหมุน (เส้นตรง)
การตัง้คา่เร่ิมต้น: เส้นตรง

ความละเอียด การตัง้คา่: แตกตา่งกนัไปตาม ชนิดของตวัเข้ารหสั
เคร่ืองหมายอ้างองิ การตัง้คา่: ไม่มี, เดี่ยว, เข้ารหสั / 1000, เข้ารหสั / 2000

การตัง้คา่เร่ิมต้น: แตกตา่งกนัไปตาม ชนิดของตวัเข้ารหสั
ทศิการนับ การตัง้คา่: ทางลบ หรือ ทางบวก

การตัง้คา่เร่ิมต้น: ทางบวก
เตอืนข้อผิดพลาด ปิด หรือ เปิด

การตัง้คา่เร่ิมต้น: เปิด

การตัง้ค่า | จดัเตรียมการตดิตัง้
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12.4.3 ตัง้ค่าการแสดงผล

การตัง้คา่การแสดงผลใช้สําหรับตัง้คา่ความละเอียด ช่ือ และอินพตุท่ีแสดงบนจอแสดงผล

พารามเิตอร์ คาํอธิบาย

ความละเอียดการแสดงผล การตัง้คา่จะแตกตา่งกนัไปตามตวัเข้ารหสัท่ีเช่ือมตอ่กบัผลติภณัฑ์
ช่ือ การตัง้คา่: ปิด, X, Y, Z, U, V, W, A, B, C, S

การตัง้คา่เร่ิมต้น:
■ แสดง 1: X
■ แสดง 2: Y
■ แสดง 3: Z

Subscript การตัง้คา่: ปิด หรือ เปิด
การตัง้คา่เร่ิมต้น: ปิด

อนิพุต 1 การตัง้คา่: X1, X2, X3
การตัง้คา่เร่ิมต้น:
■ การแสดงผล 1: X1
■ การแสดงผล 2: X2
■ การแสดงผล 3: X3

ควบรวมการทาํงาน การตัง้คา่: +, -, ปิด
การตัง้คา่เร่ิมต้น: ปิด

อนิพุต 2 การตัง้คา่: ไม่กาํหนด, X1, X2, X3
การตัง้คา่เร่ิมต้น: ไม่กาํหนด

การตัง้ค่า | จดัเตรียมการตดิตัง้
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12.4.4 การตัง้ค่าอ่านค่า

การตัง้ค่าอ่านค่า ใช้สาํหรับตัง้คา่ การใช้งาน, จาํนวนแกน และ เรียกคืนตาํแหน่ง

พารามเิตอร์ คาํอธิบาย

การใช้งาน การตัง้คา่: งานกัด หรือ งานกลงึ
การตัง้คา่เร่ิมต้น: งานกัด

จาํนวนแกน การตัง้คา่: 1, 2, 3
การตัง้คา่เร่ิมต้น: 3

เรียกคืนตาํแหน่ง การตัง้คา่: ปิด หรือ เปิด
การตัง้คา่เร่ิมต้น: ปิด

12.4.5 วเิคราะห์

วเิคราะห์ ใช้สาํหรับทดสอบแผงปุ่ มและการแสดงผล
ข้อมูลเพิ่มเตมิ: "วิเคราะห์", หน้า 78

12.4.6 ตารางสีการแสดงผล

การตัง้คา่ ตารางสีการแสดงผล ใช้สําหรับเลือก โหมดสี ของจอแสดงผลและกําหนดวา่ผู้ใช้สามารถเลือก โหมดสี
ได้หรือไม่

พารามเิตอร์ คาํอธิบาย

โหมดสี การตัง้คา่: กลางวัน, กลางคืน, ผู้ใช้เลือกได้
การตัง้คา่เร่ิมต้น: ผู้ใช้เลือกได้

12.4.7 ค่าเร่ิมต้นจากโรงงาน

ตวัเลือก ค่าเร่ิมต้นจากโรงงาน ใช้สําหรับตัง้คา่พารามิเตอร์ จดัเตรียมงาน และ จดัเตรียมการตดิตัง้ ใหมใ่ห้-
เป็นการตัง้คา่เร่ิมต้น

พารามเิตอร์ คาํอธิบาย

รีเซต็การตัง้ค่า การตัง้คา่: ไม่ หรือ ใช่
การตัง้คา่เร่ิมต้น: ไม่

12.4.8 การชดเชยข้อผิดพลาด

การชดเชยข้อผิดพลาด ทําให้คณุสามารถตัง้คา่การชดเชยข้อผิดพลาดแบบเส้นตรงหรือเส้นตรงสว่นตดัสําหรับตวั-
เข้ารหสัแตล่ะตวัได้

พารามเิตอร์ คาํอธิบาย

X1, X2, X3 การตัง้คา่: ปิด, เส้นตรง, ส่วนตดั
การตัง้คา่เร่ิมต้น: ปิด

การตัง้ค่า | จดัเตรียมการตดิตัง้
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12.4.9 การชดเชยระยะการสกึ

การชดเชยระยะการสกึ จะใช้เพ่ือเปิดใช้การชดเชยระยะการสกึสําหรับตวัเข้ารหสัแบบหมนุ

พารามเิตอร์ คาํอธิบาย

X1, X2, X3 การตัง้คา่: ปิด, เปิด
การตัง้คา่เร่ิมต้น: ปิด

การตัง้ค่า | จดัเตรียมการตดิตัง้
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13
การซ่อมบาํรุงและการ-

บาํรุงรักษา



13.1 ภาพรวม
บทนีอ้ธิบายเก่ียวกบังานบํารุงรักษาผลติภณัฑ์โดยทัว่ไป:

บทนีมี้เฉพาะคําอธิบายเก่ียวกบังานบํารุงรักษาสําหรับผลติภณัฑ์นีเ้ทา่นัน้
ข้อมูลเพิ่มเตมิ: เอกสารของผู้ผลติสาํหรับอปุกรณ์ตอ่พว่งท่ีเก่ียวข้อง

13.2 การทาํความสะอาด

ประกาศ
การทาํความสะอาดด้วยวัตถุที่มีขอบแหลมคมหรือสารทาํความสะอาดที่มีฤทธิ์รุนแรง

การทําความสะอาดที่ไมเ่หมาะสมจะก่อให้เกิดความเสียหายตอ่ผลติภณัฑ์
ห้ามใช้นํา้ยาความความสะอาดท่ีมีฤทธ์ิกดักร่อนหรือรุนแรง และห้ามใช้ผงซกัฟอกหรือตวัทําละลายที่มีฤทธ์ิ-
รุนแรง
ห้ามใช้วตัถท่ีุมีขอบแหลมคมในการขจดัสิง่ปนเปือ้นท่ีตดิทนนาน

ใช้ผ้าชบุนํา้และผงซกัฟอกที่มีฤทธ์ิออ่นโยนในการทําความสะอาดพืน้ผิวภายนอกเทา่นัน้
ใช้ผ้าท่ีไมมี่ขยุและนํา้ตาทําความสะอาดกระจกที่มีจําหนา่ยตามท้องตลาดในการทําความสะอาดหน้าจอ

13.3 ตารางการบาํรุงรักษา
ผลติภณัฑ์โดยสว่นมากไมจํ่าเป็นต้องได้รับการบํารุงรักษา

ประกาศ
การใช้งานผลิตภณัฑ์ที่มีข้อบกพร่อง

การใช้งานผลติภณัฑ์ท่ีมีข้อบกพร่องอาจก่อให้เกิดความเสียหายรุนแรง
ห้ามใช้งานหรือซอ่มแซมผลติภณัฑ์หากได้รับความเสยีหาย
เปลีย่นผลติภณัฑ์ท่ีบกพร่องทนัที หรือติดตอ่ตวัแทนผู้ให้บริการท่ีได้รับอนญุาต

ขัน้ตอนตอ่ไปนีทํ้าได้โดยผู้ เช่ียวชาญด้านไฟฟ้าเทา่นัน้
ข้อมูลเพิ่มเตมิ: "คณุสมบตัิของบคุลากร", หน้า 21

การซ่อมบาํรุงและการบาํรุงรักษา | ภาพรวม
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ข้อกาํหนดส่วนบุคคล

ขัน้ตอนการบาํรุงรักษา ช่วง การแก้ไข

ตรวจสอบป้ายและเคร่ืองหมาย-
ทัง้หมดที่ปรากฏบนผลติภณัฑ์-
สําหรับความสามารถในการอา่น

รายปี ตดิตอ่หนว่ยงานให้บริการท่ีได้รับอนญุาต

ตรวจสอบขัว้ตอ่ไฟฟ้าเพ่ือดคูวาม-
เสียหายและตรวจสอบฟังก์ชนั

รายปี เปลี่ยนสายที่มีความบกพร่อง
ตดิตอ่หนว่ยงานให้บริการท่ีได้รับ-
อนญุาตหากจําเป็น

ตรวจสอบสายไฟเพื่อหาการหุ้ม-
ฉนวนที่ผิดพลาดและจดุบกพร่อง

รายปี เปลี่ยนสายไฟโดยสอดคล้องกบัข้อ-
กําหนด

13.4 การใช้งานต่อ
เพ่ือเร่ิมการใช้งานตอ่ เชน่ เม่ือติดตัง้ผลติภณัฑ์อีกครัง้หลงัจากการซอ่มแซมหรือเม่ือยดึผลติภณัฑ์อีกครัง้ มาตรการ-
และข้อกําหนดสว่นบคุคลเดิมจะยงัคงมีผลสําหรับการยดึและตดิตัง้ผลติภณัฑ์
ข้อมูลเพิ่มเตมิ: "การตดิตัง้", หน้า 29
ข้อมูลเพิ่มเตมิ: "การตดิตัง้", หน้า 35
เม่ือเช่ือมตอ่อปุกรณ์ตอ่พว่ง (เชน่ ตวัเข้ารหสั) บริษัทท่ีใช้งานต้องยืนยนัในการเร่ิมใช้งานใหมอ่ยา่งปลอดภยั และ-
มอบหมายบคุลากรที่ได้รับอนญุาตและมีคณุสมบตัิเหมาะสมในการทํางาน
ข้อมูลเพิ่มเตมิ: "หน้าท่ีความรับผิดชอบของบริษัทท่ีดําเนินการ", หน้า 22

13.5 การตัง้ค่าใหม่เป็นค่าเร่ิมต้นจากโรงงาน
คณุสามารถตัง้คา่การตัง้คา่ของผลติภณัฑ์ใหมเ่ป็นคา่เร่ิมต้นจากโรงงานได้ หากจําเป็น

กดปุ่ ม Menu
ใช้ปุ่ มลกูศรเพื่อเลือกลําดบั

จดัเตรียมการตดิตัง้
ค่าเร่ิมต้นจากโรงงาน
รีเซต็การตัง้ค่า
ใช่

กดปุ่ ม Enter
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14
ฉันควรทาํอย่างไรหาก...



14.1 ภาพรวม
บทนีอ้ธิบายสาเหตแุละผลของความผิดพลาดหรือการทํางานผิดปกติของผลติภณัฑ์และ การดําเนินการแก้ไขท่ี-
เหมาะสม

ตรวจสอบให้แนใ่จวา่คณุได้อา่นและทําความเข้าใจบท “การใช้งานพืน้ฐาน” ก่อนดําเนินกิจกรรมท่ี-
อธิบายไว้ในสว่นนี ้
ข้อมูลเพิ่มเตมิ: "การใช้งานพืน้ฐาน", หน้า 49

14.2 การทาํงานผิดปกติ
หากความผิดพลาดหรือการทํางานผิดปกตท่ีิไมไ่ด้ระบไุว้ในตาราง "การแก้ไขปัญหา" ท่ีด้านลา่ง เกิดขึน้ระหวา่งการ-
ใช้งาน โปรดอ้างอิงเอกสารของผู้ผลติเคร่ืองมือหรือ ตดิตอ่หนว่ยงานให้บริการท่ีได้รับอนญุาต

14.3 การแก้ปัญหา

ขัน้ตอนการแก้ไขปัญหาตอ่ไปนีต้้องดําเนินการโดยบคุลากรที่ระบใุนตารางเทา่นัน้
ข้อมูลเพิ่มเตมิ: "คณุสมบตัิของบคุลากร", หน้า 21

ความผิดพลาด สาเหตุของความผิด-
พลาด

การแก้ไขความผิดพลาด บุคลากร

ไฟ LED แสดงสถานะไมส่อ่งสวา่ง
หลงัจากเปิดเคร่ือง

ไมมี่การจา่ย แรงดนั-
ไฟฟ้า

ตรวจสอบสายไฟ ผู้ เช่ียวชาญ
ด้านไฟฟ้า

ผลติภณัฑ์ไม ่ทํางาน-
อยา่ง เหมาะสม

ตดิตอ่หนว่ยงานให้บริการท่ีได้รับอนญุาต บคุลากรที่ได้รับการ-
รับรอง

การแสดงตําแหนง่ไม ่นบัรวม-
ตําแหนง่แกน แม้ในขณะที่ตวัเข้ารหสั
เคลื่อนท่ี

การเช่ือมตอ่ ตวัเข้ารหสั
ไมถ่กูต้อง

แก้ไขการเช่ือมตอ่
ตดิตอ่หนว่ยงาน ให้บริการของผู้ผลติตวั-
เข้ารหสั

บคุลากรที่ได้รับการ-
รับรอง

การแสดงตําแหนง่ คํานวณตําแหนง่-
ของแกน ผิดพลาด

การตัง้คา่ตวัเข้ารหสั
ไมถ่กูต้อง

ตรวจสอบการตัง้คา่ของตวัเข้ารหสั
หน้า 136

บคุลากรที่
ได้รับการรับรอง

ไมส่ามารถตรวจพบ อปุกรณ์จดัเก็บ-
ข้อมลู USB

การเช่ือมตอ่บกพร่อง ตรวจสอบตําแหนง่ท่ีถกูต้องของ อปุกรณ์-
จดัเก็บข้อมลู USB ในพอร์ต

บคุลากรที่
ได้รับการรับรอง

ชนิดของการ ฟอร์แมต-
อปุกรณ์ จดัเก็บข้อมลู
USB ไมไ่ด้รับ
การสนบัสนนุ

ใช้อปุกรณ์จดัเก็บข้อมลู USB อ่ืน บคุลากรที่
ได้รับการรับรอง

ฉันควรทาํอย่างไรหาก... | ภาพรวม
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15
การถอดออกและการกาํจดั



15.1 ภาพรวม
บทนีใ้ห้ข้อมลูเก่ียวกบัการถอดออกและการกําจดัผลติภณัฑ์ ข้อมลูนีป้ระกอบด้วย ข้อกําหนดที่ต้องปฏิบตัิตามโดย-
ให้สอดคล้องกบักฎหมายการปกป้องสิง่แวดล้อม

15.2 การถอดออก

การถอดผลติภณัฑ์ออกต้องดําเนินการโดยบคุลากรที่ได้รับการรับรองเทา่นัน้
ข้อมูลเพิ่มเตมิ: "คณุสมบตัิของบคุลากร", หน้า 21

การถอดออกอาจจําเป็นต้องดําเนินการโดยผู้ เช่ียวชาญด้านไฟฟ้า ขึน้อยูก่บัอปุกรณ์ตอ่พว่งท่ีเช่ือมตอ่
นอกจากนี ้ต้องปฏิบตัิตามข้อควรระวงัเร่ืองความปลอดภยัเดียวกนักบัท่ีสง่ผลกบัการยดึและติดตัง้สว่นประกอบที่-
เก่ียวข้องด้วย
การถอดผลิตภณัฑ์ออก
ในการถอดผลติภณัฑ์ออก ให้ทําตามขัน้ตอนการตดิตัง้และการยดึในลําดบัย้อนกลบั
ข้อมูลเพิ่มเตมิ: "การตดิตัง้", หน้า 35
ข้อมูลเพิ่มเตมิ: "การตดิตัง้", หน้า 29

15.3 การกาํจดั

ประกาศ
การกาํจดัผลิตภณัฑ์อย่างไม่ถกูต้อง!

การกําจดัผลติภณัฑ์อยา่งไมถ่กูต้องอาจก่อให้เกิดความเสียหายตอ่สิง่แวดล้อมได้
ห้ามทิง้สิง่ปฏิกลูทางไฟฟ้าและสว่นประกอบไฟฟ้าลงในแหลง่ทิง้ขยะชมุชน
แบตเตอร่ีสาํรองในตวัต้องทิง้แยกจากผลติภณัฑ์
สง่ตอ่ผลติภณัฑ์และแบตเตอร่ีสํารองเพื่อการรีไซเคิลโดยสอดคล้องกบัข้อบงัคบัด้าน-
การทิง้ขยะในท้องถ่ินท่ีเก่ียวข้อง

หากคณุมีคําถามใดๆ เก่ียวกบัการกําจดัผลติภณัฑ์ โปรดตดิตอ่หนว่ยงานให้บริการของ HEIDENHAIN
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16
ข้อมูลจาํเพาะ



16.1 ข้อมูลจาํเพาะของผลติภณัฑ์

ผลิตภณัฑ์

โครงเคร่ือง อลมิูเนียมหลอ่
ขนาด
โครงเคร่ือง

285 มม. x 180 มม. x 41 มม.

ระบบตวัยดึ ขนาดการเชื่อมตอ่ VESA MIS-D, 100
100 มม. x 100 มม.

การแสดงผล

ชดุแสดงผลภาพ LCD Widescreen (15:9)
หน้าจอสี 17.8 ซม. (7")
800x 480 พิกเซล

อินเตอร์เฟซผู้ใช้ อินเตอร์เฟซผู้ใช้แบบกราฟิก (GUI) พร้อมแผงปุ่ ม

ข้อมูลทางไฟฟ้า

แหลง่จา่ยไฟ AC 100 V ... 240 V (±10 %)
50 Hz ... 60 Hz (±5 %)
พลงังานอินพตุสงูสดุ 30 W

แบตเตอร่ีบฟัเฟอร์ ชนิดแบตเตอร่ีลเิธียม CR2032; 3.0 V
ประเภทแรงดนัไฟฟ้าเกิน II
จํานวนอินพตุเคร่ืองเข้ารหสั 3
อินเตอร์เฟซเคร่ืองเข้ารหสั TTL: กระแสไฟฟ้าสงูสดุ 300 mA

ความถ่ีอินพตุสงูสดุ 500 kHz
อินเตอร์เฟซข้อมลู USB 2.0 Hi-Speed (Type C), กระแสไฟฟ้าสงูสดุ 500 mA

สภาวะแวดล้อม

อณุหภมิู
การทํางาน

0 °C ... 45 °C

อณุหภมิู
การจดัเก็บ

-20 °C ... 70 °C

ความชืน้
อากาศสมัพทัธ์

40 % ... 80 % r.H., ไมมี่การควบแนน่

ความสงู ≤ 2000 เมตร

ข้อมูลทั่วไป

Directives EMC Directive 2014/30/EU
Low Voltage Directive 2014/35/EU

ระดบัมลภาวะ 2
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ข้อมูลทั่วไป

การป้องกนั EN 60529 แผงด้านหน้าและแผงด้านข้าง: IP 54
แผงด้านหลงั: IP 40

นํา้หนกั 1.7 กก.
พร้อมขาตัง้ขาเดี่ยว: 1.8 กก.
พร้อมตวัยดึหลายขา: 2.1 กก.
พร้อมเฟรมยดึ: 3.1 กก.

16.2 ขนาดของผลิตภณัฑ์และขนาดการเช่ือมต่อ
ขนาดทกุขนาดในภาพร่างเป็นมิลลเิมตร
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ขนาดของผลิตภณัฑ์พร้อมขาตัง้ขาเดี่ยว

ISO 14510-M4x8
Md = 2.6 Nm

118 ±1

17
8 

±
1

21° ±2°

A 22.2

¬4.2

70

A

ขนาดของผลิตภณัฑ์พร้อมตวัยดึหลายขา
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ขนาดของผลิตภณัฑ์พร้อมเฟรมยดึ
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DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH
Dr.-Johannes-Heidenhain-Straße 5
83301 Traunreut, Germany
 +49 8669 31-0
 +49 8669 32-5061
E-mail: info@heidenhain.de

Technical support  +49 8669 32-1000
Measuring systems  +49 8669 31-3104

E-mail: service.ms-support@heidenhain.de
NC support  +49 8669 31-3101

E-mail: service.nc-support@heidenhain.de
NC programming  +49 8669 31-3103

E-mail: service.nc-pgm@heidenhain.de
PLC programming  +49 8669 31-3102
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APP programming  +49 8669 31-3106
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