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Chương 1 Tổng quan

Có 4 trục điều khiển trong hệ thống điều khiển Máy trục vít tự động được gọi là HK-4D2Y, có thể
hỗ trợ điều khiển vít khóa tự động của cấu trúc giàn với hai bàn làm việc. Hộp dạy của
máy HK-4D2Y sử dụng màn hình LCD màu trung thực 5 inch để làm cho menu hoạt động và màn hình khởi động nhiều hơn
dồi dào. Để làm cho tốc độ truyền nhanh hơn và chống nhiễu tín hiệu, nó sử dụng bus trường công nghiệp cho
kết nối giữa bảng chính và hộp dạy học. Hộp dạy không chỉ có thể lưu trữ tập tin xử lý, hệ thống
cấu hình tập tin mà còn sao chép tập tin lẫn nhau khi sử dụng nhiều máy (hoặc dùng U Disk để sao chép). HK-
4D2Y sử dụng chương trình điều khiển ARM + DSP + FPGA, với sức mạnh tính toán mạnh mẽ, thời gian làm mới ngắn, tuyệt vời
Hiệu suất tăng và giảm tốc trong điều khiển chuyển động, HK-4D2Y có thể hỗ trợ tốc độ cao chính xác cao
Dòng 3D, chuyển động tròn ba chiều. Bảng điều khiển chuyển động HK-4D2Y có 256M không gian lưu trữ, có thể lưu trữ
1000 tệp xử lý, mỗi tệp có thể lưu trữ 4000 điểm được lập trình, HK-4D2Y có thể hỗ trợ công việc mà không cần hộp dạy
kết nối, xử lý các tập tin có sẵn hiển thị số kỹ thuật số và nút Tùy chọn để chọn.

1.1 Phần cứng

1. Số trục động cơ: 4 trục đầu ra.

2. Hiệu suất tăng tốc và giảm tốc: Chế độ tăng và giảm tốc đường cong chữ S,

bộ gia tốc giảm tốc tăng giảm độc lập; Tốc độ làm tươi 10K, làm cho phản ứng cơ học hoạt động tốt hơn, ít tiếng ồn hơn.

3. Tần số đầu ra xung: nội suy tuyến tính 4MHz, nội suy tròn 2MHz (bao gồm 3 trục

nội suy vòng tròn không gian), Sử dụng động cơ có 20000 xung mỗi vòng làm ví dụ,

đủ để đáp ứng các yêu cầu của động cơ servo tốc độ cao hiện có 5000 vòng / phút.

4. Home, Limit Input: Mỗi động cơ có đầu vào tại nhà, đầu vào giới hạn tích cực và tiêu cực, không cần

chiếm đầu vào chung của tài nguyên phần cứng có thể lập trình được.

5. Đầu vào / đầu ra có thể lập trình: nó có 6 cách đầu vào lập trình độc lập và chuyên dụng và

đầu ra, tất cả được sử dụng cách ly quang học và mỗi đầu ra hiện tại lên đến 500mA.

6. Hỗ trợ giao diện ống số kỹ thuật số 3 bit, có thể thay đổi và chuyển đổi 1000 tệp dải 0-999

Mau.

7. Sử dụng phím nhỏ để điều chỉnh, Trong trường hợp không có hộp dạy cũng có thể tạo điều kiện cho việc thực hiện

lỗi do thay đổi sửa chữa đầu tuốc nơ vít điện.

8. Sở hữu CAN bus, RS-232, Ethernet, có thể được tùy chỉnh theo nhu cầu đặc biệt của các chương trình đặc biệt

9. Đọc / ghi trong đĩa U: Sử dụng hệ thống tệp FAT32, dung lượng không quá 2G đĩa U không thể được

được định dạng để giới hạn định dạng FAT.

10. Không gian lưu trữ: bo mạch chính 256MV, có thể lưu trữ 1000 tệp xử lý, mỗi tệp có 4000 điểm chương trình; dạy

box 16MB, có thể lưu trữ màn hình khởi động, tập tin, sao chép tập tin vào nhiều máy khác nhau đặc biệt

hữu ích.

11. Màn hình của hộp dạy học: Sử dụng 480 X 272 pixel, màn hình LCD 5 inch 16 triệu màu trung thực, cho phép

giao diện menu điều hành và màn hình khởi động phong phú hơn nhiều.

12. Điện áp làm việc: DC 24V, dòng điện 2A.

13. Môi trường làm việc: độ 0--45, độ ẩm 40% - 80% ℃℃

14. Môi trường bảo quản: độ -40-60, độ ẩm 0% - 95% ℃℃



1.2 Phần mềm

1. Nội suy tuyến tính ba chiều, không gian nội suy tròn (phần cứng thực ba chiều thay vì phù hợp đường).

2. Điểm lập trình của trình soạn thảo có thể gấp 30 lần "hoàn tác" "làm lại", để ngăn chặn việc sử dụng sai một cách hiệu quả.

3. Cài đặt tham số gia công được thiết lập trong điểm lập trình, có thể được thực hiện trong cùng một

xử lý khi các khu vực khác nhau có các thông số khác nhau.

4. Khi quay trở lại điểm gốc của hành động khi trục quay trở lại điểm gốc của trục ba XYZ tại

đồng thời nguồn gốc của hành động bắt giữ

5. Với Quanpin IME để nhập tiếng Trung.

1.3 Phụ kiện

1. Bo mạch chính (224mm X 130mm X 42mm)

2. Dạy
hộp (242mm X
142mm X
26mm)
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3. Bảng điều chỉnh và lựa chọn nhóm chương trình (107mm X 40mm), Bảng mạch (70mm X 40mm)

4. Kết nối
dòng (Chiều dài có thể là
đã phát triển)

1.4 Kích thước lắp sàn bảng chính (Chiều cao: 42mm)
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1.5 Sơ đồ giao diện



1.6 Mô tả giao diện đầu vào và đầu ra có thể lập trình

Giao diện đầu vào và đầu ra có thể lập trình HK-3D-F00

4

Giao diện đầu vào và đầu ra có thể lập trình 4D2Y

1.7 Mô tả giao diện nút và đèn LED

ổ ế ố



Lưu ý: Bật đèn LED báo ổ đĩa, được kết nối với cực dương (+ 5V), cực âm chung.Y1 Start, Y2 Start: Chế độ khởi động kép, khởi động phôi Y1 và Y2 tương ứng, có thể vào trạng thái chạy mà không cần
phím chạy.
Khẩn cấp: Khi máy bị mất kiểm soát hoặc muốn dừng máy ngay lập tức khi đang chạy, hãy nhấn
chìa khóa khẩn cấp, có thể xảy ra báo động khẩn cấp.
Quay lại nguồn gốc: máy trở lại nguồn gốc sau khi thiết lập lại hoạt động.
Chạy / Tạm dừng: Nhấn hoạt động, máy vào hoạt động tự động, nhấn lại, máy đang hoạt động
chuyển đổi trạng thái chạy và trạng thái bị treo
Dừng: Dừng máy chạy.

5

Bước: Sau khi homing xong trong vòng 10s kể từ khi bấm, kim tự động. Sau khi hoàn thành homing 10 giây,
kiểm soát việc nhả và lắp các xi lanh kẹp phôi.
Tua vít: Khởi động tuốc nơ vít và hút cùng một lúc.

1.8 Mô tả giao diện tín hiệu trục động cơ

1.9 Giới hạn

tín hiệu

và

mô tả giao diện tín hiệu nhà
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Chương 2 Giao diện chính và mô tả chính

2.1 Mô tả giao diện chính



1. Mô tả giao diện chính của phân phối nội dung.

1. Số Tệp Và Tên tệp, “001” là

Không, “程序 001 ”là tên tệp.

2. Thời gian sửa đổi mới nhất

của tệp.

3. Biểu tượng của tệp xử lý đang mở, có thể sử dụng “切换”Di chuyển con trỏ đến biểu tượng này.

4. Biểu tượng chỉ báo trạng thái “hoàn tác” “làm lại”, lên đến

30 lần để “hoàn tác”, “làm lại”, nhưng không thể sử dụng

khi biểu tượng có màu xám.

5. Có nghĩa là tập tin xử lý được chỉnh sửa, cần thao tác “gỡ lỗi”, khi đã gỡ lỗi xong, biểu tượng sẽ chuyển sang màu xám.

6. Tệp không bị khóa, tệp bị khóa, máy bị khóa.

7. Tốc độ di chuyển bằng tay, một phần của “nhanh,

giữa, chậm ”, nhấn phím" tốc độ "để
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công tắc điện.

8. Bộ đếm phôi, ở phía trước

giá trị là giá trị đếm của phôi,

phía sau

giá trị đặt số lượng phôi được xử lý. Nếu số lượng công việc đạt đến số lượng bộ

được xử lý, nó sẽ nhắc rằng bộ đếm phôi đã đầy.

9. Chèn U Disk, No U Disk.

10. Đầu vào bính âm, đầu vào số, chữ thường

đầu vào chữ hoa, chữ cái viết hoa,

Nhấn “#” có thể thay đổi IME khi ở trạng thái nhập ký tự.

2.2 Mô tả chìa khóa hộp dạy

1. Trục Z lên bằng thủ công

2. Trục Z xuống bằng thủ công

3. Mặt trước trục Y bằng tay

4. Trục Y trở lại bằng thủ công

5. Trục X sang trái bằng tay

6. Trục X sang phải bằng thủ công

7. Chuyển sang trục Y1

8. Chuyển sang trục Y2

9. Chuyển đổi tốc độ thủ công “chậm, trung bình, nhanh”

10. Thao tác thoát menu hoặc hủy hộp thoại đầu vào

11. Con trỏ chuyển đổi giữa vùng "điểm lập trình gia công" và vùng "thanh menu ngắn",

hoặc mặt phẳng biến hình khi xem trước.

12. Phân tích tệp hiện tại xem điểm được lập trình của nó có phù hợp với lập trình hay không

quy tắc, nếu có, thì biểu tượng sẽ trở thành màu xám.

13. Nhấn phím này có thể bật lên một số thông tin trợ giúp của trang hiện tại, nhấn phím bất kỳ để thoát

14. Xem trước đồ họa lỗ vít trong tệp chương trình gia công hiện tại trong mặt phẳng XY, XZ, YZ

vị trí, nhấn để thay đổi mặt phẳng, nhấn phím bất kỳ khác để thoát. Khi tuốc nơ vít bị hạn chế sử dụng,

nhấn “xem trước” có thể làm sạch số lượng của tuốc nơ vít hiện tại.

15. Hoàn tác và làm lại phiên bản của

điểm lập trình, lên đến 30 lần, cho

ngăn ngừa việc sử dụng sai mục đích một cách hiệu quả.

Ở ỏ ủ ể ể ố



16. Ở phía trước con trỏ của điểm đã chọn, chèn một điểm chương trình trống
17. Xóa điểm lập trình của trang nội bộ đã chọn hoặc trong trạng thái menu sử dụng cho

"phím xoá.

số 8

18. Chuyển đến địa chỉ điểm lập trình đặc biệt bằng cách nhập thủ công.

19. Vào Menu 1, cho điểm hành động, hiển thị màu đen.

20. Vào Menu 2, cho điểm cài đặt thông số, hiển thị màu đỏ.

21. Vào Menu3, cho thiết bị cài đặt thông số và một số hoạt động ứng dụng

22. Thực hiện đến nhà.

23. Thực hiện kiểm tra bước.

24. Chạy hoặc tạm dừng công việc.

25. Ngừng làm việc.

26. Con trỏ lên một trang ở trạng thái trang chính, hoặc lên trang ở trạng thái menu.

27. Con trỏ xuống một trang ở trạng thái trang chính, sắp xếp một trang ở trạng thái menu.

28. Con trỏ lên một dòng ở trạng thái trang chính, hoặc lên trạng thái menu dòng, hoặc lên một dòng trong hộp thoại nhập.

29. Con trỏ xuống một dòng ở trạng thái trang chính, hoặc xuống dòng ở trạng thái menu, hoặc xuống một dòng trong hộp thoại nhập liệu.

30. Chương trình lỗ vít trong trang chính, hoặc ký tự đầu vào'1 'trong hộp thoại đầu vào.

31. Đặt vị trí bộ nạp trong trang chính hoặc nhập '2', 'abc' trong hộp thoại nhập.

32. Đặt tốc độ và chiều dài của tua vít trong trang chính hoặc nhập '3', 'def' trong đầu vào

hộp thoại.

33. Đặt các thông số thời gian của điều khiển vít, hoặc nhập '4', 'ghi' trong hộp thoại đầu vào.

34. Đặt các thông số của tuốc nơ vít trong trang chính hoặc nhập '5', 'jkl' trong hộp thoại đầu vào.

35. Đặt mảng điểm vít trong trang chính, hoặc đầu vào '6', 'mno' trong hộp thoại đầu vào.

36. Đặt tốc độ di chuyển của trục XYZ khi làm việc trên trang chính hoặc nhập '7', 'pqrs' trong hộp thoại đầu vào.

37. Đặt chiều cao an toàn của trục Z khi làm việc trong trang chính hoặc nhập '8', 'tuv' trong hộp thoại đầu vào

38. Nhập '9', 'wxyz' trong hộp thoại nhập.

39. Nhập '0' trong hộp thoại nhập.

40. Nhập khoảng trống hoặc dấu thập phân trong hộp thoại nhập.

41. Di chuyển đến điểm lập trình của con trỏ đã chọn trong trang chính hoặc chuyển IME hoặc đầu vào

ký hiệu giá trị âm trong hộp thoại đầu vào.

42. + Thay đổi trục Y giữa Y1 và Y2 hiển thị khi ở chế độ Y kép.

43. + Vào menu 4, đối với các thông số lớp dưới cùng của thiết bị, đề nghị không mở cho người dùng.

44. + Vào menu 5, đối với các tham số mặc định của hệ thống, đặt giá trị ban đầu của menu

một "Tạo các tham số mặc định"

2.3 Lựa chọn chương trình và mô tả phím điều chỉnh

1. Sự
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tệp hiện tại được chọn nếu tệp 123

2. Di chuyển bit dấu thập phân của tệp hiện tại Không., Có '+', '-' hoạt động theo sau với

bit dấu thập phân.

3. Cộng 1 trên bit của dấu thập phân trong File No.

4. Trừ 1 trên bit của dấu thập phân trong FileNo.

5. Trục Z di chuyển lên bằng tay khi điều chỉnh.

6. Trục Z di chuyển xuống bằng tay khi điều chỉnh.

7. Trục Y di chuyển về phía trước bằng tay khi điều chỉnh.

8. Trục Y di chuyển trở lại bằng tay khi điều chỉnh.

9. Trục X di chuyển sang trái bằng tay khi điều chỉnh.

10. Trục X di chuyển sang phải bằng tay khi điều chỉnh.

11. Nhập hoặc xác nhận hoạt động điều chỉnh, khi nhập điều chỉnh vào lỗ vít

vị trí, đèn LED ở mặt sau của phim bắt đầu nhấp nháy, nhấn phím thủ công sau đó nhấn phím xác nhận để

kết thúc hoạt động. Khi con trỏ hiện tại trên lỗ vít, sau đó thay đổi giá trị tọa độ bằng cách

hướng dẫn sử dụng. Khi con trỏ hiện tại trên tham số của điểm, sau đó chỉnh sửa các tham số bằng tay.



12. Hủy thao tác điều chỉnh.
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Chương 3 Mô tả menu phím tắt

3.1 Đặt các thông số tiếp theo của trục vít làm việc

Tốc độ của trình điều khiển: Có nghĩa là sau khi đi đến lỗ bắt vít, bật tuốc nơ vít và bắt đầu vặn vít, tốc độ của trục Z
tiếp theo là vít.

Chiều dài trình điều khiển: Có nghĩa là sau khi đi đến lỗ bắt vít, bật tuốc nơ vít và bắt đầu vặn vít, chiều dài Z
trục theo trục vít, thường đặt dài hơn một chút so với chiều dài của vít.

3.2 Đặt thông số thời gian trễ

Trình điều khiển giữ: 1. Chế độ mô-men xoắn: Tại thời điểm này, công suất của tín hiệu mô-men xoắn được bật và tuốc nơ vít

được làm việc theo độ dài tiếp theo. Nếu kiểm tra không có tín hiệu mô-men xoắn khi hết chiều dài, thì vít làm việc trễ

là bắt đầu, kiểm tra tín hiệu mô-men xoắn trong thời gian trễ, nếu không có tín hiệu mô-men xoắn, hiển thị cảnh báo “lỏng vít”. 2.

Chế độ thời gian: Tại thời điểm này, công suất của tín hiệu mô-men xoắn bị tắt, bắt đầu làm việc trễ trục vít và

tuốc nơ vít được làm việc theo chiều dài, khi hết thời gian, sau đó tắt tín hiệu tuốc nơ vít, giữ

đi cho đến khi kết thúc chiều dài. Khi chiều dài kết thúc, chờ hết thời gian trễ vít làm việc, sau đó vít

công việc hoàn thành.

Nhận được sự chậm trễ: Thời gian trì hoãn sau khi bật van chân không khi đi đến bộ phận nạp liệu để lấy vít, để

đảm bảo sự ổn định của trục vít.

Độ trễ khi hoàn thành: Độ trễ khi hoàn thành vít, chủ yếu để cho phép tuốc nơ vít có thời gian ổn định để lắp nó lên, có thể

cũng được đặt thành '0'.

Thời gian nổi: Đặt '0' để tắt báo thức nổi. Trong chế độ mô-men xoắn, khi kiểm tra mô-men xoắn, nếu thời gian vít ít hơn

hơn thời gian khóa nổi, sau đó báo động “khóa nổi”. Sẽ hiển thị thời gian vặn vít trong trang chính, để thiết lập

thời gian khóa nổi tiện lợi.

3.3 Đặt các thông số của tuốc nơ vít

Tín hiệu kết thúc “BẬT”, “TẮT”: 1. đặt thành “BẬT”, sau đó làm việc ở chế độ mô-men xoắn, hãy tham khảo “độ trễ trục vít làm việc”.

2. đặt thành “TẮT”, sau đó làm việc ở chế độ thời gian, hãy tham khảo “độ trễ trục vít làm việc”.

Báo động “BẬT”, “TẮT”: 1. đặt thành “BẬT”, cảnh báo “lỏng vít”, cảnh báo “khóa nổi”. 2. Đặt thành “TẮT”, bỏ qua

báo thức.

3.4 Đặt thông số bộ nạp

Tín hiệu bộ nạp “BẬT”, “TẮT”: 1. đặt thành “BẬT”, sau đó mỗi khi cho ăn sẽ kiểm tra tín hiệu cho ăn, nếu
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có, hãy chuyển đến nguồn cấp dữ liệu và tín hiệu sẽ biến mất. Nếu tín hiệu không biến mất, có nghĩa là vít không được lấy, sau đó lấy nó

một lần nữa, cho đến khi có được một con vít. 2. Đặt thành “TẮT”, đi trực tiếp vào vật liệu, không phát hiện tín hiệu cấp liệu.

3.5 Đặt tốc độ di chuyển

Tốc độ di chuyển của mỗi trục tại nơi làm việc. Giá trị tham chiếu: 600-1000 (mm / s).

3.6 Đặt thông số chiều cao an toàn

Chiều cao an toàn: Chiều cao trục Z trên lỗ vít khi đi đến hoặc rời khỏi lỗ vít. Để tránh va chạm

giữa tuốc nơ vít và chi tiết gia công trên sản phẩm.

Chiều cao nhận: chiều cao an toàn khi bắt vít phía trên khay nạp, thường đặt lớn hơn đai ốc một chút.

Chiều cao để lại: chiều cao an toàn sau khi bắt vít trong khay nạp, thường được đặt lớn hơn một chút so với chiều dài của

Đinh ốc.

Chương 4 Menu 1

Menu 1 là hành động lập trình và thao tác tệp thường dùng, Menu 1 do lập trình tạo
điểm thường là loại hoạt động, với màn hình màu đen. Menu 1 bao gồm:
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4.1 Trang 1

1. tập tin

Tên

biên tập

Đặt tên cho hiện tại
xử lý tệp, nhấn
để chuyển đổi IME và
hiển thị loại IME
ở góc trên bên phải của màn hình.



4.2 Trang 1 2. Tham số mặc định

Tạo các tham số mặc định trước tệp: 1. Thông số theo dõi: tốc độ và độ dài theo dõi; 2. thời gian
các thông số: độ trễ trục vít làm việc, độ trễ trục vít cấp liệu, độ trễ kết thúc, thời gian khóa nổi; 3. thông số tuốc nơ vít: mô men xoắn
kiểm tra “BẬT”, “TẮT”, báo động “BẬT”, “TẮT”; 4. Thông số bộ nạp: kiểm tra nguyên liệu “BẬT”, “TẮT”; 5. tốc độ di chuyển:
tốc độ di chuyển của trục XYZ; 6.Chiều cao an toàn: Chiều cao an toàn trên lỗ vít, Chiều cao an toàn của bộ nạp trục vít, Bộ nạp
chiều cao an toàn bên trái. Giá trị của các tham số mặc định có thể được đặt trong Menu 5 (stop + menu2).

4.3 Trang 1 3. Lập trình nhiều

1. Sao chép, Sao chép điểm lập trình trong phạm vi chỉnh sửa đến địa chỉ điểm lập trình đã chỉ định.
2. Xóa, xóa điểm lập trình trong phạm vi chỉnh sửa.
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3. Di chuyển, di chuyển điểm lập trình trong phạm vi chỉnh sửa đến địa chỉ điểm lập trình đã chỉ định.
Chức năng này chủ yếu được sử dụng để điều chỉnh thứ tự quy trình của tất cả các vít.

4. Offset, bù đắp tọa độ của điểm lập trình trong phạm vi chỉnh sửa.
5. Giá trị Z, đặt giá trị trục Z của điểm lập trình giống nhau trong phạm vi chỉnh sửa.
6. Xoay mặt phẳng, Xoay điểm lập trình trong phạm vi chỉnh sửa, chủ yếu được sử dụng để sửa khi

công cụ kẹp được xoay mà không cần lập trình lại.
7. Thu phóng: Phóng to hoặc thu nhỏ đồ họa của điểm lập trình trong phạm vi chỉnh sửa, chủ yếu được sử dụng để hiệu chỉnh
khi tệp DXF tạo tệp xử lý do độ chính xác của máy gây ra sự sai lệch do
kích thước xử lý và kích thước thực tế.
8. Dạy bù đắp, Thường được sử dụng trong bản đồ CAD, CAD trên một điểm và điểm tương ứng trên công việc
bảng để dạy bù đắp. Tọa độ lỗ của lỗ vít trong phạm vi hiệu chỉnh được thực hiện tương ứng.
9. Trao đổi Y, Chuyển trục Y của lỗ vít sang trục khác trong phạm vi chỉnh sửa.

4.4 Trang 1 4. Bộ nhãn

Các nhãn không chỉ có thể được sử dụng để gọi với mảng, vòng lặp, con, bước nhảy, lập trình đầu vào chung, v.v. mà còn được
được sử dụng để lập trình bình luận nhằm cải thiện khả năng đọc của chương trình.

4.5 Trang 1 5. Mảng

Nếu tấm cố định gia công được đặt nhiều cách sắp xếp theo chiều ngang và dọc của chi tiết gia công, và
Khoảng cách tương ứng ngang và dọc là nhất quán sau đó có thể sử dụng mảng, miễn là loạt gia công tốt
của một chi tiết gia công, và sau đó sử dụng mảng có thể đạt được gia công chi tiết gia công toàn đĩa, để lập trình
hiệu quả được cải thiện rất nhiều.

Nếu cố định
máy bay với XY
máy bay là nhất quán
với máy bay, và
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ngang và dọc với trục X, Y song song với hướng thì có thể sử dụng mảng đầu tiên, cũng có thể
các cách. Nếu mặt phẳng cố định không nhất quán với mặt phẳng XY hoặc ngang, dọc và X, hướng trục Y không nhất quán
song song với hướng, sau đó chỉ có thể sử dụng các phương thức mảng thứ hai.

4.6 Trang 1 6. Mở rộng mảng

Đã chọn điểm lập trình mảng của con trỏ trong trang chính, việc triển khai mảng có thể
tạo các điểm lập trình có cùng tác dụng với mảng. Nó có thể sửa đổi từng lỗ vít khi đĩa công cụ
Không thường xuyên.

4.7 Trang 1 7. Gọi chương trình con

Nếu xử lý tấm cố định được đặt nhiều hướng, Nhưng không có quy tắc của phần làm việc. nó chỉ là
cần thiết để lập trình và gia công một chi tiết gia công, sau đó gọi chương trình con trong mỗi phần của vít đầu tiên
Chức vụ. Nó có thể gọi địa chỉ hoặc nhãn của chương trình con.

4.8 Trang 1 8. Tệp cuộc gọi

Cách gọi tệp cũng giống như cách gọi chương trình con, miễn là thay đổi chương trình con được gọi thành Số tệp, và
thay đổi điểm lập trình xử lý từ chương trình con thành tệp.

4.9 Trang 1 9. Bước nhảy chương trình

Chương trình nhảy đến địa chỉ hoặc nhãn đặc biệt để chạy khi chạy đến điểm lập trình hiện tại, thường được sử dụng để
vòng.
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4.10 Trang 2 1. Vòng lặp giới hạn

Nó tương tự như "bước nhảy chương trình", chỉ là "bước nhảy chương trình" là không có giới hạn đếm khi vòng lặp.

4.11 Trang 2 2. Chương trình kết thúc

Khi trong một chương trình con thực hiện chương trình, chương trình con trả về, khi không ở trong một chương trình con
thực thi chương trình đang xử lý kết thúc chương trình, Nếu có nhiều hơn hai dòng "không
điểm lập trình ”có nghĩa là kết thúc chương trình.

4.12 Trang 2 3. Độ trễ

Nếu việc thực thi chương trình đến điểm lập trình trì hoãn được xử lý để dừng thời gian trễ một khoảng thời gian nhất định
thời gian và sau đó tiếp tục thực hiện điểm xử lý.

4.13 Trang 2 4. Tạm dừng

Nếu chương trình thực hiện đến điểm tạm dừng lập trình, chờ phím chạy rồi tiếp tục thực thi
điểm xử lý. Nó đạt được "phím chạy để lặp lại". Khi lập trình, hãy thêm tạm dừng sau khi lập trình
điểm của Y1, thêm tạm dừng sau điểm lập trình của Y2, sau đó thêm lệnh nhảy.

4.14 Trang 2 5. Chương trình đầu vào



Tín hiệu đầu vào lập trình là khi chương trình thực hiện đến lập trình của điểm, nếu giá trị của
trạng thái đầu vào phù hợp với các tín hiệu đầu vào được chỉ định sau đó chương trình sẽ nhảy đến địa chỉ hoặc nhãn được chỉ định, nếu không
sau đó chương trình tiếp tục thực thi. Sử dụng chức năng này có thể đạt được với các thiết bị khác cùng công việc hoặc như một
đầu vào phím tạm dừng, v.v. (Định nghĩa tín hiệu: nếu có tín hiệu đầu vào thì tín hiệu được xác định là số lượng 1, không
tín hiệu đầu vào được định nghĩa là lượng tín hiệu 0).

4.15 Trang 2 6. Chương trình đầu ra

Khi chương trình được thực hiện đến điểm lập trình tín hiệu đầu ra, thì tín hiệu đầu ra sẽ xuất
giá trị được chỉ định, 1 là đầu ra DC24V, 0 là đầu ra DC0V. Khi gỡ lỗi, chúng tôi có thể kiểm tra
đầu ra, chẳng hạn như khởi động tuốc nơ vít, điều khiển lực hút van điện từ, xi lanh kẹp, v.v.

4.16 Trang 2 7. Bộ đếm

Khi chương trình được thực thi, bộ đếm chi tiết gia công sẽ tăng giá trị đặt tương ứng và sau đó
so sánh giá trị của giá trị đếm với giới hạn tràn, nếu tràn thì dừng. Chức năng này thường được sử dụng để
đếm phần công việc của vòng lặp.
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4.17 Trang 2 8. Đi tới Vị trí '0'

Khi thực hiện lệnh này, trục XYZ sẽ quay trở lại vị trí '0' như tốc độ di chuyển trống, không có
hành động tìm kiếm nguồn gốc.

4.18 Trang 2 9. Trang chủ

Điểm lập trình hiện tại này làm cho máy quay trở lại ban đầu

4.19 Trang 3 1. Chọn khay nạp 1

Chọn bộ nạp 1 khi đặt “đặt số bộ nạp” là 2 trong menu 4.

4.20 Trang 3 2. chọn khay nạp 2

Chọn khay nạp 2 khi đặt “đặt số khay nạp” là 2 trong menu 4. Chương 5 Menu 

Menu 2 chủ yếu dành cho các cài đặt tham số của điểm lập trình, Menu 2 được tạo bởi
điểm lập trình thường hiển thị màu đen. Menu 2 bao gồm:
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5.1 Trang 1 1. Bộ hiệu chuẩn

Điểm điều chỉnh, khi có một số bù trừ xử lý được đặt bởi độ lệch của tuốc nơ vít hoặc đồ gá, chúng tôi
có thể sử dụng điểm điều chỉnh để sửa nó. Có hai cách để đặt điểm điều chỉnh, một là lấy điểm điều chỉnh đầu tiên
tọa độ của lỗ vít làm điểm điều chỉnh, còn lại được đặt tọa độ bằng thủ công, nếu chọn thứ hai
một, di chuyển tuốc nơ vít đến vị trí đã chỉ định, sau đó nhấn xác nhận.

5.2 Trang 1 2. Hiệu chuẩn

Khi vào menu hiệu chuẩn, tuốc nơ vít tự động di chuyển đến điểm điều chỉnh, sau đó di chuyển
tuốc nơ vít đến tọa độ được chỉ định để hiệu chỉnh, nhấn xác nhận để kết thúc thao tác hiệu chuẩn này. Sau đó, tất cả
điểm xử lý sẽ bù độ lệch so với độ lệch của tuốc nơ vít để đảm bảo độ chính xác của gia công
không thay đổi.

Chức năng này cũng có thể sử dụng hiệu chuẩn đặc biệt trên bàn phím để hoạt động trong khi không có hộp dạy học nào, như
miễn là máy ở trạng thái nhàn rỗi, chúng tôi có thể nhấn phím “xác nhận” vào hoạt động hiệu chuẩn, đồng thời
mặt nạ bàn phím trên đèn LED sẽ nhấp nháy, sau đó di chuyển tuốc nơ vít đến tọa độ được chỉ định bằng tay, nhấn
"Xác nhận" một lần nữa để hoàn tất quá trình hiệu chỉnh hoạt động, sau đó đèn LED sẽ tắt và thoát ra.
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5,3 Trang 1 3 Giá trị giới hạn của Z

Đặt giá trị này để giới hạn trục Z xuống để ngăn tuốc nơ vít xuống đến số phần gia công va chạm hoặc
công cụ bằng thủ công, Mỗi tệp xử lý có giá trị trục Z riêng của nó.

5.4 Trang 1 4. Đầu ra khi khẩn cấp

Đặt tín hiệu đầu ra chung khi xảy ra trường hợp khẩn cấp, '1' nghĩa là 24V, '0' nghĩa là 0V.

5.5 Trang 1 5. Khởi tạo đầu ra

Đặt tín hiệu đầu ra chung khi bật máy, '1' nghĩa là 24V, '0' nghĩa là 0V.

5.6 Trang 1 6. Bộ đếm

Chúng ta có thể đặt giá trị đếm và giá trị đếm giới hạn trong bộ đếm chi tiết gia công, khi đang chạy, giá trị đếm sẽ
thêm số đã đặt khi thực thi vào điểm lập trình, nếu giá trị đếm lớn hơn giá trị giới hạn đếm,
nhắc rằng tràn số lượng và dừng xử lý cho đến khi đặt lại số lượng. Nếu không sử dụng giới hạn số lượng phần công việc,
vui lòng đặt giá trị giới hạn số lượng là 0.

5.7 Trang 1 7. Xem kết quả xử lý

Xem tình trạng sản xuất, số lượng vít đã hoàn thành, tỷ lệ lỗ vít đủ tiêu chuẩn, số lượng hoàn thành
sản phẩm, tỷ lệ đủ tiêu chuẩn của sản phẩm.

Tỷ lệ vít đủ tiêu chuẩn = số vít đã hoàn thành / số lượng tất cả các vít
Tỷ lệ sản phẩm đủ tiêu chuẩn = số lượng sản phẩm đã hoàn thành / số lượng tất cả các sản phẩm



5,8

Trang 1 8. Vị trí của Ra khỏi Khi quá trình sản phẩm kết thúc, sau đó ra khỏi vị trí của sản phẩm.

Mặt trước của bàn làm việc: đặt đầu trục Y làm vị trí lấy sản phẩm;
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Phía sau bàn làm việc: đặt bắt đầu trục Y làm vị trí nhận sản phẩm.

5.9 Trang 1 9. Dừng đặt

Khi nhấn dừng trong quá trình chế biến sản phẩm
keep: lần sau bắt đầu, tiếp tục xử lý ở vị trí dừng lần trước;
rõ ràng: lần sau bắt đầu, xử lý ở lỗ vít đầu tiên.

5.10 Trang 2 1. Đặt thời gian trễ

Trì hoãn sau khi phát hiện (các) sản phẩm: sau khi kiểm tra sản phẩm, hãy trì hoãn một khoảng thời gian, sau đó thực hiện hành động tiếp theo
Trì hoãn sau khi lấy ra (các) sản phẩm: thực hiện hành động tiếp theo sau khi sản phẩm được lấy ra tại vị trí của

sản phẩm và trì hoãn một khoảng thời gian.
Trễ sau khi xi lanh kẹp Y1 hoạt động (các): Sau khi truyền động trục Y1, kẹp điện từ xi lanh của bộ phận làm việc

van và trì hoãn một khoảng thời gian, sau đó thực hiện hành động tiếp theo.
Trễ sau khi xi lanh kẹp Y2 hoạt động (các): Sau khi truyền động trục Y2, kẹp điện từ xi lanh của bộ phận làm việc

van và trì hoãn một khoảng thời gian, sau đó thực hiện hành động tiếp theo.

5.11 Trang 2 2. Giới hạn trình điều khiển vít

Bộ
giới hạn
đếm

tuốc nơ vít, mỗi lần hoàn thành một con vít, số lượng trình điều khiển vít sử dụng đếm sẽ thêm 1, khi đạt đến số lượng sử dụng
số lượng giới hạn đếm, sau đó nhắc thay đổi đầu tuốc nơ vít. Nếu không có số lượng giới hạn, hãy đặt số lượng giới hạn là
0.
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5.12 Trang 2 3.Mọi lần về nhà



Loại đếm ：1. Vít ，nếu số lần xử lý đạt đến số lỗ vít đã từng được đặt, hãy
trở lại nguồn gốc, sau đó tiếp tục.

2. Sản phẩm, nếu số lượng gia công đạt đến số lượng sản phẩm đã từng đặt, hãy quay lại nguồn gốc, nếu
ở chế độ vòng lặp, sau đó tiếp tục.

5.13 Trang 2 4. Bộ hiệu chuẩn tự động

Di chuyển tuốc nơ vít vào giữa cảm biến kiểm tra tự động, với độ cao vừa phải. Sau khi nhấn
"Xác nhận", tuốc nơ vít sẽ tìm kiếm điểm kích hoạt cảm biến trục XYZ từ mọi hướng, sau đó lấy
tọa độ của điểm kiểm tra tuốc nơ vít.

5.14 Trang 2 5. Tự động hiệu chuẩn

Tự động kiểm tra điểm điều chỉnh, di chuyển tuốc nơ vít đến điểm điều chỉnh cuối cùng, sau đó tìm kiếm
Điểm kích hoạt cảm biến trục XYZ từ mọi hướng, để có được điểm điều chỉnh mới. Bằng cách so sánh cái cuối cùng và cái
tọa độ mới của điểm điều chỉnh, tạo ra độ lệch tọa độ của trục XYZ. Sau đó, tất cả các lỗ vít của
tọa độ di chuyển một khoảng theo độ lệch để có được tọa độ mới của điểm lập trình.

5.20 Trang 2 6. Kiểm tra bắt vít

Kiểm tra bắt vít, bật hút, tuốc nơ vít, đi đến vị trí của bộ nạp, dừng lại ở đầu bộ nạp,
nhấn dừng, sau đó tắt máy hút và tuốc nơ vít.
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5.21 Trang 2 7. Bộ kiểm tra chân không

Chọn có mở phát hiện chân không.

Chương 6 Menu 3

Menu 3 chủ yếu là cài đặt máy hoặc thao tác menu, không tạo điểm lập trình. Thực đơn 3 bao gồm:
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6.1 Trang 1 1. Di chuyển đến bản ghi được chỉ định

Khi nhập tọa độ cụ thể và nhấn phím “xác nhận” sau khi vào menu, máy sẽ di chuyển đến
tọa độ vừa nhập.

6.2 Trang 1 2. Bản sao tệp sản phẩm

Chức năng này có thể lưu trữ trong Đĩa U hoặc hộp dạy và sao chép tệp giữa mỗi máy, khi có
một số máy xử lý cùng một tệp, chúng ta chỉ có thể lập trình trong một máy trục vít và sao chép nó cho người khác. Dạy
sao chép hộp áp dụng cho lĩnh vực sử dụng và sao chép đĩa U không chỉ có thể giữa các máy trục vít, mà còn
lưu trữ trong máy tính như một bản sao lưu. Thao tác sao chép tệp bao gồm:
1. Máy hình thức để dạy hộp

Thao tác này sao chép tệp xử lý hiện tại vào hộp dạy.
2. Từ máy đến đĩa U

Chức năng này dự trữ.
3. Từ hộp dạy đến máy vặn vít

Thao tác này sao chép tệp lưu trữ trong hộp hướng dẫn để thay thế tệp xử lý hiện tại trong trục vít
máy móc.
4. Từ đĩa U đến máy vít

Chức năng này dự trữ.
5. Sao chép giữa mỗi máy

Thao tác này sao chép tệp với số tệp khác nhau để thay thế, chủ yếu được sử dụng để xử lý sao lưu tệp.

6,3

Trang 1 3. Chuyển đổi tệp DXF

Lưu tệp đồ họa AtuoCAD dưới dạng tệp định dạng DXF của AutoCAD 2010 thành “螺丝 机\ DXF⽂件 Thư mục ”, sau đó
vận hành menu này để chuyển đổi tệp đồ họa thành tệp xử lý.
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6.4 Trang 1 4. tập tin bị khóa

Khi tệp mở khóa, biểu tượng hiển thị trên thanh trạng thái, đồng thời các thông số của tệp hiện tại và
máy tất cả có thể được sửa đổi; khi tệp khóa, biểu tượng hiển thị trên thanh trạng thái, trong khi tệp hiện tại
không thể sửa đổi, nhưng không phải là các thông số của máy.

6.5 Trang 1 5. Máy bị khóa

Khi ở trạng thái mở khóa, các thông số của máy có thể được sửa đổi, việc tệp có bị khóa hay không là tùy thuộc vào
cài đặt khóa / mở khóa tập tin; khi ở trạng thái khóa, biểu tượng hiển thị trên thanh trạng thái, trong khi tất cả các tham số
của tệp và máy bị khóa.

6.6 Trang 1 6. Menu 4 bị khóa

Khi ở trạng thái mở khóa, nội dung của menu 4 có thể được xem hoặc sửa đổi; nhưng khi ở trạng thái khóa, chức năng của
menu 4 bị cấm.

6.7 Trang 1 7. Đặt mật khẩu tệp

Menu này được sử dụng để đặt mật khẩu cho “Trang 1 4. khóa / mở khóa cho tệp hiện tại”

6.8 Trang 1 8. Đặt mật khẩu máy

Menu này được sử dụng để đặt mật khẩu cho “Trang 1 5. Máy khóa / mở khóa nâng cao”
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6.9 Trang 1 9. Đặt mật khẩu cho Menu 4

Menu này được sử dụng để đặt mật khẩu cho “Trang 1 6. Menu 4 khóa / máy mở khóa”

6.10 Trang 2 1. Chỉnh sửa tên đầu vào

Tên mặc định của cổng đầu vào đa năng có thể lập trình là “通⽤ 输⼊ 01 ”-”通⽤ 输⼊ 12 ”, để cải thiện
khả năng đọc của chương trình, mỗi cổng đầu vào đa năng có thể lập trình có thể được đặt tên theo chức năng của
ứng dụng để việc lập trình được thuận tiện hơn.

6.11 Trang 2 2. Sửa tên đầu ra

Tên mặc định của cổng đầu ra đa năng có thể lập trình là “通⽤ 输出 01 ”-”通⽤ 输出 12 ”, để cải thiện
khả năng đọc của chương trình, mỗi cổng đầu ra đa năng có thể lập trình có thể được đặt tên theo chức năng của
ứng dụng để việc lập trình thuận tiện hơn.

6.12 Trang 2 3. Buzzer of key

Menu này có thể đặt bật hay tắt giọng nói chính của hộp dạy.

6.13 Trang 2 4. Khóa nhỏ bị khóa

Bàn phím nhỏ có nghĩa là bàn phím đặc biệt cho điểm điều chỉnh kiểm tra, menu này thường được sử dụng để ngăn
sử dụng sai với việc khóa bàn phím này và lấy hộp dạy đi.

6.14 Trang 2 5. Xem và chỉnh sửa tệp

Bởi vì tệp xử lý quá nhiều (1000 tệp), thật tồi tệ khi mở và tìm kiếm từng tệp một, vì vậy chúng tôi có thể
sử dụng chức năng này để duyệt theo thẻ, tìm số lượng tệp chúng tôi muốn sau đó mở nó, cũng có thể nhấn phím "xóa"
để xóa tệp đã chọn.

6.15 Trang 2 6. Thông tin của máy

ể ế ẳ ố



Hiển thị thông tin thiết bị, chẳng hạn như số máy, v.v.

6.16 Trang 2 7. Phiên bản chương trình

Hiển thị thông tin phiên bản chương trình.
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Bức tranh
cho thấy
ứng dụng
chương trình, phiên bản
Năm tháng ngày.
Trước khi cái mới
cập nhật phiên bản, chúng tôi sẽ sử dụng nó thường xuyên để đảm bảo phiên bản chương trình của thiết bị hiện tại.

6.17 Trang 2 8. Cập nhật chương trình

Miễn là đặt tệp chương trình ứng dụng vào UDisk định dạng FAT32 với thư mục có tên là “螺丝 机/升级
⽂件 '，vào menu và cập nhật chương trình sau khi gắn đĩa U. Nếu U Disk có thể xác định chính xác,
biểu tượng sẽ hiển thị ở bên phải trong thanh trạng thái.

6.18 Trang 2 9. Cập nhật FPGA

Miễn là đặt tệp chương trình trình điều khiển ở định dạng U Diskof FAT32 với thư mục có tên là “螺丝 机/升级 ⽂
件 ' ， vào menu và cập nhật chương trình sau khi gắn đĩa U. Nếu U Disk có thể xác định chính xác,
biểu tượng sẽ hiển thị ở bên phải trong thanh trạng thái.
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6.19 Trang 3 1. Cập nhật DSP

Miễn là đặt tệp chương trình DSP ở định dạng U Diskof FAT32 với thư mục có tên là “螺丝 机/升级 ⽂
件 ' ， vào menu và cập nhật chương trình sau khi gắn đĩa U. Nếu U Disk có thể xác định chính xác,
biểu tượng sẽ hiển thị ở bên phải trong thanh trạng thái.
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6.20 Trang 3 2. Dạng xem đầu vào

Như trong hình sau:

0-
12 của
“Gener
al
đầu vào"
là 12
đầu vào
Những trạng thái
cho

cổng đầu vào có thể lập trình, khi kiểm tra tín hiệu đầu vào cho '1', không có tín hiệu đầu vào cho '0'
"Giới hạn gốc" là trạng thái đầu vào của tín hiệu gốc và tín hiệu giới hạn, S1-S5 cho tín hiệu giới hạn hướng âm 1-5 trục,

H1-H5 cho tín hiệu gốc 1-5 trục, E1-E5 cho tín hiệu giới hạn dương, khi kiểm tra tín hiệu đầu vào cho '1', không có tín hiệu đầu vào
cho '0'

6.21 Trang 3 3. Chạy từ bản ghi hiện tại

Chức năng này thường được sử dụng để làm việc vít còn sót lại tại lỗ vít được chỉ định khi có một số
lỗi trong quá trình giữa chừng.

6.22 Trang 3 4. Chế độ xem trạng thái nút

Xem trạng thái đầu vào của phím chức năng, khi không có phím nào có nghĩa là trạng thái là 0, khi kiểm tra phím xuống nghĩa là trạng thái là 1.
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6.23 Trang 3 5. Xem và điều khiển đầu ra

Xem chung
trạng thái đầu ra, cũng
kiểm soát đầu ra
trạng thái của sản lượng chung
Hải cảng. Đặt 1 có nghĩa là
mở
cổng tương ứng,
đặt 0 có nghĩa là đóng
cổng tương ứng.

Chương 7 Menu 4

Nhấn “Stop” + “Menu1” vào Menu 4, Menu 4 là menu để nhà sản xuất cài đặt các thông số của máy chứ không phải

khuyến nghị mở cho người dùng. Menu 4 bao gồm:
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7.1 Trang 1

1-3. Bộ



thông số của trục XYZ

Các tùy chọn cài đặt thông số trục động cơ được hiển thị bên dưới:

Xung / r:
nghĩa là số
xung cho
động cơ điều khiển mỗi
cuộc cách mạng, hoặc
phần nhỏ của
động cơ điều khiển.

Đường vít :
nghĩa là khoảng cách chạy của động cơ điều khiển trên mỗi vòng quay, hoặc chu vi của puli dây đai hoặc bước của
vít chì.

Chênh lệch tại điểm gốc: Độ lệch tại điểm có thể là 0 hoặc các giá trị khác, cũng như bù đắp giá trị lỗi dưới dạng tọa độ 0 sau khi chụp
vị trí nhà.

Nguồn gốc: đóng nếu cảm biến bắt đầu ra điện áp thấp khi trục động cơ không kích hoạt nguồn gốc, và ngược lại
đang mở.

giới hạn: nếu chọn che chắn, thì trục hiện tại không có chức năng quay lại điểm gốc hoặc giới hạn.

7.2 Trang 1 4. Đặt mật khẩu

Trước khi đặt thời gian giới hạn sử dụng, hãy đặt mật khẩu trước.
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7.3 Trang 1 5. Bộ dữ liệu / thời gian

Đặt ngày hoặc giờ của hệ thống.

7.4 Trang 1 6. Thời gian sử dụng có hạn

Nhập nhanh mật khẩu 16 bit. Định dạng của phụ lục tham chiếu mật khẩu 1. Nhưng hãy đặt mật khẩu trước
trước khi sử dụng chức năng này.

7.5 Trang 1 7. Sửa tên máy

Tên của thiết bị được chỉnh sửa sẽ hiển thị tại “menu 3, trang 2, 4. thông tin thiết bị”

7.6 Trang 1 8. Sửa đổi tên công ty

Tên công ty được chỉnh sửa sẽ hiển thị tại “menu 3, trang 2, 4. thông tin thiết bị”

7.7 Trang 1 9. Tốc độ Bắt đầu / Dừng

Động cơ có quá trình tăng tốc và giảm tốc trong các ứng dụng điều khiển động cơ khi chạy, để
nâng cao hiệu quả công việc, tốc độ bắt đầu / dừng không được đặt 0 cũng không quá lớn, tải càng lớn thì tốc độ càng nhỏ
tốc độ bắt đầu / dừng hoặc nó sẽ gây ra mất bước hoặc tiếng ồn cơ học, khuyến nghị chung là 20 mm / s.

7.8 Trang 2 1. Bộ gia tốc

Gia tốc khác nhau bao gồm:

Hướng dẫn sử dụng
tốc độ di chuyển có thể
thiết lập một chút
nhỏ hơn trong thực tế
sử dụng, nói chung
từ 100-
500, hướng dẫn sử dụng
di chuyển
gia tốc là
thiết lập một chút
nhỏ hơn để có
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một quá trình tăng tốc bắt đầu rõ ràng trong vận hành thủ công, có thể dễ dàng di chuyển một quãng đường ngắn khi nó đang di chuyển ở
tốc độ cao, đáp ứng các yêu cầu về tốc độ và khoảng cách ngắn.

Thẻ điều khiển hỗ trợ tăng và giảm tốc không đối xứng, bắt đầu tăng tốc và dừng tăng tốc
có thể được đặt thành các giá trị khác nhau, ứng dụng thực tế của chung sẽ được đặt lớn hơn để dừng gia tốc hơn
gia tốc bắt đầu. Gia tốc của kích thước cài đặt phải theo công suất truyền động của động cơ,
kích thước tải trọng, cơ tính v.v ..., không bị mất bước, rung lắc không lớn so với tiêu chuẩn.

7.9 Trang 2 2. Bộ tốc độ tối đa

Đặt giá trị tối đa cho phép của mỗi tốc độ trục trong lập trình của người dùng, điều này sẽ ngăn người dùng
đặt tốc độ lớn hơn tốc độ yêu cầu của thiết kế máy để tránh bị mất bước.

7.10 Trang 2 3.Thiết lập tốc độ của trang chủ

Ghi lại điểm gốc là ghi lại vị trí của trục động cơ khi nó kích hoạt tín hiệu gốc, để ở trong
cùng một vị trí mọi lúc, nó phải được kích hoạt theo cùng một hướng mọi lúc, vì vậy chúng ta phải di chuyển đến đúng vị trí
hướng đầu tiên sau đó thực hiện bắt gốc khi vị trí của trục động cơ không nằm ở hướng bắt gốc
phương hướng.

"Tốc độ di chuyển" là tốc độ mà trục động cơ di chuyển từ hướng lỗi sang hướng bắt gốc,
tốc độ này có thể cao hơn, thông thường phạm vi đặt là 50-150mm / s, "tốc độ chụp" là tốc độ mà trục động cơ di chuyển tới
kích hoạt tín hiệu gốc, để cải thiện độ chính xác, tốc độ này không được quá cao, thường đặt phạm vi là 20-
60mm / s.

7,11

Trang 2 4. Tốc độ bằng thủ công

Tốc độ di chuyển bằng tay là cao, trung bình và tốc độ thấp của ba, nhấn “tốc độ” có thể chuyển đổi chu kỳ. Nói chung là
đặt tốc độ cao là 80mm / s, tốc độ trung bình là 40mm / s, tốc độ thấp là 1mm / s.

7.12 Trang 2

5. bính âm

cập nhật phương pháp

IME bính âm sử dụng thư viện GB2312, gần 7000 ký tự Trung Quốc thường được sử dụng, thường hệ số có
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đã được cập nhật IME bính âm nên không cần thực hiện tác vụ này.

7.13 Trang 2 6. Cập nhật màn hình khởi động

Tạo biểu trưng khởi động bắt buộc thành tệp bitmap màu 24 bit, 480X272 pixel với PhotoShop, sau đó lưu vào tệp
thư mục có tên “螺丝 机/ LOGO ”của Đĩa U, đưa Đĩa U vào và thực hiện thao tác cập nhật. (Lưu ý: Chữ U
Đĩa phải được định dạng là FAT32)

7.14 Trang 2 7. Chế độ chọn chương trình

Chúng tôi có thể sử dụng hai cách để chọn tệp xử lý, công tắc quay số và ống kỹ thuật số, nếu sử dụng công tắc quay số, chúng tôi
có thể có 1 bit, 2 bit, 3 bit, và bit cao sẽ mặc định là 0 nếu không sử dụng. Cũng như không có xung đột giữa
số tệp đã mở và giá trị của quay số, chức năng mở tệp của hộp dạy sẽ được che chắn.

7.15 Trang 2 8. Bản sao thông số hệ thống

Chức năng của menu này là sao chép các thông số hệ thống từ một máy sang hộp dạy học hoặc U Disk và
sau đó sao chép nó từ hộp dạy hoặc U Disk sang các máy cùng kích thước khác, không cần đặt từng cái một.

Nếu lưu vào U Disk, phải tạo thư mục có tên “螺丝 机-配置 ⽂件”Đầu tiên và hậu tố của tệp này phải
là “CFG”. (Lưu ý: U Disk phải được định dạng là FAT32)

Nội dung của bản sao bao gồm các thông số máy và các giá trị mặc định của cài đặt gốc.



7.16 Trang 2

9.

Chế độ khẩn cấp

Khi được nhắc "khẩn cấp", hãy nhấn "hủy" để vào menu của chế độ khẩn cấp đã đặt, vì vậy chúng tôi có thể sửa đổi nó
nhanh chóng nếu công tắc dừng khẩn cấp bị hỏng hoặc cần sửa đổi chế độ khẩn cấp.
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7.17 Trang 3 1. Cách về nhà khi khởi động

1. Nhắc về nhà khi khởi động: nhắc quay lại điểm xuất phát khi máy bật nguồn, nhấn “home” để
thực hiện hành động này.

2. Trang chủ khi khởi động: vào trực tiếp nguồn gốc khi máy bật nguồn.
3. Không có dấu nhắc và không có home khi khởi động: phải nhấn “home” để thực hiện thao tác này sau khi máy bật nguồn

trên.

7.18 Trang 3

2.

Đầu vào / đầu ra bộ 1

Tín hiệu kết thúc tuốc nơ vít (đầu vào): Một cổng của tuốc nơ vít bị đình trệ, tương ứng với dây thực tế
Loại 1. ON 2 OFF: loại tín hiệu ngừng hoạt động.
Loại phát hiện 1. Chụp 2. Quét: kiểu dò tìm tín hiệu gian hàng trên bo mạch chính, chụp, phương tiện để bắt một

cạnh lên hoặc cạnh xuống. Quét, có nghĩa là để kiểm tra một tín hiệu BẬT hoặc TẮT. Cài đặt theo loại gian hàng
tín hiệu đầu ra. Nếu tín hiệu ngừng hoạt động là tín hiệu tức thời, thì cài đặt để bắt, nếu là tín hiệu duy trì, thì
thiết lập để quét. Một số tuốc nơ vít sẽ có tín hiệu nhiễu rất ngắn, việc sử dụng chế độ quét có thể lọc
ra tín hiệu nhiễu.

Tín hiệu feeder 1 (đầu vào): feeder, cổng đáp ứng tín hiệu của vít, tương ứng với dây thực tế.
loại 1. ON 2.OFF: loại tín hiệu cấp liệu.
Đầu ra của tuốc nơ vít (đầu ra): đặt cổng điều khiển tuốc nơ vít, tương ứng với cách đấu dây thực tế.
Đầu ra (đầu ra) hút: thiết lập cổng của điện từ hút, tương ứng với dây thực tế.
(Các) độ trễ hút: Bắt đầu từ vít làm việc đến thời gian bắt đầu, sau thời gian cài đặt, hút đóng lại.

Nếu thời gian đông kết lớn hơn thời gian xử lý vít, thì vít kết thúc và đóng cửa hút. Nếu được đặt là 0,
sau đó đóng ống hút sau khi vít xong.
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7.19 Trang 3 3. Bộ nhập / xuất 2

Tín hiệu hình trụ lên / xuống (đầu ra): cổng của hình trụ đi xuống, khi hình trụ ở trên cùng của trục Z,
tương ứng với cách đấu dây thực tế. Nếu không có hình trụ nào, hãy đặt là 0.

Kiểm tra chân không (đầu vào): thiết lập cổng kiểm tra chân không của tuốc nơ vít, tương ứng với dây thực tế. Nếu không
sử dụng, đặt là 0. Khi bật kiểm tra chân không, tuốc nơ vít sẽ kiểm tra tín hiệu chân không ở đầu lỗ vít,
nếu nó không bình thường, nó sẽ tạo ra một báo động chân không.

loại 1.ON 2. OFF: loại tín hiệu chân không.
Clear (Đầu ra): Đặt cổng rõ ràng, tương ứng với dây thực tế. Nếu không sử dụng, hãy đặt là 0.
Chế độ tuốc nơ vít 1. luôn luôn 2. đứng đầu: đặt là 1, sau đó tuốc nơ vít sẽ bật luôn, nếu được đặt là 2, thì

tuốc nơ vít chỉ có tác dụng khi bắt vít và làm việc vít, nhưng không di chuyển tuốc nơ vít.
Phát hiện sản phẩm 1. Pass 2.run request: đặt là 1, sau đó máy sẽ hoạt động nếu kiểm tra sản phẩm có tín hiệu OK,

nếu đặt là 2, thì sau khi kiểm tra sản phẩm đặt tín hiệu OK, nhấn nút Run để bắt đầu.
Pin trụ (Đầu ra): Đặt cổng của pin trụ, tương ứng với hệ thống dây điện thực tế. Nếu không sử dụng, hãy đặt là 0.
Tín hiệu bộ nạp 2 (đầu vào): chỉ khi số lượng bộ nạp là 2, menu này sẽ được hiển thị. Bộ nạp 2, cổng của

đáp ứng tín hiệu của vít, tương ứng với dây thực tế.

7.20

Trang 3 4. Bộ nhập / xuất 3

Sau khi báo động 1.
Đừng về nhà
2. Về nhà: đặt là 1, sau đó nếu kiểm tra cảnh báo vít khóa hoặc lỏng lẻo, không vào nhà, nếu đặt là 2, sau đó vào
nhà sau khi kiểm tra cảnh báo.
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7.21 Trang 3 5. Cổng xi lanh đèn

Kẹp
cổng xi lanh:
cổng đầu ra của
van điện từ
để lái xe và
kẹp chặt
hình trụ của
công việc,
khi đặt là 0,
sau đó là cảng
chức năng là
cái khiên.

Cổng kiểm tra xi lanh kẹp: cổng đầu vào của kiểm tra xi lanh kẹp, khi được đặt là 0, sau đó là cổng
chức năng là lá chắn. Khi xi lanh được kẹp bởi tín hiệu đầu vào, nếu không được kiểm tra tín hiệu đầu vào sau khi kẹp
xi lanh, nó sẽ nhả xi lanh và kẹp lại, cho đến khi kiểm tra tín hiệu đầu vào.

Loại tín hiệu: Loại tín hiệu của xi lanh kẹp trong cảm biến
Chậm trễ ra khỏi xi lanh kẹp: Van điện từ xi lanh kẹp bộ phận làm việc sau một khoảng thời gian trễ

và sau đó thực hiện hành động tiếp theo, cũng có thể được đặt là '0'.

7.22 Trang 3 6. Cổng kiểm tra sản phẩm

Sản phẩm

ổ



phát hiện cổng:
cổng đầu vào của
kiểm tra
liệu
sản phẩm ổn,
khi đặt là 0,
sau đó là cảng
chức năng là lá chắn.

Loại tín hiệu: loại tín hiệu kiểm tra chi tiết gia công.
Trì hoãn sau khi phát hiện sản phẩm: kiểm tra sản phẩm sau một khoảng thời gian trì hoãn và sau đó thực hiện hành động tiếp theo,

cũng có thể được đặt là '0'.
Trì hoãn sau khi lấy ra: quá trình xử lý kết thúc và lấy sản phẩm ra khi kiểm tra tín hiệu sau một khoảng thời gian

trì hoãn và sau đó thực hiện hành động tiếp theo, cũng có thể được đặt là '0'.

7.23 Trang 3 7. Mở rộng xi lanh kẹp

Một số
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trường hợp, có hai sản phẩm trong một bàn làm việc và tất cả chúng đều có sự điều khiển của xi lanh kẹp với
kiểm tra tín hiệu đầu vào. Chỉ có hai xi lanh kẹp sản phẩm cùng một lúc, sau đó sản phẩm được kẹp OK và
thực hiện bước tiếp theo. Hai cảm biến tương ứng tương ứng với cổng đầu vào kẹp và kẹp
cổng mở rộng đầu vào.

7.24 Trang 3 8. Mở rộng kiểm tra sản phẩm

Một số
dịp,
có hai
sản phẩm trong
một bàn làm việc và tất cả chúng đều có kiểm tra cảm biến. Chỉ có hai cảm biến chụp sản phẩm cùng một lúc,
sau đó sản phẩm đặt OK và thực hiện bước tiếp theo. Hai cảm biến tương ứng với công việc
cổng kiểm tra mảnh và cổng mở rộng kiểm tra mảnh làm việc.

7.25 Trang 3 9. Số khay nạp

Chúng tôi có thể thiết lập
số lượng trung chuyển như
một hoặc hai, khi được đặt là hai, chúng ta có thể cấp vít tại khay nạp đặc biệt trong điểm chương trình. Thao tác này không thể
chỉ đáp ứng hai loại có cùng kích thước chiều dài khác nhau của quá trình gia công vít, nhưng cũng được gia công trong
con đường ngắn.

7.26 Trang 4 1. Bảo vệ bộ cảm biến

Điều này
chức năng
bảo vệ
đồ vật và
người trong quá trình làm việc trục vít. Nếu bộ bảo vệ cách tử có cảm ứng, thì nó sẽ ngừng chạy và báo động
đang chạy hoặc trở lại trạng thái ban đầu. Ở chế độ chờ, có bảo vệ lưới, sẽ nhắc lưới
cảm biến, nhưng sẽ không tạo ra báo động, lúc này, máy không thể trở lại nguồn gốc và hoạt động
cho đến khi cảm biến cách tử biến mất.

7.27 Trang 4 2. Số trục Y

Bộ
Y đơn / đôi
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trục, Y đơn là 1, Y kép là 2.

7.28 Trang 4 3. Cổng chỉ báo



Thiết lập cổng của trước và
sau khi dẫn.

Chờ cho ăn, mặt trước màu vàng
đèn led nhấp nháy. Sau khi vật liệu OK,
đèn xanh phía trước. Sau
hoàn thành quá trình xử lý, nếu
có lỗ NG, sau đó trở lại màu vàng
nhẹ, nếu sản phẩm ổn, thì
đèn xanh cả phía trước và
trở lại.

7.29 Trang 4 4. Chế độ chạy khi Y gấp đôi

Khởi động kép: nhấn phím chạy tổng, đặt sản phẩm OK, nhấn Y1 để khởi động và Y1clamping xi lanh
bắt đầu làm việc, khi kẹp xong, chờ xử lý sau khi tuốc nơ vít rảnh. Nhấn Y2 để bắt đầu và
Xi lanh kẹp Y2 bắt đầu hoạt động, khi kẹp xong, chờ xử lý sau khi tuốc nơ vít rảnh.

Phát hiện sản phẩm: nhấn phím chạy tổng, đặt sản phẩm OK, kiểm tra chi tiết gia công Y1 OK và Y1clamping
xi lanh bắt đầu hoạt động, khi kẹp xong, chờ xử lý sau khi tuốc nơ vít rảnh. Y2 làm việc
kiểm tra mảnh OK và xi lanh kẹp Y2 bắt đầu hoạt động, khi quá trình kẹp kết thúc, chờ xử lý
sau khi tuốc nơ vít được tự do.

7.30 Trang 4 5.

Đèn xanh và đỏ

Đặt cổng đèn led báo máy, khi máy hoạt động đèn xanh sáng, khi máy
vặn có báo động, đèn đỏ nhấp nháy, đèn xanh tắt và khi hoạt động lại thì đèn xanh.
đèn sáng, đèn đỏ tắt. Khi dừng lại, tất cả các đèn đều tắt.
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7.31 Trang 4 6. Ra khỏi cổng xi lanh

Chức năng này chủ yếu là
được sử dụng để thoát ra khỏi
Sản phẩm hoàn thiện
tự động.

Hình trụ đứng Y1: bộ
cổng dọc Y1
hình trụ, tương ứng với
dây thực tế.

Xi lanh hút Y1: bộ
cổng của xi lanh hút Y1, tương ứng với hệ thống dây điện thực tế.

Hình trụ ngang Y1: đặt cổng của hình trụ ngang Y1, tương ứng với cách đấu dây thực tế.
Hình trụ đứng Y2: thiết lập cổng của hình trụ đứng Y2, tương ứng với cách đấu dây thực tế.
Xi lanh hút Y2: đặt cổng của xi lanh hút Y2, tương ứng với dây thực tế.
Hình trụ ngang Y2: đặt cổng của hình trụ ngang Y2, tương ứng với cách đấu dây thực tế.
Khi quá trình chế biến sản phẩm hoàn thành, trục Y đi đến vị trí, hình trụ thẳng đứng xuống, hình trụ hút

mở, xylanh thẳng đứng lên, xylanh đẩy ngang, nhả xylanh hút, sản phẩm rơi vào dòng sản phẩm,
hình trụ nằm ngang rút lại.

7.32 Trang 4 7. Nhận ra thời gian xi lanh

Thời gian cho
Y1 dọc
hình trụ
down: thời gian cho
Y1 dọc
van điện từ
đầu ra.



Thời gian đẩy xi lanh ngang Y1: thời gian cho đầu ra van điện từ nằm ngang Y1.
Thời gian cho xi lanh thẳng đứng Y2 đi xuống: thời gian cho đầu ra van điện từ thẳng đứng Y2.
Thời gian đẩy xi lanh ngang Y2: thời gian cho đầu ra van điện từ nằm ngang Y2.

7.33 Trang 4 8. Ra khỏi kiểm tra xi lanh

Y1 dọc
xi lanh lên
kiểm tra: đặt cổng
cho trục Y1
hình trụ đứng
kiểm tra,
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Tương ứng với thực tế đi dây.
Kiểm tra đẩy xi lanh ngang Y1: thiết lập cổng cho kiểm tra đẩy xi lanh ngang trục Y1, Tương ứng với

hệ thống dây điện thực tế.
Kiểm tra xylanh thẳng đứng Y2: thiết lập cổng cho kiểm tra xylanh thẳng đứng trục Y2, Tương ứng với thực tế

hệ thống dây điện.
Kiểm tra đẩy xi lanh ngang Y2: thiết lập cổng cho kiểm tra đẩy xi lanh ngang trục Y2, Tương ứng với

hệ thống dây điện thực tế.
Kiểm tra xi lanh hút Y1: thiết lập cổng để kiểm tra xi lanh hút trục Y1, Tương ứng với thực tế

hệ thống dây điện.
Kiểm tra xi lanh hút Y2: thiết lập cổng để kiểm tra xi lanh hút trục Y2, Tương ứng với thực tế

hệ thống dây điện.

7.34 Trang 4 9. Servo hoặc bước

Trục X 0. bước 1.servo: đặt trục X làm bước hoặc servo.
Trục Y1 0. bước 1.servo: đặt trục Y1 làm bước hoặc servo.
Trục Z 0. bước 1.servo: đặt trục Z làm bước hoặc servo.
Trục Y2 0. bước 1.servo: đặt trục Y2 làm bước hoặc servo.
Servo 0.close 1. mở: tổng công tắc, khi chọn 1, bốn cài đặt trên là hợp lệ, nếu không, đóng,

trên bốn là không có hiệu lực. Khi chọn servo, nó sẽ kiểm tra cảnh báo servo, khi quay lại nguồn gốc, nó sẽ xuất
tín hiệu sạch của báo động servo. Kết nối tham khảo định nghĩa của kết nối trục động cơ.

7.35 Trang 5 1. Cổng vít riêng biệt

Khi xi lanh được tách ra khỏi vít, vui lòng đặt cổng theo kết nối. Có rất ít
tập quán sử dụng chế độ cho ăn này.

7.36 Trang 5 2. Cổng bộ rung phụ

Có một buzz trên
bo mạch chính, nhưng nếu âm thanh quá
nhỏ, chúng ta có thể thêm một buzz bên ngoài, kết nối với cổng đầu ra để có thêm buzz.

7.37 Trang 5 3. Chế độ di chuyển X, Y

Nếu X, Y di chuyển
chỉ đường là
đối diện với chìa khóa
khi di chuyển
bàn làm việc bằng tay, chúng ta có thể thiết lập các thông số sau:

Trái, trước: phối hợp giảm ，
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phối hợp tăng 。 Phối hợp giảm， Phối hợp tăng.
Ngay phía sau： Phối hợp giảm ，

phối hợp tăng 。 Phối hợp giảm ，

phối hợp tăng 。

7.38 Trang 5 4. Bộ cổng tự động kiểm tra



Bộ
cây kim
cảm biến

tự động: Có thể không chỉ ở một vị trí cùng một lúc để tìm kiếm phát hiện X, Y. Nhưng X, Y cũng được phát hiện
tại các địa điểm khác nhau.

7.39 Trang 5 5. Khởi tạo

Khởi tạo các thông số của hệ thống, tất cả các thông số sẽ trở về cài đặt khởi tạo sau khi khởi tạo.
Trước khi thao tác này, hãy nhớ tất cả các cài đặt cổng, thông số của tuốc nơ vít, một số thông số nhập khẩu, v.v.
Sau khi khởi tạo, hãy đặt từng cái một.

7.40 Trang 5 6. Sự chuyển dịch tiếng Trung-Anh

Chức năng này chủ yếu để chuyển đổi màn hình giữa tiếng Trung và tiếng Anh.
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Phụ lục 1

Phương pháp đặt giới hạn thời gian sử dụng

Sử dụng phương pháp thiết lập giới hạn thời gian không còn là mật khẩu, mà là cách sử dụng ủy quyền.

Chúng ta có thể đạt được bất kỳ sự thay đổi nào trong việc sử dụng khoảng thời gian, việc sử dụng thời hạn là cách sử dụng

ngày chứ không phải số ngày.

Để đặt hoặc sửa đổi giới hạn sử dụng ngày tháng, miễn là nhập số 16 bit, trong đó

phía trước 8 bit cho biết năm, tháng, ngày (YYYYMMDD). 8 bit thấp là để xác minh tính hợp pháp của

tám mã xác minh ký tự ngày cũ, mã hóa bằng chế độ XOR. Sau đây là cách sử dụng

của phương pháp:

1. Đặt hoặc sửa đổi mật khẩu trong Menu 4-1-5.

Mật khẩu 8 bit này được sử dụng để đạt được thuật toán XOR hoặc sửa đổi thời gian hệ thống sau

thiết lập giới hạn sử dụng. (Bởi vì việc sử dụng thời hạn dựa trên thời gian hệ thống để đánh giá, vì vậy

không thể tùy ý sửa đổi việc sử dụng các giới hạn trên đồng hồ, Khi bạn đã thiết lập việc sử dụng

hạn chế, máy sẽ bị khóa nếu khách hàng phá hủy nguồn hoặc chip của đồng hồ)

2. Đặt giới hạn thời gian sử dụng trong Menu 4-1-7.

Nhập các ký tự cài đặt 16bit, 8 bit trước là sử dụng khoảng thời gian năm, tháng, ngày.

Bài 8 được sử dụng cho mã xác minh.

Việc tạo mã xác minh như sau:

Chẳng hạn như mật khẩu của máy là 12345678, để cho phép máy sử dụng trong tháng 8

11 năm 2013, thì mã xác minh sản xuất nếu 20130811 XOR 1234578 bằng 26167989,

sau đó lấy mã ủy quyền hợp pháp 2013081126167989, Mã cấp phép này cho phép máy

được sử dụng với đồng hồ máy vào ngày 11 tháng 8 năm 2013. Chúng tôi có thể tiếp tục ủy quyền chậm trễ khi hết hạn.

ễ



Nếu bạn muốn mở khóa thời gian sử dụng vĩnh viễn, thì hãy sử dụng mã ủy quyền hợp pháp với “3” tại

nhân vật đầu tiên của thời gian để mở khóa.

Ghi chú:

Sử dụng phương pháp XOR:

1. Sử dụng máy tính để mở máy tính.

2. Chọn chế độ xem / khoa học.
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3. 2013081112345678 thì có kết quả26167989.
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