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Вступ

1.1 Знайомство з продуктом

Novusun CNC працює в галузі цифрового управління промисловістю майже 7 років, специализуєтьс
на дослідженнях, розробці та виробництві різноманітних систем ЧПУ високою якісті
та надійністі. Ми виробляємо безщітковий двигун постійного струму, драйвери крокових двигунів,
а також контролери ЧПК від 1 до 6 осів керування.
NCH02. 5-осьовий контролер руху, на який витрачано 2 роки на розробку.
NCH02. Це система ЧПК без комп'ютера. Потрібно лише USB-диск і файли з G-CODE,
NCH02. Читає та виконує -G файли.
У цій інструкції дан опис роботи, підключення та використання від наших фахівців
керування руху для фрезерних верстатів. Безліч малюнків для навчання користувачів
допоможуть швидко, навчитися використовувати цей контролер руху.

1.2 Специфікація продукту


Читання G-CODE з USB-DISK;



Операції без комп'ютера;



8 фотоелектрично ізольованих вхідних портів ；



5 фотоелектрично ізольованих вихідних портів ；



1 аналоговий порт з вихідом 0-10V швидкості шпинделя (може змінюватися на вихід PW



5-ти осьове керування кроковими системи з 125 кГц імпульсним вихідом для кожної осі；



Процесор Advanced RISC Machine для керування рухом ；



Живлення пристрою 24VDC постійної напруги, струм понад 1A ；
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Стандарти підтримки MPG і NVMPG;



3.5 дюймовий TFT екран;



19 ключів користувача;

1.3 Вигляд та розмір продукту
Зовнішний вигляд блоку NCH02 на малюнку 1-1.
Зовнішний вигляд блоку NCD02 на малюнку 1-2.
Блок NCH02 має такі розміри 168mm*108mm*30mm ；
Блок NCD02 має такі розміри 100mm*70mm*23.5mm ；

Малюнок 1-1. NCH02 зовнішній вигляд і розмір.
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Малюнок 1-2. Хост-система NCD02 зовнішній вигляд та розміри

Малюнок 1-3. NCH02 і NCD02 разом
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1.4 Суттєве пояснення
При роботі з NCH02, дуже багато абревіатури на англійській мові,
дамо пояснення цим абревіатурам:
FRO: Регулювання подачі: під час роботи, значення F вже встановлено, і потрібно
регулювати поточну швидкість подачи, налаштуванням значення FRO за для реалізації.
SRO: Швідкість обертів шпінделя: під час роботи S вже встановлено, якщо потрібно
відрегулювати поточну швидкість шпинделя, то змінюючи налаштувати значення SRO робимо це:
Current Speed S#=setting S*SRO.
SRJ: ручне налаштування обертів
Під час операційного процесу, ручну швидкість вже встановлено, і є потріба змінити
нинішню швидкість, але неможливо зафіксувати значення під час її роботи, тоді треба переглянути
SRJ значення його зміною.
Current manual speed FS#=Setting manual speed*SRJ.
F: Швидкость подачі, одиниця вимірювання мм/хв. Напр. F = 200, означає що за кожну хвилину
буде пройдено 2000mm відстані.

S: Швідкість шпинделя. Вимірюється у оберт./хв. Якщо S=20000, шпиндель робитиме 20000 обе
X - координатна вісь
Y - координатна вісь
Z - координатна вісь
A - координатна вісь
B - координатна вісь
C - координатна вісь
Ready: ReadyMode. Можемо виконувати будь-яку операцію, включати обробку або значення
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зміни або запуску другого режиму.
Reset: Режим сбросу. У цьому режимі він повинен зупинити усі операції.
“Step”: Ручне керування вісью. Кожна вісь виконує ручну операцію кроку в цьому режимі.
MPG: режим MPG. Будь яка вісь керується з поворотного маховіка на панелі керування.

1.5 Зауваження та попередження

Знак — уваги запобігання потраплянню вологи,
держати це місто сухим.

Попередження про підключення, вхідний термінал I/O цього
обладнання підтримує обладнання з вимикачем джерела живлення
(наприклад, індуктивний безконтактний вимикач.)
При використанні такого виду перемикача,будь ласка, уникайте підключення
до GND джерела живлення роз’єма(+) і роз’єма(-).
Вихідні клеми шпиндельних контролерів мають певну вантажопідйомність.
Будь ласка, уникайте з'єднувати ці термінали з GND.
Можливий вихід обладнання з ладу.

Попередження при роботі. Будь ласка, добре виконуйте заходи
безпеки, при роботі на верстаті. Якщо виникають проблеми, негайно
натисніть клавішу ESTOP для безпосереднього вимкнення живлення,
таким чином уникаючи пошкодження обладнання та аварій.

Небезпека напруги, пристрій має напругу у 18-32VDC
обладнання. Обережно з електроенергію,та безпекою при проведенні
маніпуляцій.
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Розділ 2.

Підключення

2.1 Живлення пристрою
Рішення джерела живлення в області промислової автоматизації завжди є дуже складним,
багато GND, тепер ми опишемо структуру джерела живлення, як показано нижче:
Структура джерела живлення, на Малюнку 2-1, вхід основного джерела живлення і модуль MPG і
вихідний модуль керування кроком, є загальними вхідними модулями GND, Limited і Estop, а
модуль регулювання швидкості шпинделя є загальним GND, між модулем основного джерела
живлення і виходом з фотоелектричною ізоляцією. Входи обмеженого перемикача Estop є
загальним катодом, всередині пристрою є GND як звичайний, немає необхідності підключати
зовнішнє джерело живлення. Виходячи з вихідного інтерфейсу GND, виведіть регульовану
напругу 0-10В, щоб відрегулювати швидкість обертання шпинделя. Шасі побудовано з джерелом
живлення постійного струму 220V до 48V до безщіткового шпинделя постійного струму та 4
ступінчастого двигуна.

Малюнок 2-1. Структура електроживлення NCD02
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2.2 Ручне керування NCH02 Визначення клавіатури
2.2.1 Визначення клавіатури
Визначення клавіатури див. У таблиці 2-1
Розташування Значок

R1C1

R1C2

Ім'я

Функція

PAGE L

1：Початок координат ліворуч

PAGE R

R1C3

CANCEL

R2C1

SHIFT

R2C2

A+

1：Початок координат праворуч
-Скасувати
-Вийти з аккаунта
-Зміщення
-Виклик другої функції
- Вісь A в ручну за годинниковою стрілкою
-Вибір вісі -A
-Цифра 7

R2C3

B+

- Вісь B в ручну за годинниковою стрілкою
-Вибір вісі -B
-Цифра 8
-Вісь Z рух вручну до гори
-Вибір вісі -Z
-Цифра 9

R2C4

Z+

R3C1

RESET

R3C2

A-

- Вісь А в ручну проти годинникової стрілкі
-ZERO в координатах деталі
-Цифра 4

R3C3

B-

-Вісь B в ручну проти годинникової стрілкі

-Скидання перемикача стану

-Перейти до нуля в координатах деталі
-Цифра 5
R3C4

Z-

- Вісь Z вручну до низу
-Знайти нульову точку Механічніх координат
-Цифра 6
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R4C1

SPINDLE

R4C2

X-

-Вісь X в ручному рух ліворуч
-Цифра 1
-Probe — Робота зонду вимірювання
-Переміщення ліворуч

R4C3

Y+

- Вісь Y вручну від себе
-Вибрати Y вісь
-Рух від себе
-Цифра 2

R4C4

X+

R5C1

START

-Початок виконання G code

R5C2

PAUSE

-Призупинка виконання G code

R5C3

Y-

R5C4

STEP

-Пуск і зупинка шпинделя

-Вісь Х в ручному рух праворуч
-Вибір X вісі
-Перемістити праворуч
-Цифра 3

- Вісь Y вручну до себе
-Рух до себе
-Цифра 0
-Крок перемикання / безперервний / MPG
-Ввід позначення крапка "." або зап’ята ","

R1C4

PUSH PUSH

-Збільште число лічильника за годинниковою стрілкою
-Зменште число лічильника проти годинникової стрілки
-Підтвердьте, коли натискаєте

Table 2-1.

Визначення клавіатури
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2.3 Визначення портів та підключення

Малюнок 2-2. Порти підключення NCD02

Як показано на Малюнку 2-2, головний контролер вказує на 1-7 порти USB, головний порт,
загальний вхідний порт, загальний вихідний порт, порт MPG, порт шпинделя і порт керування
кроковим двигуном. Інтерфейси описані нижче.
2.3.1 USB порт
Як показано на малюнку 2-2, термінальний блок №1 є портом USB, через цей інтерфейс можна
з'єднатися з NCH02.
2.3.2 Головний порт електроживлення
Як показано на Малюнку 2-2, позначений порт №2 є портом живлення. Діапазон напруг живлення
є 24В, а потужність не менше 20 Вт. Позитивне і негативне підключення джерела живлення
позначенні печатью на корпусі, див. Малюнок 2-2, ліворуч - GND, а ліворуч (- та+).
2.3.3 Limit/Home input port
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Як показано на Малюнку 2-2, позиція № 3 - limited /home вхідні порти, вони являють собою
оптично ізольовані інтерфейси вводу. Вхідний інтерфейс - це інтерфейс прямого вводу 11P 3.81,
як показано на Мал. 2-2, і визначення GND/INP1/INP2/GND/INP3/INP4/INP5/INP6/INP7/INP8/12V
з ліво на право. Внутрішня структура на Мал.2-3. Інтерфейс є з загальним негативним

підключенням, який може бути з'єднаний з мікроперемикачем, 2-х лінійним безконтактним перемикачем
або индуктивним NPN 3-х лінійним безконтактним перемикачем. Інтерфейс з ізольованою оптопарою,
а діаграма внутрішньої структури згадується на Мал. 2-4. Estop, мікро-перемикач, 2-х лінійний
безконтактний вимикач з'єднання, спосіб посилання на Мал.2-5

Малюнок 2-3. Внутрішня структурна схема вхідного порту

Малюнок 2-4. Probe/Estop/ перемикачі вхідного з'єднання
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Малюнок 2-5. вхідний інтерфейс номер IN3 це 2 лінії безконтактного перемикача / загальний перемикач
лімітованого вхідного роз'єму.

3-х лінійний роз'єм, що підключається до роз'єму Мал. 2-13, коричневий кабель для
безконтактного вимикача з 12V, чорний кабель для підключення каналу, синій кабель для
підключення GND1. Підтримується тільки NPN три провідний безконтактний вимикач.

Малюнок2-6.

NPN 3 лінії з'єднання индуктивного перемикача
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Малюнок 2-7. NPN датчик, три дротове підключення

2.3.4 Вихідні порти
Як показано на малюнку 2-2, перемикач №4 - вихідний порт, інтерфейс - це інтерфейс
відкритої землі. Внутрішня структура відноситься до Мал.2-8, яка може поглинатися не
більше 50мА струму.
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Малюнок 2-8. внутрішню структуру загального інтерфейсу виводу

Реле з струмом поглинання не більше 50 мА може управлятися безпосередньо. Якщо це більше,
ніж 50 мА, і рекомендується використовувати струм посилення струму, наприклад,
використання чіпа ULN2803. Довідковий малюнок 2-9 для методу зовнішнього реле потужності.

Малюнок 2-9. Загальний інтерфейс виведення з'єднання з невеликим реле потужності

2.3.5 MPG порт
Як показано на малюнку 2-2, позначений інтерфейс позиції No.5 - це порт MPG. Замовляйте з
штекером як на Мал. 2-10.

Малюнок 2-10.

Розпіновка порту MPG

- 13 -

Chapter2 Connection

Інструкція до NCH02 www.nvcnc.net
Розпіновка порту MPG. Визначення портів розглядається у таблиці 2-2 нижче
No.

Mark
1

T1OUT

2

VMPG

3

WHA+

4

WHB+

5

XIN

6

ZIN

7

X100IN

8

EP

9

R1IN

10

GND

11

WHA-

12

WHB-

13

YIN

14

AIN

15

X10IN
Таблиця 2-2.

Definition
TXD of Serial port
TXD вихід послідовного порту
Power supply + for MPG(5V)
+блок живлення дляMPG(5V)
A phase positive of the encoder
А фаза позитивного енкодера
B phase negative of the encoder
В фаза пизитивного енкодера
X axis select input
X вісь вибир вхіду
Z axis select input
Z вісь вибир вхіду
100 rate select input
100 швидкість вибору входу
Estop port
Estop порт
RXD of Serial port
RXD послідовного порту
Ground and common end
Ground і спільний кінець
A phase positive of the encoder
A фаза пизитивного енкодера
B phase negative of the encoder
B фаза негативного енкодера
Y axis select input
Y вісь вибир вхіду
A axis select input
A вісь вибир вхіду
10 rate select input
10 швидкість вибору входу
MPG визначення портів

2.3.6 Шпіндель порт
Як показано на Мал. 2-2, порт №6 є портом шпинделя. Визначення інтерфейсу VSO/GND/
OT1/OT2 з зліво на направо. Де VSO є аналоговим виходом 0-10В, вихідним сигналом
цифрового приводу OT1/OT2, вихідним інтерфейсом керування шпинделем і схемою підключення
інвертора шпинделя Мал. 2-11. VSO/GND/OT1/OT2 відповідно з'єднані з інвертором AIN1/
COM/X1/X2, де AIN1 є вхідним сигналом швидкості, COM-перетворювач X1 і X2 є загальним
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кінцем, налаштованим обертів і зворотнім ходом.

Малюнок 2-11.

визначення і з'єднання порту шпинделя

2.3.7 порти Крокових двигунів
Як показано на Мал. 2-2, порт №7 - порт крокового двигуна, який визначається як X / Y /
Z / A / B. Кожна вісь визначається як COM + / CP- / DIR-. Вони є загальними /
імпульсними / напрямними. Спосіб підключення з кроковим двигуном див. На мал. 2-12.
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Малюнок 2-12. NCD02 підключення драйвера крокового двигуна

Вищезгаданий детальний опис визначення модуля NCD02 і режиму з'єднання, NCD02 вбудованої
схеми підключення на Мал. 2-13.
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Малюнок 2-13. NCD02 й NCH02 інтегрована схема підключення
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Програмне забезпечення,
Розділ 3. та налаштування
Інтерфейс програмного забезпечення NCH02 розділений на 4 сторінки, включаючи головну
сторінку, сторінку управління файлами, сторінку конфігурації, сторінку тестування та
діагностики. Тепер елементи інтерфейсу і основні операції на 4 сторінках описані нижче.

3.1 Головна сторінка
Головна сторінка розділена на 20 секторів, наприклад, на малюнку 3-1, і детально описані
наступні 20 секторів.

Малюнок 3-1.

Головна сторінка NCH02

1. Панель ручного режиму CONT
Рядок стану в основному відображає ручний режим. Є три ручних режими. Вони є ручним
безперервним режимом (показано як CONT), режимом кроку (показано як STEP) і режимом MPG
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(показано як MPG).У стані готовності системи можна перемикати 3 режими

Натисканням цієї кно

2. Опрацювання послідовності стану
Рядок стану в основному відображає робочій стан системи. У ній є чотири системи. Це стан
скидання (показано як RESET), стан готовності (показано як READY), стан ручного керування
(показано як JOG) і робочій стан (показано як RUN). У стані скидання всі операції є недійсними,
це стан захисту системи; стан готовності до роботи. Будь-яка операція може бути виконана в
стан підготовки; Натисканням

систему можна перемикати між готовими

стан (READY) і стан скидання (RESET). У стані готовності, коли код G готовий, G

можна запустити, натиснувши

натисканням

+

,або початкову лінію G-коду можна вказати за допомогою

У процесі виконання G коду, запущена смужка стану відображає RU

вказує на те, що G-код працює. Під час операції ручного керування в рядку стану запуску
відображається JOG, що вказує на те, що працює ручне керування.
3. Рядок стану файлу
У рядку стану відображається файл завантаження G-коду або U-диска, відображається "Немає
завантаженого файлу" у файлі без умов завантаження; він відображає "U-Disk Detected", коли
U диск вставлений і правильно розпізнан; Виведений дисплей "U-Disk Removed" у U-диску;
відображає ім'я файлу коду G при завантаженні правильного коду G;
4. Панель відображення часу
Панель відображення часу відображає в основному поточний час запуску G-коду.
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Параметри, що регулюються, описані нижче, а всі регульовані параметри

можуть бути обрані за допомогою регулятора обертання за годинниковою стрілкою

або зворотньо. На екрані регульовані параметри є білими з чорними цифрами.

При повороті ручки можна побачити, що діючу позицію змінено за допомогою

регулятора,параметр змінюється на синій фон, а біле - на дійсний параметр.

Коли ми повинні змінити параметр, коли він обраний, потрібно натиснути кнопку

PUSH (кнопка на ручці), потім параметри стає чорним фоном і білим текстом,

тобто це в редагуванні, ми можемо змінювати параметри відповідно до цифрових
клавіш.
Після змін натисніть PUSH, потім вийдіть зі стану редагування і введіть невибраний

стан, після чого параметр відображає налаштоване значення.

5. FRO Налаштування параметрів

FRO - це регулювання швидкості подачі, яке можна регулювати за допомогою регулятора, регулюючи діапа
від 0 до 200%, і фактичну швидкість подачі # F = FRO * F (F — встановлене значення швидкості подачі).
6. SRO Налаштування параметрів

SRO - регулювання швидкості оберт. шпинделя, регулются за допомогою регулятора, діапазон регулювання ві
до 200%, фактична швидкість шпинделя # S = SRO * S (S- значення, встановлене для швидкості шпинделя).
7. SJR Налаштування параметрів
SJR - це ручне регулювання швидкості, яке можна регулювати за допомогою регулятора, регулюючи діапазон
0 до 100%, фактичну швидкість ручного режиму # HF = SJR * HF (HF - ручне значення швидкості).
8. Режим ручного кроку, налаштування одного кроку.
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Параметри встановлются у три параметри, як 1 мм, 0,1 мм і 0,01 мм, які можна змынювати за
допомогою регулятора.
9. F-налаштування параметру
Цей параметр встановлює мінімальну швидкість кожної осі в елементі конфігурації параметрів і
може регулюватися за допомогою регулятора. Якщо в коді G немає команди F, код G запускається
в цій швидкості. Якщо в коді G є інструкція F, швидкість подачі оновлюється відповідно до
інструкції F.
10. F-відображення у реальному часі
Значення відображення F у реальному часі показують швидкість F у реальному часі під час
запуску G коду. Швидкість подачі в реальному часі # F = FRO * F (встановлена швидкість подачі).
11. S-налаштування параметру

Цей параметр встановлюється за замовчуванням для швидкості шпинделя за замовчуванням в елемент
конфігурації параметрів, який можна регулювати за допомогою регулятора. Якщо в коді G немає
команди S, код G працює на цій швидкості. Якщо в коді G є S інструкція, значення швидкості
шпинделя оновлюється відповідно до інструкції S.
12. S-відображення у реальному часі

Значення відображення S в реальному часі показують швидкість S в режимі реального часу під час роботи
коду G. Швидкість шпинделя в режимі реального часу # S = SRO * S (встановіть швидкість шпинделя).
13. M10/M1-відображення стану
Відображається значення стану перемикача M10 / M11, який можна вручну модифікувати за допомогою
регулятора або автоматично змінювати відповідно до інструкції M10 / M11 у запущеному файлі G.
14. M8/M9-відображення стану
Відображається значення стану перемикача M8 / M9, який можна вручну модифікувати за допомогою
регулятора або автоматично змінювати відповідно до інструкції M8 / M9 у запущеному G-файлі.
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15. M3/M4/M5-відображення стану

Відображається значення стану перемикача M3 / M4 / M5, який можна вручну модифікувати за допомо
регулятора або автоматично змінювати відповідно до інструкції M3 / M4 / M5 у працюючому G-файлі.
16. G-відображення системи координат

Поточна система координат відображається з модифікованим діапазоном G54 ~ G59, який можна вруч
модифікувати за допомогою регулятора або автоматично змінювати відповідно до інструкції G54 ~ G59
у працюючому файлі G.
17.-Рядок стану системи

Рядок стану системи в основному викликаний загальним станом системи, і список станів виглядає
наступним чином...
NO.

Display

Definition

1

SYSTEM REDAY

Система готова до виконання G коду

2

SYSTEM RESET

Стан скидання системи, операція
не може бути виконана

3

SYSTEM IS RUNNING

4

G код запущений
Positive limit of X axis is triggered. Same as

X++ LIMITED

other axis
5

Негативна межа осі X ініціюється.
X-- LIMITED

Те ж, що й інші осі
6
X++ SOFT LIMITED

Позитивна м'яка межа осі X ініціюється.
Те ж, що й інші осі

7
X-- SOFT LIMITED

Негативна м'яка межа осі X ініціюється.
Те ж, що й інші осі

Таблиця 3-1. інформацію про стан системи та визначення
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18. Панель відображення виконуємого G коду
У процесі запуску коду G відображаються поточний номер рядка та поточний код G рядка.
19. Координатні значення кожної осі
Тут відображається значення координати заготовки.
20. Механічні координати кожної осі
Тут відображаються механічні координати кожної осі, а механічні координати кожної осі
відображаються за значеннями координат заготовки, а шрифт менше, ніж значення координати
оброблюваної деталі.

3.2 Сторінка FILE

Сторінку керування файлами можна ввести натисканням кнопки
Сторінка керування файлами показана на Мал. 3-2.

Малюнок 3-2. Сторінка управління файлами
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Сторінка управління файлами відображає всі файли на диску U і може відображати ім'я файлу, розмір
файлу та дату останньої модифікації.

На сторінці керування файлами можна вибрати файл G коду, який ви хочете запустити за допомого
регулятора. Коли вибрано, натисніть клавішу підтвердження регулятора (PUSH), щоб завантажити код
G-коду. Після завершення завантаження система автоматично переходить на головну сторінку.

3.3 CONFIG Сторінка

На сторінці керування файлами натисніть
Натисніть

щоб увійти на сторінку конфігурації параметрів.

щоб перейти на додаткову сторінку сторінки конфігурації. Конфігурація параметра

cторінки містить 4 підпрограми, відповідно конфігурація параметрів двигуна (MOTOR), вхід
конфігурації (INPUT), а також вихідної конфігурації шпинделя (Spindle / OUT) та інших (OTHER).
3.3.1 конфігурація параметрів двигуна (MOTOR)
Сторінка конфігурації параметрів двигуна показана на Мал. 3-3. Ця сторінка відображає певні
параметри за рядками та осі номера списку за стовпцями. Параметри осі можна регулювати за
допомогою регулятора.
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Малюнок 3-3. сторінка конфігурації параметрів двигуна

The parameter item specifically defines show in table 3-2.
No.
1

Mark

Definition

Range

Stepsper

кількість імпульсів,

100-20000

необхідних для переміщення на 1мм
2

Velocity

Швидкість:ручний, або код G осі виконує

50-20000

швидкість. Одиниці виміру мм/хв
3

Accel

Прискорення: в ручному або осі G код

10-5000

працює максимальне прискорення.
Одиниці виміру мм/хв 2
4

Reserved

5

Step level Рівень імпульсу, 0, вказує, що рівень виходу 1/0

Система зарезервована, невизначена.

0V , коли немає імпульсу, і 1 означає
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що вихідний рівень є максимальним,
коли немає імпульсу.
6

Dir Level

Рівень напрямку дорівнює 0. Коли вісь йде

1/0

до координати + переміщення, вихідний
рівень 0V, 1 вихідного сигналу вказує, що
вихідний рівень сигналу напрямку є
максимальним, коли вісь рухається до
координати + рух.

7

BL Enable Увімкнути Enable, 1:enable; 0: вимкнути

8

BL Length

Довжина зазору, одиниця мм

Таблиця 3-2.

1/0
0-10

конфігурація параметрів двигуна

3.3.2 Конфігурація вхідних параметрів (INPUT)
Сторінка конфігурації вхідних параметрів показана на Мал. 3-4. Ця сторінка відображає
певні параметри за рядками та осі номера списку за стовпцями. Параметри осі можна регулювати
за допомогою регулятора.
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Малюнок 3-4. Сторінка конфігурації вводу (INPUT)

Параметр конкретно визначає див. Таблиця 3-3
No.
1

Mark

Definition

Range

Limit++

Налаштування прямого жорсткого обмежу-

0-8

вача, 0 позначає близьке обмеження, а 1-8
Вказує що обмежувальний датчик налаштовано на интерфейс конкретного вхідного
порту IN1-IN8.
2

L++ LevelВизначення вхідного рівня прямого жорстко- 1/0
го ліміту 1 - ефективний вхідний високий
рівень; 0 — це вхідний низький рівень
ефективний.

3

Limit--

Налаштування зворотного жорсткого обмеження, 0 вказує на близьке обмеження, а 1-8
-на обмежувальний штифт налаштований
на IN1-IN8
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специфічний інтерфейс вхідного порту.
4

L-- Level

Рівень вхідного жорсткого ліміту назад

1/0

визначення, 1 - ефективний вхідний високий
рівень;0 ефективний низький рівень введення.
5

Home

Настройка Home pin,0 вказує рух к Home,

0-8

вказує, що кінцевий штифт налаштований
на конкретний вхідний порт IN1-IN8
інтерфейсу.
6

Home Level Визначення рівня вхідного сигналу, 1 -

1/0

ефективний вхідной рівень; 0-ефективний низький рівень вхідного сигналу.
7

Home Dir Напрямок Дім, 1-вказує напрямок дому +,

1/0

а 0-вказує напрямок до дому у -.

8

HKB

Віддалена відстань після завершення

length

0-100

домашньої операції.

Таблиця 3-3. конфігурація вхідних параметрів
3.3.3 Spindle / output, конфігурация параметрів (Spindle/OUT)
Сторінка конфігурації параметрів spindle / output показана на Мал.3-5. Ця сторінка містить
містить список специфічних параметрів до списку параметрів, номер осі списку. Параметри осі
можна регулювати за допомогою регулятора.
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Малюнок 3-5. Spindle / output parameter configuration (Spindle/OUT)

Spindle parameters specific definition reference table 3-4.
No.

Mark

Definition

Range

1

Max Speed

Максимальна швідкість шпінделя

100-40000

2

Default Speed Типова швидкість шпинделя

0-40000

3

M3/4 Delay

0-8

Час затримки інструкції M3 / 4

Таблиця 3-4.

Spindle - конфігураційні параметри.

NCD02 Швидкість регулювання швидкості обертання шпинделя 0-10В, вихідна напруга і
максимальна швидкість шпинделя і швидкість шпинделя за замовчуванням (поточна швидкість)
пов'язані між собою, спеціфічною формулою: вихідна напруга (VSO) = 10 *типова швидкість
шпинделя (поточна швидкість F) / максимум швидкість обертання шпинделя (F max).
Наприклад, поточна швидкість F = 20000, максимальна швидкість шпинделя F max = 40000, в цей
час вихідна напруга шпинделя VSO = 10 * 20000/40000 = 5V.
Час затримки M3 / 4 - це час між запуском G-коду в M3 / 4 до фактичного виконання
виходу IO.
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The output item parameters reference table 3-4
No.

Мітка

PIN

Активний рівень

Визначення

Діапазон

Визначення

Діапазон

4

Spindle CW(M3)

M3 pin номер

0-5

5

Spindle CCW(M4) M4 pin номер

0-5

M4 ефективний рівень

6

Mist cool(M8)

M8 pin номер

0-5

M8 ефективний рівень 1/0

7

Flood cool(M10)

M10 pin номер

0-5

M10 ефективний рівень 1/0

8

EXT M60

M60 pin номер

0-5

M60 ефективний рівень 1/0

9

EXT M61

M61 pin номер

0-5

M61 ефективний рівень 1/0

10

EXT M62

M62 pin номер

0-5

M62 ефективний рівень 1/0

11

EXT M63

M63 pin номер

0-5

M63 ефективний рівень 1/0

12

EXT M64

M64 pin номер

0-5

M64 ефективний рівень 1/0

М3 ефективний рівень 1/0
1/0

Таблиця 3-5. OUT - параметри конфігурації
Примітка: вихідний контактний номер дорівнює 0, щоб закрити вихідний
струм, а вихідний контактний номер 1-5 вказує відповідний OUT1-OUT5.
Налаштування рівня вихідної потужності 1: виконання поточної команди M
для індикації відключення виходу з GND.
Вихідна ефективна установка рівня 0: виконання поточної команди M
для виведення вихідного сигналу з GND.

3.3.4 other

параметри конфігурації (OTHER)

Сторінки з другимі конфігураціями параметрів показані на Мал.3-6. Сторінка параметрів показуює
параметри soft limit межу осі, мову, швидкість до HOME, швидкість BACKLASH, швидкість сенсора і
оординати положення датчика. Параметри осі можна регулювати за допомогою кнопки. Дивись таб.
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3-6, сторінка (soft limit) для визначення параметрів лимиту. Для пробника дивись Таб.3-7. інші
параметри дивись у Таб.3-8.

Малюнок 3-6.

No.

other параметри конфігурації (OTHER)

Маркування

Визначення

1

Limit++_Ena

Увімкнути позитивний soft limit,1:
,увімкнути 0: вимкнути.

2

Limit++_Value

Позитивний soft limit значення позиції limit

Діапазон
1/0
0-10000

у механічної системи координат.

3

Limit--_Ena

4

Limit--_Value

Увімкнути негативний soft limit,1:
,увімкнути 0: вимкнути.
Негативна soft limit значення позиції limit
у механічної системи координат.

1/0
0-10000

Таблиця 3-6. Конфігурація soft limit
Увага, конфігуратор soft limit до 5 осей XYZAB встановлюється окремо до кожної осі.
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No.
5

Мітка

Визначення

Діапазон

PROBE-PIN

pin до Probe, 0-зачинений, а 1-8 до входів

0-8

комутації IN1-IN8
6

PROBE-LEVEL

Ефективний рівень для Probe, 1: високий рівень, 1/0
0: нізький рівень

7

PROBE-MOD

Probe режим, 0: фіксоване положення зонду,

1/0

1:не фіксованне положення зонду.
8

P-X

Координати осі X фіксованного положення

±10000

зонду інструмента.
9

P-Y

Координати осі Y фіксованного положення

±10000

зонду інструмента.
10

P-Z

Координати осі Z фіксованного положення

±10000

зонду інструмента.
11

PROBE SPD Швідкість руху до зонду відповідно до G0
Таблиця 3-7.

No.
12

0-100%

Конфігурація до Probe

Мітка

Визначення

Діапазон

Language

Налаштування мови (наразі виключно

0

Англійска мова)
13

Home Spd

14

BL Speed

15

Buzzer

Швідкість до Home відповідно до G0
Backlash щвідкість відповідно G0
Кнопка зуммер, 0: вимкнено, 1:включено
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16

ESTOP PIN

0-8

Вихід Estop, 0 зачинено, а 1-8 піни
входів IN1-IN8

17

ESTOP LEVEL Ефективний рівень Estop, 1: увімкнено,

1/0

0: вимкнено.
18

P-B-Z

Відстань відходу осі Z після виконання Probe 0-100
з змінною позіцією Probe.
Таблиця 3-8. Інші параметри

3.4 Сторінка тестування та діагностики

Сторінку тесту та діагностики активують натисканням кнопки

на сторінці конфігурації

параметрів. На сторінці відображається основна функціональна тестова інформація системи,
включаючи ключовий моніторинг, вхідний і вихідний моніторинг, моніторинг шпинделя тощо.
Сторінка діаграми 3-7. докладно опис довідкової Таб.3-9.
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Малюнок 3-7.

No.
1

Сторінка тестування та діагностики (TEST)

Мітка

Визначення

Axis TEST1

X / Y / Z-3 осі випробування, регулювання ручки для вибору
функції, після підтвердження (PUSH), щоб почати тест,
X / Y / Z осі запускається відповідно до конструювання шляху.

2

Axis TEST2

A/B 2 осі випробування, регулювання ручки для вибору
функції, після підтвердження (PUSH), щоб почати тест, A/B
осі запускається відповідно до конструювання шляху.

3

SPINDLE TEST

Випробування шпинделя, регулювання ручки для вибору
функції.Підтвердження натисканням (PUSH), після запуску
тесту, вихід шпинделя змінюється відповідно до розрахункової напруги, напруга є відображенням вихідної напруги, а
швидкість - показник швидкості шпинделя.

4

INPUT TEST

Вхідне значення IO відображається в реальному часі.
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Один IO відповідає колірному блоку, дійсний колірний блок
стає червоним, а неправильний колір почорніє.
5

OUTPUT TEST

Вихідне значення IO відображається в реальному часі. Один
IO відповідає колірному блоку, вихідний блок стає червоним,
а неправильний колір почорніє.

6

TEST ALL

Ця функція вибирається за допомогою регулятора. Після
запуску тесту (PUSH) всі модулі працюють або змінюються
відповідно до конструкції.

7

KEYBOARD

Контроль кнопки контролює натискання у режимі реальн.часу.

Таблиця 3-9. Опис сторінки тестування та діагностики
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Розділ 4. Робота та застосування
Основні операції вводиться натисканням клавіш. Тут не буде вичерпано.
Тут ми вводимо використання цього продукту з точки зору початкового користувача. Вперше ми
запускаємо продукт, спочатку налаштовуємо всі елементи конфігурації відповідно до наших реальних
потреб. Тут ми вводимо метод використання, більше не описуємо елементи конфігурації, і всі
елементи конфігурації конфігуруються відповідно до потреб клієнтів.
Перш за все, система запускається, першим кроком є створення системи координат машини;
другий етап-зонд, точний нуль;третій крок вгору оброблюваної деталі,наконечник перейде в нуль
оброблюваної деталі, а координату заготовки скинути; четвертий крок - завантаження файлу G;
Після завершення вищезазначеної роботи натисніть кнопку START, щоб розпочати виконання
коду G. Наступні розділи детально описують ці кроки.

4.1 Встановлюють систему координат машини
На Мал.4-1,показана схема гравірувальної машини. Кожна ось вказана на Мал.4-1, на
схематичної схемі гравірувальной машини. Вісь X встановлена в X--. Ось Y встановлено в положення
Y ++; Осі Z встановлена в положення Z ++. (тут ми тестуємо прототип як еталон для встановлення,
фактичне застосування клієнта можна бути іншим).
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Малюнок 4-1. Схема положення кінцевих датчиків условного верстата

Вперше для використання системи нам необхідно встановити систему координат
верстату, тобто позіції - HOME.
Після запуску системи ми переходимо на сторінку налаштувань параметрів, "INPUT"sub-page,
і HOME конфігурації, відповідно до нашої конфігурації фактичної гравірувальної машини, як
показано на Мал.4-2. XYZ HOME PIN встановлюється на 3,4,5, LEVEL встановлюється на 0,
DIR X-осі встановлюється на 0, YZ-вісь встановлюється на 1. HBlength встановлено на 10.
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Малюнок 4-2. Налаштування INPUT

Перейдіть на сторінку налаштувань параметрів "OTHER",знайдіть"Home Spd" і змініть
Швидкість руху до HOME на потрібне значення, як показано на Мал.4-3.

Малюнок 4-3. Налаштування швидкості руху до Home

Налаштування однієї осі:за для налаштування перейдіть на головну сторінку "MAIN",оберіть ось X
для випробувань руху до HOME, натиснить

+
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операцій, вісь буде рухатися у напрямку до X--,не зупиняючись до тих пір, поки перемикач HOME по

осі X не спрацює, блокування працює поки перемикач HOME не перейде в стан вимкнення, координати
машини X вісь автоматично видаляються, тут зазначена механічна нульова точка по осі X; потім
продовжуйте працювати на 10 мм X++ для зупинки (ми встановлюємо HOME зворотну відстань в
онфігурації 10), тому операція налаштування X HOME завершена.
Всі осі механічної нульової операції: NCH02 підтримує операції HOME на всіх осях,

натисніть

+

+

щоб ініціювати всі налаштування HOME інших осей,

до цього,для забезпечення роботи інших осі по HOME налаштуйте INPUT, якщо одна вісь HOME
налаштована, перейдіть до налаштування іньшої осі. Порядок роботи HOME ідентичний
для осі X, Y, A і Z.

4.2 Probe
Зонд може бути налаштований як зонд з фіксованою точкою або зонд з плаваючою точкою.
Нижче ми детально описуємо 2 види роботи зонда.
4.2.1 Фіксована точка probe
Зонд з фіксованою точкою - це закріплення датчика інструменту у фіксованому положенні
гравірувальної машини, і кожен раз, коли зонд обробляється, наконечник шпинделя автоматично
переміщується до цього фіксованого положення для налаштування інструменту.
Положення установки датчика інструменту показано у посиланні на Мал.4-4.
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Малюнок 4-4. Положення датчика в режимі зонда з фіксованою точкою

Малюнок 4-5. Перехід у положення установки датчика інструменту

Спочатку вручну переміщуємо кінчик інструменту до центру площини на інструментальному блоці і
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читаємо механічні координати осі XYZ. Як показано на малюнку 4-5, координати площини центру (X,
Y, Z) на блоці інструментів становлять (30,30, -110).
По-друге, ми переходимо на додаткову сторінку OTHER у розділі CONFIG. Як показано на
Мал.4-6, знаходимо фіксовану-точки інструменту блоку розташування елемента конфігурації, і
конфігурували пов'язані параметри блоку різака, як показано в таблиці 4-1.
No.
1
2

Мітка

Значення

PROBE-PIN

2

PROBE-LEVEL

0

Визначення
Візьміть порт IN2 як вхідний порт датчика
Вхідний порт IN2 низький ефективний
(ефективний, коли вхід короткий з GND)

3

PROBE-MOD

0

Встановіть режим зонда з фіксованою точкою

4

PROBE-P-X

30

The X coordinate value of the position of the tool
sensor is 30

5

PROBE-P-Y

30

Значення координати X положення датчика
інструмента 30

6

PROBE-P-Z

-110

Значення координати Z положення датчика
інструменту становить -110

Таблиця 4-1 Probe - елемент конфігурації в режимі зонда з фіксованою точкою
Probe скріншот пункту налаштування дивись на Мал. 4-6.
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Малюнок 4-6. Probe конфігурації в режимі зонда з фіксованою точкою

Після завершення налаштування ми переходимо на головну сторінку і переміщуємо шпиндель
на будь-яку позиції. (ми припускаємо, що вісь Z вершини інструменту вище, датчика Probe)
Натисніть SHIFT
+

, і система запускає автоматичнt зондування. Cистема буде автоматично

переходити до місця розташування датчика Probe для автоматичного зондування. Після закінчення
зондування система автоматично повернеться до початкової позиції.
4.2.2 Змінна точка датчику - probe
Плаваючий зонд означає, що розташування датчика інструменту не фіксується в певному місці, але
розміщується в будь-якому бажаному місці. У цьому режимі ми зазвичай розміщуємо датчик інструменту на
поверхні заготовки для зонда з плаваючою точкою. Позиція датчика інструменту розміщена в посиланні на
фіг.4-8.
У режимі плаваючого інструменту не потрібно налаштовувати положення датчика інструменту.
Ми переходимо до додаткової сторінки OTHER у розділі CONFIG і встановлюємо параметри, пов'язані з
датчиком, як показано в Таб. 4-2. Елемент налаштування зонда з плаваючою точкою посилання на знімок
екрана фіг. 4-7.
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No.
1
2

Мітка
PROBE-PIN
PROBE-LEVEL

Значення

Визначення

2

Візьміть порт IN2 як вхідний порт датчика

0

Вхідний порт IN2 низький ефективний
(ефективний, коли вхід короткий з GND)

3

PROBE-MOD

1

Встановіть режим зонду зі змінним положенням

4

PROBE-B-Z

10

Відстань після зондування

Таб. 4-2 Probe елемент конфігурації в режимі зонда з фіксованою точкою

Малюнок 4-7. Probe конфігурації в режимі зонда з фіксованою точкою
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Малюнок 4-8. Положення установки датчика в режимі з плаваючою точкою

Після завершення конфігурації повертаємося на головну сторінку, датчик інструменту на поверхні
заготовки, нам потрібно лише вручну (MPG) перемістити ніс шпинделя прямо над датчиком

інструменту, а потім натисніть

+

, система автоматично запустить зонд, після завершення

зонду осі Z буде автоматично піднятий над датчиком на 10 мм.

4.3 Нулева точка заготовки
Після налаштування Probe наступним кроком є підтвердження нульової точки заготовки, ми хочемо
вирізати виріб, спочатку отримати G code, щоб забезпечити нульове положення заготовки G-кодового файлу.
Деякий файл G-коду встановлює центр заготовки як нуль оброблюваної деталі, деякі встановлюють
оброблювану деталь на кут в якості оброблюваного нуля. Ось приклад позитивного центру на поверхні

- 44 -

Chapter4 Operation and Application

Інструкція до NCH02 www.nvcnc.net
заготовки.Використовуйте ручний (MPG), щоб перемістити кінчик шпинделя до центру поверхні

деталі, а потім натисніть

+

+

щоб встановити координати осі до нуля.

Потім перемістіть вісь Z з поверхні заготовки до безпечної висоти. У цей момент нуль деталі
підтверджується.

4.4 Завантажити та запустити G code

На головній сторінці натисніть

за для перехіду на сторінку керування файлами,виберіть файл

обертаємим регулятором, якій потрібно обробляти. На Мал. 4-9, ми обрали файл TEST2.TAP.

Малюнок 4-9. Вибір TEST2.TAP файлу на сторінці керування

Після вибору файла натисніть клавішу підтвердження, щоб автоматично завантажити G code і автоматично
повернути його на головну сторінку. Як показано на малюнку 4-10, розділ відображення файлу рядка
заголовка вже з'явився TEST2.TAP, що вказує, що файл G code успішно завантажений.
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Малюнок 4-10. Estop й Probe діалог

Коли G code завантажено, натисніть. Почніть процес.

- 46 -

Chapter5 G & M instructions supported

Інструкція до NCH02 www.nvcnc.net

Chapter 5.G & M instructions supported

5.1 Підтримується інструкції G- code

No.

Інструкція

Визначення

1

G0

Швидке позиціонування

2

G1

Прямо скоротити

3

G2

Cut along the circle

4

G3

Вирізати по колу

5

G17

вибір площіни XY

6

G18

вибір площіни ZX

7

G19

вибір площіни

8

G28

Home

9

G31

Probe

10

G54

G54 Переключитися на задану оператором систему координат

11

G55

G55 Переключитися на задану оператором систему координат

12

G56

G56 Переключитися на задану оператором систему координат

13

G57

G57 Переключитися на задану оператором систему координат

14

G58

G58 Переключитися на задану оператором систему координат

15

G59

G59 Переключитися на задану оператором систему координат

16

G81

Цикл сверлення

17

G82

Цикл сверлення с затримкой
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18

G83

Circulation Drill hole code

19

G90

Absolute size mode

20

G91

Increment size mode

21

G98

Back to R point

22

G99

Fixed circulation

Таблиця 5-1 G instruction supported

5.2 M instruction Supported
No.

Instruction

Definition

1

M3

Почати обертання шпинделя за годинниковою стрілкою

2

M4

Почати обертання шпинделя проти годинникової стрілки

3

M5

Зупинка обертання шпінделя

4

M8

Запуск водяного охолодження

5

M9

Зупинка водяного охолодження

6

M10

Запуск туману

7

M11

Зупинка туману

8

M30

Кінець G code

9

M60

Відкриття перемикача 1

10

M61

Відкриття перемикача 2

11

M62

Відкриття перемикача 3

12

M63

Відкриття перемикача 4

13

M64

Відкриття перемикача 5

14

M80

Закриття перемикача 1
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15

M81

Закриття перемикача 2

16

M82

Закриття перемикача 3

17

M83

Закриття перемикача 4

18

M84

Закриття перемикача 5

Таблиця 5-2 M підтримка інструкція

Права належать компанії NOVUSUN CNC,

https://www.nvcnc.net/nch02.html
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