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ИЗДЕЛИЯ НА ЕТА – 17 
 

CNC10 - Цифрово програмно управление 
 
• Управляеми оси – 4 

едновременно  
• Интерполация – линейна, 

кръгова, хеликоидална 
• Високо скоростен оптоизолиран 

сериен интерфейс 
• DNC 
• Дисплеи: P/W 9” CRT,цветенTFT 8,4”, цветен TFT 15”   MB10  
• Машинни пултове: МP07(до 55 бутона/светодиода), 

MP06 (до 30бутона/светодиода) 
• Входно-изходни модули: MC03 (72/48 оптоизолирани входа/релейни изхода), 

МС04 (40/24 оптоизолирани входа/релейни изхода) 
 До 3 броя MC03/MC04 могат да се включват едновременно 
 Flash cassette 8MB 
 Монтаж на DIN лайсна 35/7.5 
 дължина 280 mm/ широчина 125 mm 

 
CNC11 - Цифрово програмно управление 

 
• Управляеми оси – 6 

едновременно  
• Интерполация – линейна, 

кръгова, хеликоидална 
• Високо скоростен оптоизолиран 

сериен интерфейс 
• DNC 
• Дисплеи: P/W 9” CRT, цветен TFT 8,4”, цветен TFT 15”    MB11 
• Машинни пултове: МP07(до 55 бутона/светодиода), 

MP06 (до 30бутона/светодиода) 
• Входно-изходни модули: MC03 (72/48 оптоизолирани входа/релейни изхода), 

МС04 (40/24 оптоизолирани входа/релейни изхода) 
 До 3 броя MC03/MC04 могат да се включват едновременно 
 Flash cassette 8MB 
 Монтаж на DIN лайсна 35/7.5 
 дължина 340 mm/ широчина 125 mm 
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              TFT15” 
 
MP07 с TFT 15” 
 
• 55 бутона и 55 светодиода 
• Авариен стоп бутон 
• Ключ 
• Оптоизолиран вход за аварийни 

изключватели 
• РИГ( ръчен импулсен генератор) 
• Управляван чрез сериен интерфейс 
 

Системна клавиатура 
 
 
 
 
 
          MP07 
 
 
MP07 с TFT 8,4” или CRT 9” 
 
• 55 бутона и 55 светодиода 
• Авариен стоп бутон 
• Ключ 
• Оптоизолиран вход за аварийни 

изключватели 
• РИГ( ръчен импулсен генератор) 
• Управляван чрез сериен интерфейс 
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        Дисплей     Системна клавиатура 
MP06 с TFT 8,4” или CRT 9” 
 
• 30 бутона и 30 светодиода 
• Авариен стоп бутон 
• Ключ 
• Оптоизолиран вход за аварийни 

изключватели 
• РИГ( ръчен импулсен генератор) 
• Управляван чрез сериен интерфейс 
 

MP06 
 
 
 
 
 
MC03 входно - изходен модул 
 
• 72 оптоизолирани входа - 7мА 
• 48 релейни изхода – 5А 
• управляван чрез сериен 

интерфейс 
  ЦАП (12 бита + знак) - +/ - 10V 
 Монтаж на DIN лайсна 35/7.5 
 дължина 340 mm/ широчина 125 mm 

 
 
 
MC04 входно - изходен модул 
 
• 40 оптоизолирани входа - 7мА 
• 24 релейни изхода – 5А 
• управляван чрез сериен интерфейс 

  ЦАП (12 бита + знак) - +/ - 10V 
 Монтаж на DIN лайсна 35/7.5 
 дължина 250 mm/ широчина 125 mm 
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PMC05 програмируем 
контролер 
 
• Запаметяване едновременно на 6 

ладера в паметта 
• 32 оптоизолирани входа и 24 

релейни изхода – 5A 
 4 допълнителни устройства, посредством RS232 
 входно – изходни модули (MC03,MC04) 
 Машинен пулт (МP06, MP07) 
 ЦАП – АЦП модул 
 Монтаж на DIN лайсна 35/7.5 
 дължина 320 mm/ широчина 125 mm 

 
 
MPE - Изнесени пултове 
 

MPE 03 с ръчен импулсен генератор 
• 9 бутона и 9 светодиода 
• РИГ (ръчен импулсен генератор) 
• управляван чрез сериен интерфейс 
• дължина на кабел - 15 м 
 

 
 
 
 

MPE 04 с Авариен стоп бутон 
• 15 бутона и 15 светодиода 
• Авариен стоп бутон 
• управляван чрез сериен интерфейс 
• дължина на кабел - 15 м 
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Основни окомплектовки на ЕТА-17 
I. 
 
 
 
 
 
 
 
       CNC10x/1MC4/TFT8/MP6/xxx 

Възел Moдел Стр 
Маш.панел Монтажни чертежи 10 – 15 
Mонитор Монтажни чертежи 10 – 15 
Припасване MC03, МC04 16 – 18 
Схеми на 
свързване 

Jumper Settings, 
Крайни изключватели 

19 

MOP06, MOP07 Aдреси на бутоните. Библиотека на 
символите за машинни пултове 

20, 21 

Кабели  22, 23 
CNC10 Схеми на свързване 24 
NCTools  25- 27 
Приложение 1 PMC-X ->SYSTEM M А-1 – А-5 
Приложение 2 PMC-X ->SYSTEM T B-1 – B-5 
Приложение 3 PMC -> MOP06/07 C-1 – C-3 
Приложение 4 Парамeтри CNC10M D-1 – D-35 
Приложение 5 Парамeтри CNC10Т Е-1 – Е-35 
Приложение 6 Описание на алармите F-1 – F-9 
Приложение 7 Опции за настройка G-1 – G-4
Приложение 8 PCB options H-1  
Приложение 9 Начин на свързване на шумозаглушители J-1 
Приложение 10 Метод за отиване в опорна точка K-1 
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II. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       CNC10x/1MC4/TFT15/MP7/MP06/xx 

Възел Moдел Стр 
Маш.панел Монтажни чертежи 10 – 15 
Mонитор Монтажни чертежи 10 – 15 
Припасване MC03, МC04 16 – 18 
Схеми на 
свързване 

Jumper Settings, 
Крайни изключватели 

19 

MOP06, MOP07 Aдреси на бутоните. Библиотека на 
символите за машинни пултове 

20, 21 

Кабели  22, 23 
CNC10 Схеми на свързване 24 
NCTools  25- 27 
Приложение 1 PMC-X ->SYSTEM M А-1 – А-5 
Приложение 2 PMC-X ->SYSTEM T B-1 – B-5 
Приложение 3 PMC -> MOP06/07 C-1 – C-3 
Приложение 4 Парамeтри CNC10M D-1 – D-35 
Приложение 5 Парамeтри CNC10Т Е-1 – Е-35 
Приложение 6 Описание на алармите F-1 – F-9 
Приложение 7 Опции за настройка G-1 – G-4
Приложение 8 PCB options H-1  
Приложение 9 Начин на свързване на шумозаглушители J-1 
Приложение 10 Метод за отиване в опорна точка K-1 
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III. 
 
 
 
 
 
 
 
       CNC10x/1MC4/CRT9/MP6/xx 

Възел Moдел Стр 
Маш.панел Монтажни чертежи 10 – 15 
Mонитор Монтажни чертежи 10 – 15 
Припасване MC03, МC04 16 – 18 
Схеми на 
свързване 

Jumper Settings, 
Крайни изключватели 

19 

MOP06, MOP07 Aдреси на бутоните. Библиотека на 
символите за машинни пултове 

20, 21 

Кабели  22, 23 
CNC10 Схеми на свързване 24 
NCTools  25- 27 
Приложение 1 PMC-X ->SYSTEM M А-1 – А-5 
Приложение 2 PMC-X ->SYSTEM T B-1 – B-5 
Приложение 3 PMC -> MOP06/07 C-1 – C-3 
Приложение 4 Парамeтри CNC10M D-1 – D-35 
Приложение 5 Парамeтри CNC10Т Е-1 – Е-35 
Приложение 6 Описание на алармите F-1 – F-9 
Приложение 7 Опции за настройка G-1 – G-4
Приложение 8 PCB options H-1 
Приложение 9 Начин на свързване на шумозаглушители J-1 
Приложение 10 Метод за отиване в опорна точка K-1 
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IV. 
 
 
 
 
 
 
 
       CNC10x/1MC4/TFT8/CRT9/MP7/MP06/xx 

Възел Moдел Стр 
Маш.панел Монтажни чертежи 10 – 15 
Mонитор Монтажни чертежи 10 – 15 
Припасване MC03, МC04 16 – 18 
Схеми на 
свързване 

Jumper Settings, 
Крайни изключватели 

19 

MOP06, MOP07 Aдреси на бутоните. Библиотека на 
символите за машинни пултове 

20, 21 

Кабели  22, 23 
CNC10 Схеми на свързване 24 
NCTools  25- 27 
Приложение 1 PMC-X ->SYSTEM M А-1 – А-5 
Приложение 2 PMC-X ->SYSTEM T B-1 – B-5 
Приложение 3 PMC -> MOP06/07 C-1 – C-3 
Приложение 4 Парамeтри CNC10M D-1 – D-35 
Приложение 5 Парамeтри CNC10Т Е-1 – Е-35 
Приложение 6 Описание на алармите F-1 – F-9 
Приложение 7 Опции за настройка G-1 – G-4
Приложение 8 PCB options H-1  
Приложение 9 Начин на свързване на шумозаглушители J-1 
Приложение 10 Метод за отиване в опорна точка K-1 
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MP07 - 430x190 

 
Cutout 

 
Размери в mm 
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TFT 15” -  430x430 

Cutout 

 Размери в mm 
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TFT 8.4” с MP 06 - 430x355 

 
Cutout 

 
Размери в mm 
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MP06 - 430x125 

 
Cutout 

Размери в mm. 



ЕТА-17 
 

Rev.1/2004   14 

CRT9 – 430x230 

 
Cutout 

Размери в mm 
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TFT 8.4``- 430x230 

 Cutout 

Размери в mm 
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MC04 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
DGN 7 6 5 4 3 2 1 0 
59,67,75    Знак D11 D10 D9 D8 
58,66,74 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 
DGN58, 59 – CN2  DGN66,67 – CN3  DGN74,75 – CN4 
Знак  –  0 - > +10V 

1 -> - 10V 
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Начин на свързване на крайните изключватели и настройка 

положението на джъмперите 

 

 
JP 6, JP 8, JP 10, JP 12 са в положение TE се използва външен тахогенератор. Когато 
са в положение TI се използва вътрешен тахогенератор. 
Когато JP 5, JP7, JP9, JP11 са отворени системата работи с пулскодер с 2500 об/min. 
Когато са в горно положение с пулскодер с 2000 об/min и, когато са в долно с 
1500об/min. 
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Разположение на сигналите на машинни пултове МОP06 и MOP07 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    MPE 04 
                                  MPE 03 

 

291.4 
241.4 

291.5 
241.5 

291.6 
241.6 

291.1 
241.1 

291.2 
241.2 

291.3 
241.3 

290.6 
240.6 

290.7 
240.7 

291.0 
241.0 

290.3 
240.3 

290.4 
240.4 

290.5 
240.5 

290.0 
240.0 

290.1 
240.1 

290.2 
240.2 

290.6 
240.6 

290.7 
240.7 

291.7 
241.7 

290.3 
240.3 

290.4 
240.4 

290.5 
240.5 

290.0 
240.0 

290.1 
240.1 

290.2 
240.2 



ЕТА-17 
 

Rev.1/2004   21 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Забележка: Това са стандартните символи на ЕТА-17, които се използват при 
изработката на машинни пултове. 
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Кабели 
Кабел KT02 CNC10/PC за комуникация чрез RS232-9F/9M (CN5) 
 
Съединител 9F Съединител 9M към CNC 
6 4 DTR 
2 3 TxD 
3 2 RxD 
4 6 DSR 
5 5 GND 
7 8 CTS 
8 7 RTS 
ширмовка - корпус Ширмовка - корпус  
 
Кабел K13 CNC10/MC04/MP за комуникация чрез RS485 (CN1-CN4) 
 
Усукана двойка  Съединител RG45 Сигнал 
проводник перо  
1 - ва  1 Rx+ 
1 - ва  2 Rx- 
2 - ра 3 Tx+ 
2 - ра 6 Tx- 
3 - та 4 KEY* 
3 - та 5 ESP* 
4 - та 7 ON 
4 - та 8 GND 
Забележка: сигналите означени с"*" не се използват в МС04, а само в МР06/07 
 
Кабел CAB562 HD15F Video signals (CN16) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
GRЕEN 

3 
BLUE 

1 
RED 

15 

6 
GND 

7 
GND 

11 1213 
HSYNC 

14 
VSYNC 

5 
GND 

4 

10 
GND 

9  
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Кабел К06А - Права връзка HD15F (CN7, CN9, CN11, CN13) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    PRDY2 
 
 
    PRDY1 
 
    ENBL2 
 
 
    ENBL1 
 
Кабел К05А - Обратна връзка HD15M (CN6, CN8, CN10, CN12) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кабели за захранване на CNC10, CNC11, MC03, МС04 и МР06/07 
 
 
 
 
            JG1 
 
Забележка: Всички изделия на ЕТА-17 се захранват по начина показан на 
схемата(+24V - отляво, GND - отдясно), като задължително се използва кабел 
минимум 2,5мм2 и задължително се заземява с кабел 4мм2 към жигульовката JG1. 

2 
ENBL1 

3 
VRDY1 

1 
PRDY2 

15 
VCMD1 

6 
PRDY1 

7 
OVL1 

11 
ENB2 

 12 
 OVL2 

13 
SCK 

14  TS2 
(GND) 

5 
LD 

4 
SD 

10 VCMD2 
(GND) 

9 
TS1 

8 
VRDY2

4 
VCC

3 
C 

5 
TSB

11 
GND 

10 
OH1

9 
TSA

15 
OH2

 1413 
VCC 

12 
GND 

1 
A 

2 
B 

6 
 A 

7 
 B 

8 
 C 

    ОFF       ON       COM 
 
 

CN14 

+24V GND   
 
 

CN15



ЕТА-17 
 

Rev.1/2004   24 

 
Схема на свързване на  CNC10x/1MC4/TFT15/MP7/xx 
 

 
 
Схема на свързване на CNC10x/1MC4/TFT8/MP6/xx 
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Работа с NC Tools v 5.0 
Опции на програмата :  
Baud rate – Избор на скоростта на трансфер ( bits/s) ;  
Communication port – Избор на комуникационен порт, през който се осъществява 
трансфера. 
Mode – режим на работа  

Master – използва се при зареждане на файлове към CNC или  Databag, може 
да се използва и при приемане на единичен файл от CNC или Databag. 

Server – при избиране на тази опция програмата застава в режим, при който 
очаква файл от CNC или Databag, след като се приеме файла програмата очаква нов, 
така продължава докато потребителя не натисне Stop. 

Databag options – Enable erase – Избира се, когато потребителя иска да изтрие 
съдържанието на Databag. 

Transfer options – Опции на трансфер   
Packet size – Големина на пакета (bytes)  
Device label – Име с което се представя програмата пред CNC или 

Databag . 
Export options – Опции при изпращане на файл към CNC или Databag 

Export both ladder executable and ladder view – При отбелязване на тази 
опция, програмата зарежда ладер програма и ладер графика в CNC. 

Export entire file – Програмата изпраща целия избран файл.  
Export from line - Изпращане на файл от ред до края на файла(ex. 34 – от 

34 ред до края на файла) или от ред до ред(ex. 34:98 – от 34 ред до 98 ред). 
Export from code - Изпращане на файл от номер на даден код  до края на 

файла(ex. 9000 – от код 9000 до края на файла) или от номер на код до номер 
на код  (ex. 9000:9222 – от код номер 9000 до код номер 9222 ) . 
Import options – Опции при приемане на файл от CNC или Databag ;  

File to import – Име на файл, който трябва да се приеме използва се при 
комуникация с Databag, когато потребителят иска да изтегли файл с 
определено име. 

 Import path – Пътека към папката където потребителят иска да записва 
файловете които приема. С бутона Browse … пътеката се избира с мишката.  

Бутони :   
Export…-  При натискане на този бутон се появява диалогов прозорец, в 

който се избира файл за изпращане. 
Import… - При натискане на този бутон програмата влиза в готовност за 

приемане на файл. 
Stop(Reset) – Прекратява текущия трансфер. 
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Erase databag – Изтрива съдържанието на Databag ако е позволено от опция 
Enable erase. 

 
Cancel – Излизане от програмата. 
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Зареждане на контролер  
 
1. Натиска се бутон “ALTER” и се включва системата. 
2. След влизане в тестови режим се въвежда кода 4562951413 и се натиска     бутон  
“INPUT” 
3. Избира се меню"System Utilities" -> "Download  PMC-X" и се натиска     бутон  
“INPUT” 
4. От компютъра се стартира програмата  NC Tools 
5. Избира се "Ladder Compiler PMC-X" и се компилира сорс     
файла.  За да се създаде графичен фаил който да се визуализира на системата от 
опциите на компилатора се избират "Make ladder graphic in" и "Convert GFX file to 
LDR view"      
6. Ако няма открити грешки от компилатора се избира "Data Transfer Tool" 
7.  От "Export Options" се избира "Export both ladder executable and ladder view" 
8. Избира се "Export" и се зарежда контролера 
9. Зареждането на контролера е приключило успешно ако след зареждането, на 
екрана нa компютъра се появи надпис “Connection Completed”. 

Rev.2/2005  27 
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   А-1 

Приложение 1. 
 
PMC-X  -  >  CNC - SYSTEM M  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DGN No 7 6 5 4 3 2 1 0 
100         
101         
102         
103 AFL ZNG SPC SPB SPA    
104 LIM- LIM+ *FLWU  JOV8 JOV4 JOV2 JOV1 
105 SVF8 SVF7 SVF6 SVF5 SVF4 SVFZ SVFY SVFX 
106         
107         
108         
109         
110         
111         
112 HX/ROV1    -X +X SBK BDT 
113 HY/ROV2    -Y +Y MLK *ILK 
114 HZ/DRN    -Z +Z GR2I GR1I 
115 H4    -4 +4   
116 H5    -5 +5   
117 H6    -6 +6   
118 H7    -7 +7   
119 H8    -8 +8   
120 ZRN *SSTP SOR SAR FIN ST MP2 MP1 
121 ERS RT *SP *ESP OV8 OV4 OV2 OV1 
122 PN8 PN4 PN2 PN1 KEY MD4 MD2 MD1 
123         
124 R08I R07I R06I R05I R04I R03I R02I R01I 
125 SIND SSIN SGN  R12I R11I R10I R09I 
126  SMZ  OVC    SNDX 
127 MIR4     *ABSM MIRY MIRX 
128 *IT8 *IT7 *IT6 *IT5 *IT4 *ITZ *ITY *ITX 
129 RLSOT  -LMZ -LMY -LMX +LMZ +LMY +LMX 
130 UI07 UI06 UI05 UI04 UI03 UI02 UI01 UI00 
131 UI15 UI14 UI13 UI12 UI11 UI10 UI09 UI08 

ETA - 17
 AFL   Забранява  М,В и Т    функции.

ETA - 17
    Сигнала  ZNG екато "MLK" за ос Z, ако MLK не е включен.

ETA - 17
   SPA, SPB и SPC кодират и чрез таблица задават OVERRIDE на шпиндела в диапазона от 50 до 120 % през 10 %.

ETA - 17
LIM-, LIM+ : Ако единият от двата сигнала е активен ( = 1), то по избраната ос в съответ-ната посока ( - или + ) в режим HANDLE сезабранява движението с РИГ. 

ETA - 17
           Сигнала *FLWUпозволява при липса на ENABLE към  серво блоковете да се следят обратните връзки по положение и  да се поддържа координатната  система на машината, отчитайки промените в текущите координати.

ETA - 17
    JOV1 - JOV8 битове  от кода на JOGкоефициент за корекция на подава-нето.    Виж  от  "SETUP OPTIONS" P 1.0 -JOGVR

ETA - 17
SVF6 : Сигнал, който се използва,когато управлението на ос 6 трябвада бъде предадено от CNC на до-пълнително монтиран модул за ре-жим на следене.       Сигнала SVF6 сваля ENABLEкъм ос 6.Виж от "SETUP OPTIONS"P0.2- FLUP разрешаващ режима за следене .

ETA - 17
SVF5 : Сигнал, който се използва, ко-гато управлението на ос 5 трябва  да бъде предадено от CNC на допълни-телно монтиран модул за  режим  на следене.         Сигнала SVF5 сваля ENABLE към ос 5. Виж  от  "SETUP OPTIONS"P0.2- FLUP разрешаващ  режима  за следене .

ETA - 17
SVF4 :  Сигнал, който се използва, когато управлението на ос 4 трябва да бъде  предадено от CNC на  до-пълнително монтиран модул за ре-жим на следене.         Сигнала SVF4 сваля ENABLEкъм ос 4. Виж от "SETUP OPTIONS"P0.2- FLUP разрешаващ  режима за следене .

ETA - 17
SVFZ : Сигнал, който се използва, когато управлението на ос Z трябва да бъде предадено от CNC на до-пълнително монтиран модул за ре-жим на следене.         Сигнала SVFZ сваля ENABLE към ос Z. Виж  от  "SETUP OPTIONS"P0.2- FLUP разрешаващ  режима за следене .

ETA - 17
SVFY : Сигнал, който се използва,когато управлението на ос Y трябвада бъде предадено от CNC на до-пълнително монтиран модул за ре-жим на следене.          Сигнала SVFY сваля ENABLEкъм ос Y. Виж  от  "SETUP OPTIONS" P0.2-  FLUP разрешаващ  режима за следене .

ETA - 17
SVFX :  Сигнал, който се  използва,когато управлението на ос X трябвада бъде предадено от CNC на  до-пълнително монтиран модул за ре-жим на следене.          Сигнала SVFX сваля ENABLE към осX. Виж  от  "SETUP OPTIONS"P0.2- FLUP разрешаващ режима за следене .

ETA - 17
    HY : Избор на  ос Y  при използване  на РИГ в режим(MD4,MD2,MD1=100, 101 или111) HANDLE,  JOG или  THND .       РИГ в тези режими може да се използ-ва само ако параметъра от "PCB OPTIONS" P 0.1..3 - MPGC2...MPGC0 е различен от000 т.е. има поне един включен РИГ.     Тогава, ако Р013.0 - JHD = 0 с РИГ се ра-боти в режим HANDLE и THND, а  в  JOG не може.Обратно ако Р013.0 - JHD = 1  еразрешено ползване на РИГ в режим HANDLEи THND, но вече може и в JOG..       Ако параметъра от "PCB OPTIONS" P 0.1..3 - MPGC2...MPGC0 е равен на 000 и така е забранена употребата на РИГ, тога-ва режим HANDLE се превръща в режим  STEP и сигнала HY не се използва за из -бор на ос, а стъпково преместване се полу-чава от бутоните за движение по осите в ръчен режим, като на всяко натискане вопределена посока инкремента е опреде-лен от МР2,МР1- DGN120.0,120.1( тези двасигнала важат и за РИГ).                                 ИЛИ  ROV2 и ROV1 - битoве кодиращи OVERRIDE за  бързите ходове  в режим  MD4,MD2,MD1= 000,001,101(MDI,AUTO,JOG), като стойностите са : F0, 25, 50 и 100%     За F0 виж Р533 .    Виж Р030.2 - RPV за визуализиране на тази корекция на дисплея. 

ETA - 17
    HZ : Избор на  ос Z  при използване  на РИГ в режим(MD4,MD2,MD1=100, 101 или111) HANDLE,  JOG или  THND .       РИГ в тези режими може да се използ-ва само ако параметъра от "PCB OPTIONS" P 0.1..3 - MPGC2...MPGC0 е различен от000 т.е. има поне един включен РИГ.    Тогава, ако Р013.0 - JHD = 0 с РИГ се ра-боти в режим HANDLE и THND, а  в  JOGне може.Обратно ако Р013.0 - JHD = 1  еразрешено ползване на РИГ в режим HANDLEи THND, но вече може и в JOG.       Ако параметъра от "PCB OPTIONS" P 0.1..3 - MPGC2...MPGC0 е равен на 000 и така е забранена употребата на РИГ, тога-ва режим HANDLE се превръща в режим  STEP и сигнала HZ не се използва за из -бор на ос, а стъпково преместване се полу-чава от бутоните за движение по осите в ръчен режим, като на всяко натискане вопределена посока инкремента е опреде-лен от МР2,МР1- DGN120.0,120.1( тези двасигнала важат и за РИГ).                            ИЛИ   DRN - пробен ход при режим MD4,MD2,MD1=001(AUTO) . Използва се при бързо проиграванена програмата   без   детайл.   Виж Р001.6 - RDRN за ефективност или неефективност на сигнала при бърз ход.   Виж и Р015.3 - SKPF за валидност на сигна -ла при G31.

ETA - 17
    HX : Избор на  ос Х  при използване  на РИГ в режим(MD4,MD2,MD1=100, 101 или111) HANDLE,  JOG или  THND .       РИГ в тези режими може да се използ-ва само ако параметъра от "PCB OPTIONS" P 0.1..3 - MPGC2...MPGC0 е различен от000 т.е. има поне един включен РИГ.     Тогава, ако Р013.0 - JHD = 0 с РИГ се ра-боти в режим HANDLE и THND, а  в  JOGне може.Обратно ако Р013.0 - JHD = 1  еразрешено ползване на РИГ в режим HANDLEи THND, но вече може и в JOG.       Ако параметъра от "PCB OPTIONS" P 0.1..3 - MPGC2...MPGC0 е равен на 000 и така е забранена употребата на РИГ, тога-ва режим HANDLE се превръща в режим  STEP и сигнала HX не се използва за из -бор на ос, а стъпково преместване се полу-чава от бутоните за движение по осите в ръчен режим, като на всяко натискане вопределена посока инкремента е опреде-лен от МР2,МР1- DGN120.0,120.1( тези двасигнала важат и за РИГ).                                 ИЛИ ROV1и ROV2 - битoве кодиращи OVERRIDEза бързите ходове в режим MD4,MD2,MD1 = 000,001,101(MDI,AUTO,JOG), като стойности-те са : F0, 25, 50 и 100%     За F0 виж  Р533.     Виж Р030.2 - RPV за визуализиране на тази корекция на дисплея. 

ETA - 17
-Х  задава движение по  ос  Х в отрицателна посока  в режим MD4, MD2, MD1=101 (JOG) иMD4,MD2,MD1=100 (STEP)

ETA - 17
+Х    задава движение по ос Х в положителна посока  в режим MD4, MD2, MD1=101 (JOG)  иMD4,MD2,MD1=100 (STEP)

ETA - 17
 SBK   определя изпълнение напрограмата така, че  след всеки блок спира и след активиране на сигнала START за CNCпреминава към изпълнение на следващия. Виж Р031.3 - MLSB.   "1" визуали-зира сигнала на статус линията.

ETA - 17
BDT : При този сигнал се про-пускат предварително опреде-лени блокове от програмата(пред, които е поставено "/"). Виж Р031.5 - BDT.   "1"визуали-зира сигнала на статус линията .

ETA - 17
-Y  задава движение по  ос  Y в отрицателна посока  в режим MD4, MD2, MD1=101 (JOG) иMD4,MD2,MD1=100 (STEP)

ETA - 17
+Y    задава движение по ос Y в положителна посока  в режим MD4, MD2, MD1=101 (JOG)  иMD4,MD2,MD1=100 (STEP)

ETA - 17
-Z  задава движение по ос Z в отрицателна посока  в режим MD4, MD2, MD1=101 (JOG) иMD4,MD2,MD1=100 (STEP)

ETA - 17
+Z    задава движение по ос Z в положителна посока  в режим MD4, MD2, MD1=101 (JOG)  иMD4,MD2,MD1=100 (STEP)

ETA - 17
 GR1I - GR2I са битове кодиращи № на предавката в  предавател-ната кутия на шпиндела установ-ена в момента на разглеждането. Виж Р031.6 - GR. "1" визуализи-ра № на работещата предавка на шпиндела върху дисплея. 

ETA - 17
 H4 : Избор на  ос 4  при използване  на РИГ в режим(MD4,MD2,MD1=100, 101 или111) HANDLE,  JOG или  THND .       РИГ в тези режими може да се използ-ва само ако параметъра от "PCB OPTIONS" P 0.1..3 - MPGC2...MPGC0 е различен от000 т.е. има поне един включен РИГ.     Тогава ако Р013.0 - JHD = 0 с РИГ се ра-боти в режим HANDLE и THND, а  в  JOGне може.Обратно ако Р013.0 - JHD = 1  еразрешено ползване на РИГ в режим HANDLE и THND, но вече може и в JOG.       Ако параметъра от "PCB OPTIONS" P 0.1..3 - MPGC2...MPGC0 е равен на 000 и така е забранена употребата на РИГ, тога-ва режим HANDLE се превръща в режим  STEP и сигнала H4 не се използва за из -бор на ос, а стъпково преместване се полу-чава от бутоните за движение по осите в ръчен режим, като на всяко натискане вопределена посока инкремента е опреде-лен от МР2,МР1- DGN120.0,120.1( тези двасигнала важат и за РИГ).

ETA - 17
-4  задава движение по  ос  4 в отрицателна посока  в режим MD4, MD2, MD1=101 (JOG) иMD4,MD2,MD1=100 (STEP)Това е възможно при активиранР 0 бит 0 и 1  --  ADXS1 , ADXS0 = 0, 1 - вижи Р 5, Р 6, Р 7 в които от NAMx0 до NAMx3( х = 4,5,6,7 - цифри съответстващи на номерана допълнително въведената ос )  дават имена активираната , с Р 0 бит 0 и 1, ос.Р 0 до Р 7 са параметри от  "Setup options".

ETA - 17
+4    задава движение по ос 4 в положителна посока  в режим MD4, MD2, MD1=101 (JOG) иMD4,MD2,MD1=100 (STEP)                 Това е възможно при активиранР 0 бит 0 и 1  --  ADXS1 , ADXS0 = 0, 1 - вижи Р 5, Р 6, Р 7 в които от NAMx0 до NAMx3( х = 4,5,6,7 - цифри съответстващи на номерана допълнително въведената ос )  дават имена активираната , с Р 0 бит 0 и 1, осР 0 до Р 7 са параметри от  "Setup options".

ETA - 17
         H5 : Избор на  ос 5  при използване  на РИГ в режим(MD4,MD2,MD1=100, 101 или111) HANDLE,  JOG или  THND .       РИГ в тези режими може да се използ-ва само ако параметъра от "PCB OPTIONS" P 0.1..3 - MPGC2...MPGC0 е различен от000 т.е. има поне един включен РИГ.     Тогава ако Р013.0 - JHD = 0 с РИГ се ра-боти в режим HANDLE и THND, а  в  JOGне може.Обратно ако Р013.0 - JHD = 1  еразрешено ползване на РИГ в режим HANDLE и THND, но вече може и в JOG.       Ако параметъра от "PCB OPTIONS" P 0.1..3 - MPGC2...MPGC0 е равен на 000 и така е забранена употребата на РИГ, тога-ва режим HANDLE се превръща в режим  STEP и сигнала H5 не се използва за из -бор на ос, а стъпково преместване се полу-чава от бутоните за движение по осите в ръчен режим, като на всяко натискане вопределена посока инкремента е опреде-лен от МР2,МР1- DGN120.0,120.1( тези двасигнала важат и за РИГ).

ETA - 17
-5  задава движение по  ос  5 в отрицателна посока  в режим MD4, MD2, MD1=101 (JOG) иMD4,MD2,MD1=100 (STEP).              Това евъэможно при системаCNC 11 и активиран Р 0 бит 0 и 1  --  ADXS1 , ADXS0 = 1, 0 - виж  и  Р 5, Р 6, Р 7 в  коитоот NAMx0 до NAMx3 ( х = 4,5,6,7 - цифри съот-ветстващи на номера на допълнително въве-дената ос )  дават име на активираната , с Р 0 бит 0 и 1, ос.    Р 0 до Р 7 са параметри от  "Setup options".

ETA - 17
+5    задава движение по ос 5 в положителна посока  в режим MD4, MD2, MD1=101 (JOG) иMD4,MD2,MD1=100 (STEP).              Това евъэможно при системаCNC 11 и активиран Р 0 бит 0 и 1  --  ADXS1 , ADXS0 = 1, 0 - виж  и  Р 5, Р 6, Р 7 в  коитоот NAMx0 до NAMx3 ( х = 4,5,6,7 - цифри съот-ветстващи на номера на допълнително въве-дената ос )  дават име на активираната , с Р 0 бит 0 и 1, ос.    Р 0 до Р 7 са параметри от  "Setup options".

ETA - 17
    H6 : Избор на  ос 6  при използване  на РИГ в режим(MD4,MD2,MD1=100, 101 или111) HANDLE,  JOG или  THND .       РИГ в тези режими може да се използ-ва само ако параметъра от "PCB OPTIONS" P 0.1..3 - MPGC2...MPGC0 е различен от000 т.е. има поне един включен РИГ.     Тогава ако Р013.0 - JHD = 0 с РИГ се ра-боти в режим HANDLE и THND, а  в  JOGне може.Обратно ако Р013.0 - JHD = 1  еразрешено ползване на РИГ в режим HANDLE и THND, но вече може и в JOG.       Ако параметъра от "PCB OPTIONS" P 0.1..3 - MPGC2...MPGC0 е равен на 000 и така е забранена употребата на РИГ, тога-ва режим HANDLE се превръща в режим  STEP и сигнала H6 не се използва за из -бор на ос, а стъпково преместване се полу-чава от бутоните за движение по осите в ръчен режим, като на всяко натискане вопределена посока инкремента е опреде-лен от МР2,МР1- DGN120.0,120.1( тези двасигнала важат и за РИГ).

ETA - 17
-6  задава движение по  ос  6 в отрицателна посока  в режим MD4, MD2, MD1=101 (JOG) иMD4,MD2,MD1=100 (STEP).       Това  евъэможно  при система  CNC 11 и активиран Р 0 бит 0 и 1  --  ADXS1, ADXS0 =1, 1 - виж  и  Р 5, Р 6, Р 7 в  които  от NAMx0 до NAMx3 ( х = 4,5,6,7 - цифри съответстващи на номера на допълнително въведената ос ) дават име на активираната , с Р 0 бит 0 и 1, ос.    Р 0 до Р 7 са параметри от  "Setup options".

ETA - 17
+6    задава движение по ос 6 в положителна посока  в режим MD4, MD2, MD1=101 (JOG) иMD4,MD2,MD1=100 (STEP).       Това  евъэможно  при система  CNC 11 иактивиран Р 0 бит 0 и 1  --  ADXS1, ADXS0 =1, 1 - виж  и  Р 5, Р 6, Р 7 в  които  от NAMx0 до NAMx3 ( х = 4,5,6,7 - цифри съответстващи на номера на допълнително въведената ос ) дават име на активираната , с Р 0 бит 0 и 1, ос.    Р 0 до Р 7 са параметри от  "Setup options".

ETA - 17
ZRN заедно с MD4,MD2,MD1=101, (JOG) определят режим ръчно връщане в опор-на точка .

ETA - 17
*SSTP -  стоп шпиндел. Когато сигнала е активен не е въэможно ръчно и автоматично въртене на щпиндела.

ETA - 17
SOR -  сигнал за задаване на ниска скорост на шпиндела.    Виж:Р108 - SPLOW ниска скорост на вретеното  при активен сигнал SOR.    Сигнала се използва за МЕХАНИЧНО ОРИЕНТИРАНЕ НАШПИНДЕЛА  свързано със следните параметри и сигнали:Р003.5 - GST=0 (разрешиено използването на SOR при ориентиране на шпиндела).Р013.5 - ORCW даващ посока на  установената  с Р108 ниска скорост.Помощна М функция като команда за ориентиране и щифт за механично фиксиране.За друг начин за ориентиране виж сигн.SNDX (DGN 126.0 )                                     или за         АВТОМАТИЧНО ПРЕВКЛЮЧВАНЕ НА ПРЕДАВКИТЕ свързано със следните параметри и сигнали:Р012.7 - SPAM=0 (автоматична смяна на предавките).Р003.5 - GST=1 (разрешено използването на SOR при превключването на предавките).       След задаване на команда за въртене на шпиндела CNC проверява командата в кой от за дадените с параметри  диапазони за  I,II,III и IV предавки попада и  издава към PCM-X един от сигналите GR1,GR2,GR3 и GR4.    PCM-X използвайки SOR превключва на дадената предавка. 

ETA - 17
SAR :   сигнал за достигната скорост от шпиндела.    Виж P024 бит 2 - SCTO ( за това  дали да се проверява или не "дос-тигната  скорост" на  вретеното ) иР110 - SCTTIM ( определящ време-то след което се проверява "достиг-ната скорост".   Сигналът е включен, като необхо-димо условие за изпълнението наработните ходове на машината  в автоматичен режим независимо оттова дали са в мм/об или  мм/мин.

ETA - 17
FIN :   сигнал отговор, че зададената с M,T и S функции команда е изпълнена .След получаването му може да се пре-мине към изпълнението на други  ко-манди или следващ  блок от програма.Виж   Р049.2 - ADSI разрешаващ визу-ализирането на сигнала под статус ли-нията.Виж и Р009 - TFIN, определящ минимал-на продължителност на сигнала за дабъде възприет.

ETA - 17
ST : СТАРТИРАНЕ . Автоматичната работа на  CNC в режим MDI, AUTO (MD4, MD2,MD1=000, 001) се стартира с този сигнал.Ако  ST не се игнорира и стане ефективен се активи-ра сигнала STL (задейства лампата за авто-матична работа).  Сигнала ST се игнорира когато :  1. Не са активни режимите MDI, AUTO.  2. *SP е активен.  3. *ESP е активен.  4. ERS е активен.  5. Индицирана е неизправност(ALARM).  6. Няма индикация за готовност(READY).  7. Ако не е завършила автоматичната ра-     бота зададена от предишна команда.  При автоматична работа изпълнението наоперацията се спира и STL се изключва приследните условия :    1.Активиране на *SP(спира и движението     по осите).   2.Активиране на *ESP(спира и движението     по осите).   3.Активиране на ERS(спира и движението     по осите).   4.Бутона RESET е задействан(спира и дви-     жението по осите).    5.Изпълнена команда в режим ЕДИНИЧЕН     БЛОК(SBK).   6.Индицирана е неизправност(ALARM) и дви-     жението по осите спира.  Виж  и   Р 001.2 - DCS.  и сигнала DST - DGN 150.5.  

ETA - 17
МР2 и МР1  битове  за кодиранекоефицента на РИГ: х1, х10, х100 микрона.    Виж Р030.0 - MPML  чрез койтосе визуализира тази корекция за РИГ на дисплея.

ETA - 17
ERS :  Външен RESET за CNC. Възприема се както  RESET отсистемната клавиатура.Дистанционно връщане в изход-но състояние .

ETA - 17
RT :   Сигнал за бърз ход на машината в  режим   MD4,MD2,MD1=101(JOG)Виж Р010.0 - ISOT  за валидност на сигнала преди или след  достигане на опорна точка след първоначално включване на машината.Виж и Р030.2 - RPV за визуализира-не, на корекцията за този режим на движение, на дисплея.

ETA - 17
*SP : FEED HOLD - CNC се установяа всъстояние СПИРАНЕ НА ПОДАВАНЕТОс активизиране на сигнала *SP.Едно -временно с това се прекъсва сигналаSTL и се активира SPL. Автоматичнатаработа с движение по осите не се въз-становява при отпадане на *SP.Необ -ходимо е активиране на ST и по отри-цателния му фронт се довършва пре-къснатото движение.   Когато *SP се активира по време нацикли за нарязване на резба или самона нарязване на резба сигнала SPL сеактивира веднага, а операцията про -дължава до завършване на резбата.

ETA - 17
*ESP :  Авариен стоп . Активното състояние на сигнала сваля готовността на системата .Спира се изпъл нението всичкифункции и команди за движения.

ETA - 17
OV8, OV4, OV2, OV1 кодиратOVERRIDE за работното подаванеот 0 до 150% през 10%  Виж Р030.3 - FDV за визуализира-не на тази корекция на дисплея.

ETA - 17
 MD4, MD2, MD1 определят режимите на работа на CNC. MD4 | MD2 | MD1|------------------------------------   0     |    0    |   0    | MDI                   0     |    0    |   1    | AUTO                    0     |    1    |   0    |                     0     |    1    |   1    | EDIT                    1     |    0    |   0    | HANDLE(STEP)*     1     |    0    |   1    | JOG             1     |    1    |   0    | TEACH IN JOG            1     |    1    |   1    | THND* Ако параметъра от "PCB OPTIONS" P 0.1..3 - MPGC2...MPGC0 е равен на 000 и така е забранена употребата на РИГ, тогава режим HANDLE се превръ-ща в режим  STEP.

ETA - 17
KEY - сигнал от ключ за блоки-ране  възможността  за  редак-тиране на детайл програмата. 

ETA - 17
    В двоичен код PN8,PN4,PN2,PN1служат за извикване на програми с номера от 00 до 15.

ETA - 17
   От R01I до R12I : R - код скойто PCM -X задава на CNCобороти за шпиндела. Сиг-нала "SIND" трябва да е "1" 

ETA - 17
   От R01I до R12I : R - код скойто PCM-X задава на CNCобороти за шпиндела. Сиг-нала "SIND" трябва да е "1" 

ETA - 17
SIND -  определя командата за управ-лението на шпиндела от къде се за-дава - от CNC или от PМС-X.SIND = "0"- от CNC, SIND = "1"- от PMC-X.

ETA - 17
 SSIN - определя кой дава знака на командата за шпиндела - CNC или PМС-X.  SSIN = "0"- от CNC,  SSIN = "1"- от PМС-X.

ETA - 17
SGN -  определя знака на команда-та за шпиндела, когато тя  се задава от PMC-X.  SGN ="0"- отрицателен,SGN = "1"- положителен.

ETA - 17
SMZ :  сигнал, които определя, припреминаване от движение по една интер-полационна линия към движение по дру-га итерполационна линия (разположенив два съседни блока), дали да има връх (да се изчака край на позиционирането) или прехода да е заоблен (преди завър-шването на едното движение  да започва другото).SMZ = "1"- с връх,SMZ = "0"- заобля.

ETA - 17
 OVC  сигнала фиксира OVERRIDE на работното подаване на 100% ,безусловно .

ETA - 17
SNDX -  команда за ориентиране на шпиндела .  Виж параметрите, които се използват с тази команда :Р001.4 - SXDIR, за посока на ориентиране на щпиндела.P570 - SPIDS за скорост на ориентиране с командата  SXDN .Р571 - SPIDX,   ъгъл на ориентиране.Р574 - SPINP, за макс.грешка при ориентиране.Р575 - SPDEV, за минимално отклонение от ъгъла на ориентиране преди подаване на командата .  Обратна връзка по положение е пулскодер на шпиндела с 1024 имп./об.

ETA - 17
MIR4 променя програмираното движение по ос 4 да се изпъл-нява, като огледален образ.

ETA - 17
*ABSM : използва се в ня-кои случаи при употреба наабсолютни пулскодери за обратна връзка  по осите .

ETA - 17
MIRY  променя програмираното движение по ос Y да се изпъл-нява, като огледален образ.

ETA - 17
MIRХ  променя програмираното движение по ос Х  да се изпъл-нява, като огледален образ.

ETA - 17
 *IT6 :   Блокировка на ос 6. С включването на сигнала ( активен  по "0")  придвижването по ос 6  спира съсзабавяне и след изключването на *ITX  движениетопродължава от точката на прекъсване.           При условие, че се използва PMC-X :       1 . Ако параметър Р008.7- EILK = 1, то сигнала *IT6            е валиден .       2 . Ако параметър Р008.7- EILK = 0, то *IT6 е не ва-            лиден. Виж сигнала *ILK - DGN113.0, който става            валиден в случая.

ETA - 17
 *IT5 :   Блокировка на ос 5. С включването на сигнала ( активен  по "0")  придвижването по ос 5  спира съсзабавяне и след изключването на *ITX  движениетопродължава от точката на прекъсване.           При условие, че се използва PMC-X :       1 . Ако параметър Р008.7- EILK = 1, то сигнала *IT5            е валиден .       2 . Ако параметър Р008.7- EILK = 0, то *IT5 е не ва-            лиден. Виж сигнала *ILK - DGN113.0, който става            валиден в случая. 

ETA - 17
 *IT4 :   Блокировка на ос 4. С включването на сигнала ( активен  по "0")  придвижването по ос 4  спира съсзабавяне и след изключването на *IT4  движениетопродължава от точката на прекъсване.           При условие, че се използва PMC-X :       1 . Ако параметър Р008.7- EILK = 1, то сигнала *IT4            е валиден .       2 . Ако параметър Р008.7- EILK = 0, то *IT4 е не ва-            лиден. Виж сигнала *ILK - DGN113.0, който става            валиден в случая. 

ETA - 17
 *ITZ :   Блокировка на ос Z. С включването на сигнала ( активен  по "0")  придвижването по ос Z  спира съсзабавяне и след изключването на *ITZ  движениетопродължава от точката на прекъсване.           При условие, че се използва PMC-X :       1 . Ако параметър Р008.7- EILK = 1, то сигнала *ITZ            е валиден .       2 . Ако параметър Р008.7- EILK = 0, то *ITZ е не ва-            лиден. Виж сигнала *ILK - DGN113.0, който става            валиден в случая. 

ETA - 17
*ITX :   Блокировка на ос Y. С включването на сигнала ( активен  по "0")  придвижването по ос Y  спира съсзабавяне и след изключването на *ITY  движениетопродължава от точката на прекъсване.           При условие, че се използва PMC-X :       1 . Ако параметър Р008.7- EILK = 1, то сигнала *ITY            е валиден .       2 . Ако параметър Р008.7- EILK = 0, то *ITY е не ва-            лиден. Виж сигнала *ILK - DGN113.0, който става            валиден в случая.

ETA - 17
*ITX :   Блокировка на ос Х. С включването на сигнала ( активен  по "0")  придвижването по ос Х  спира съсзабавяне и след изключването на *ITX  движениетопродължава от точката на прекъсване.           При условие, че се използва PMC-X :       1 . Ако параметър Р008.7- EILK = 1, то сигнала *ITX            е валиден .       2 . Ако параметър Р008.7- EILK = 0, то *ITX е не ва-            лиден. Виж сигнала *ILK - DGN113.0, който става            валиден в случая.

ETA - 17
RLSOT :  При запис на "1" от PMC-Xв този бит софтуерните лимитни ограничения на движенията отпадат.   Виж от Р780 до Р795 .

ETA - 17
UI00  до  UI15 :  битове от промен-ливи, които се четат отмакросите. Виж описанието на макросите .

ETA - 17
UI00  до  UI15 :  битове от промен-ливи, които се четат отмакросите. Виж описанието на макросите .

ETA - 17
 При активен MLK   движения по осите не сеизпълняват. Заданията за движение се отчитат на дисплея, като се счита, че обратната връзка ги квитира.  Функциите M, S, и Т са действащи.Машината е заключена.  Виж параметър Р031.3 - MLSB."1" визуализира сигнала на статус линията.  Виж  сигнала  ZNG аналогичен на MLK  но само за ос Z .

ETA - 17
 * ILK :   Блокировка на една (ос Z)  или всички оси. Свключването на сигнала ( активен  по "0")  придвиж-ването по осите (остта Z ) спира със забавяне в със-тояние СПИРАНЕ НА ПОДАВАНЕТО (SPL вкл., STL изкл.) и след изключването на *ILK движението про-дължава от точката на прекъсване.   I . Сигнала  * ILK се възприема на този адрес ако:             1. се използва PMC-X             2. и Р 008.7 - EILK = 0  (виж описанието на                  Р 008.7),       а неговото въздействие ще бъде :             1. ако  Р012.1 - ZILK = 0, то *ILK е валиден                 за всички оси             2. ако  Р012.1 - ZILK = 1, то *ILK  е валиден                 само за ос Z .   II . При условие, че се използва PMC-X но Р 008.7 -        EILK = 1, сигнала *ILK става невалиден а валид-        ни стават сигналите на DGN 128 - ITX....IT6, като        тяхното въздействие е блокировка съответно за        всяка ос по  отделно.   III . При условие, че няма PMC-X  CNC възприема          сигнала *ILK на DGN 009.0 като в този случай         определяща роля вече има и Р015.2 - RILK .     Виж и  Р049.2 - ADSI разрешаващ визуализиране-то на сигнала под статус линията.

ETA - 17
-LMZ : Сигнала се използва за промяна ( удоб-но е, ако това се налага често ) на минимална-та  координата по ос  Z отчетена от опорната точка .  Действие на сигнала :      1. Придвижваме машината по ос Z до же -ланата координата ( ако тя е вътре в работната зона на машината става непосредствено а акое извън зоната трябва да се използва сигналаRLSOT )      2. Чрез PCM-X задействаме сигнала -LMZтака, че да направи прехода "0"→"1"→"0".       При прехода "1"→"0" достигнатата нова -координата се  записва в  параметър  Р790 и придобива значение на "минимална стойностна координатите" по ос Z .

ETA - 17
-LMY : Сигнала се използва за промяна ( удоб-но е, ако това се налага често ) на минимална-та  координата по ос  Y отчетена от опорната точка .  Действие на сигнала :      1. Придвижваме машината по ос Y   до же -ланата координата ( ако тя е вътре в работната зона на машината става непосредствено а акое извън зоната трябва да се използва сигналаRLSOT )      2. Чрез PCM-X задействаме сигнала -LMYтака, че да направи прехода "0"→"1"→"0".       При прехода "1"→"0" достигнатата нова -координата се  записва в  параметър  Р789 и придобива значение на "минимална стойностна координатите" по ос Y .

ETA - 17
-LMX : Сигнала се използва за промяна ( удоб-но е, ако това се налага често ) на минимална-та  координата по ос  X  отчетена от опорната точка .  Действие на сигнала :      1. Придвижваме машината по ос X  до же -ланата координата ( ако тя е вътре в работната зона на машината става непосредствено а акое извън зоната трябва да се използва сигналаRLSOT )      2. Чрез PCM-X задействаме сигнала -LMXтака, че да направи прехода "0"→"1"→"0".       При прехода "1"→"0" достигнатата нова -координата се  записва в  параметър  Р788 и придобива значение на "минимална стойностна координатите" по ос X .

ETA - 17
+LMZ : Сигнала се използва за промяна ( удоб-но е, ако това се налага често ) на максимал - ната  координата по ос  Z отчетена от опорната точка .  Действие на сигнала :      1. Придвижваме машината по ос Z до же -ланата координата ( ако тя е вътре в работната зона на машината става непосредствено а акое извън зоната трябва да се използва сигналаRLSOT )      2. Чрез PCM-X задействаме сигнала +LMZтака, че да направи прехода "0"→"1"→"0".       При прехода "1"→"0" достигнатата нова -координата се  записва в  параметър  Р782 и придобива значение на "максимална стойностна координатите" по ос Z .

ETA - 17
+LMY : Сигнала се използва за промяна ( удоб-но е, ако това се налага често ) на  максимал -ната  координата по ос  Y отчетена от опорната точка .  Действие на сигнала :      1. Придвижваме машината по ос Y до же -ланата координата ( ако тя е вътре в работната зона на машината става непосредствено а акое извън зоната трябва да се използва сигналаRLSOT )      2. Чрез PCM-X задействаме сигнала +LMYтака, че да направи прехода "0"→"1"→"0".       При прехода "1"→"0" достигнатата нова -координата се  записва в  параметър  Р781 и придобива значение на "максимална стойностна координатите" по ос Y .

ETA - 17
+LMX : Сигнала се използва за промяна ( удоб-но е, ако това се налага често ) на максимал - ната  координата по ос  X отчетена от опорната точка .  Действие на сигнала :      1. Придвижваме машината по ос X до же -ланата координата ( ако тя е вътре в работната зона на машината става непосредствено а акое извън зоната трябва да се използва сигналаRLSOT )      2. Чрез PCM-X задействаме сигнала +LMXтака, че да направи прехода "0"→"1"→"0".       При прехода "1"→"0" достигнатата нова -координата се  записва в  параметър  Р780 и придобива значение на "максимална стойностна координатите" по ос X .



ETA-17

                                                                                                                                      А-2

CNC - > PMC-X   - SYSTEM M

MT -> PMC-X /CN2/ - SYSTEM M

DGN
No

7 6 5 4 3 2 1 0

008 *DECX
009 *DECY
010 *DECZ
011 *DEC4
012 *DEC5
013 *DEC6

DGN No 7 6 5 4 3 2 1 0
148 OP SA STL SPL
149 MA TAP ENB DEN BAL RST AL
150 BF1 BF2 DST TF SF MF
151 M28 M24 M22 M22 M18 M14 M12 M11
152 S28 S24 S22 S21 S18/GR4 S14/GR3 S12/GR2 S11/GR1
153 T28 T24 T22 T21 T18 T14 T12 T11
154 M00 M01 M02 M30 B38 B34 B32 B31
155 B28 B24 B22 B21 B18 B14 B12 B11
156 T48 T44 T42 T41 T38 T34 T32 T31
157
158
159
160 ZP8 ZP7 ZP6 ZP5 ZP4 ZPZ/EF ZPY ZPX
161 ZP28 ZP27 ZP26 ZP25 ZP24 ZP2Z ZP2Y ZP2X
162 UO07 UO06 UO05 UO04 UO03 UO02 UO01 UO00
163 UO15 UO14 UO013 UO012 UO011 UO10 UO09 UO08
164 ZP38 ZP37 ZP36 ZP35 ZP34 ZP3Z ZP3Y ZP3X
165 ZP48 ZP47 ZP46 ZP45 ZP44 ZP4Z ZP4Y ZP4X
166
167
168
169
170
171
172 R08O R07O R06O R05O R04O R03O R02O R01O
173 R12O R11O R10O R09O
174 SXDN
175
176
177 DCNSP DCNMC3 DCNMC2 DCNMC1 DCNKB
178 GP07 GP06 GP05 GP04 GP03 GP02 GP01 GP00
179 GP15 GP14 GP13 GP12 GP11 GP10 GP09 GP08

ETA-17
OP :  когато сигнала е в "1"показ-ва, че ситемата изпълнява авто-матична операция или е изпълня-вала такава преди прекъсването и.Ако режима на работа на CNCостане автоматичен (MDI, AUTO}и се активира *SP(сигнала STLпреминава в пасивно състояние,активното му състояние също по-казва, че се изпълнява автоматич-на операция), ОР остава активен въпреки прекъсването на автома-тичната операция. След възобно-вяването на автоматичната опера-ция (чрез активиране на сигнала ST) и довършването и, сигнала ОР преминава в "0".

ETA-17
 SA : Когато този сигнал е в "1" показва , ченяма  индицирана  аларма  от  тип "SERVO"и , че сигнала  *ESP не е активен .

ETA-17
STL :   сигнал за старт лампа.   Активното състояние на сиг-нала  показва, че CNC изпъл-нява  автоматична  операция.  Активирането на сигнала STпри условие, че в същото вре-ме не е активен *SP, активирасигнала STL и след завършва-не на започната операция тойстава пасивен.Ако по време на авт. операциясе активира *SP то STL преми-нава в пасивно сътояние и сепрекъсва започната операциясвързана с движение по осите.

ETA-17
SPL : Сигнал за стоп лампа.Сигнала се активира, ако по време на изпълняване на автоматична операция в ре-жим AUTO и MDI се подадесигнал *SP. Така CNC показва,че се намира в състояниеFEED HOLD - прекъсване наподаването.Активното състояние на SPLотпада ако се аквира ST и тойе въздействен (виж DGN 120.2)или на CNC се зададе RESET.

ETA-17
Когато МА е в "1" показва, че CNC е включена и базовият софтуер работи .Състоянията  "READY", "NOT REDY"и  "ALARM" на  CNC не влияят на то-зи сигнал.

ETA-17
ENB : Рарешение за работа на  шпиндела  когато  го  уп-равлява CNC.

ETA-17
DEN : Сигнал КРАЙ НА ИНТЕРПОЛАЦИЯТА.  Издава се само когато се изпълняват  М, S и Т функциии зададени в един блок с коман-да за придвижване. Активното му състояние показва, че е завър-шило придвижването  по осите, (ако се ипол -зва за тази цел сигнала) дава се разреше-ние за изпълнение на  М, S или Т  функция,но все още не е получен сигнал за завърш-ването им  (FIN). След края на активнотосъстояние на FIN се сваля и DEN .   Ако сигнала не се използва в програмата наконтролера,  М, S и Т функции се изпълняватзаедно с командите за придвижване по осите.

ETA-17
BAL : Аларма от батерията.

ETA-17
RST : Изходен сигнал от CNC състоянието на който отговаря на състоянието на бутонас надпис "RESET" от ситемната клавиатура.      По  този  начин бутона  може  да  бъде използван ако е необходимо от PMC - X .

ETA-17
AL : Сигналът е активен ако CNC еиндицирала състояние "ALARM"

ETA-17
BF1 : Този сигнал разрешава деко-дирането  на младшата част на  ВCD кода на В функцията. Виж Р020.4 - BCD3  и сигналите  от В11 до В38.

ETA-17
BF2 : Този сигнал разрешава декодирането  на    старшата  част на ВCD кода на В функ-цията.  Виж Р020.4 - BCD3  исигналите от В11 до В38.

ETA-17
DST : Изходен сигнал от CNC състоянието на който отговаря на състоянието на бутонас надпис "START" от ситемната клавиатура.      По  този  начин бутона  може  да  бъде използван ако е необходимо от PMC - X .

ETA-17
TF : Сигнал който се използвакато разрешение  при декоди-ране на  BCD  Т код - четяща функция за кода. Виж Р009 - TMF за времето отзадаване на  Т функцията до появата на сигнала TF.

ETA-17
SF : Сигнал използван като разрешение задекодиране на BCD  S код - четяща функ -ция за кода. Валидна при Р 0.4- SANLG = 0от  "SETUP OPTIONS".     При  Р 0.4 - SANLG = 1, SF е невалидна.     Виж Р009 - TMF за времето от задаване на S функцията до появата на сигнала SF.

ETA-17
MF : Сигнал използван като разрешение за декодиране на  BCD  M код - четяща функция за кода. Виж Р009 - TMF за времето отзадаване на  M функцията до появата на сигнала MF.

ETA-17
От М11 до М28  битове отBCD кода на М функция.

ETA-17
  От S11 до S28 битове от BCD кода на S функциявалидна при Р 0.4 - SANLG = 0 от  "SETUP OPTIONS"           При  Р 0.4 - SANLG = 1 от  "SETUP OPTIONS"  BCD код не се генерира и управлението на  щпинде-ла е с 12 - битов R код ( Физически R кода влиза в платка DAC и излиза от нея като аналогов сигнал.Платката е монтирана допълнително към припасва -щите модули МС03 , МС04.) , като заедно с R кода, откуплунга на правата връзка ( към серво блока ) напървата не дефинира на ос ( ако физически същест -вува такъв ) излиза аналогова команда, със знак, зауправление на щпиндела и възможност за постояннаконтурна скорост на рязане.            Виж и Р031.1 - SCMN за визуализиране на S кода.                

ETA-17
 S18 :  бит от BCD кода на S функция валидна при Р 0.4 - SANLG = 0 от  "SETUP OPTIONS"           При  Р 0.4 - SANLG = 1 от  "SETUP OPTIONS"  BCD код не се генерира и управлението на  щпинде-ла е с 12 - битов R код ( Физически R кода влиза в платка DAC и излиза от нея като аналогов сигнал.Платката е монтирана допълнително към припасва -щите модули МС03 , МС04.) , като заедно с R кода, откуплунга на правата връзка ( към серво блока ) напървата не дефинира на ос ( ако физически същест -вува такъв ) излиза аналогова команда, със знак, зауправление на щпиндела и възможност за постояннаконтурна скорост на рязане.            Виж и Р031.1 - SCMN за визуализиране на S кода.                                             ИлиGR4 - сигнал от CNC с който се указва на PCM-X, чеоптималното изпълнение на заданието за обороти на шпиндела е на четвърта предавка.                      Сигнала е валиден , ако параметърР012.7- (SPAM) = 0 и имаме автоматична смяна на предавките.         Указанието е направено на базата на коректноустановени параметри : Р539,Р540,Р541,Р555 и Р556.

ETA-17
 S14 :  бит от BCD кода на S функция валидна при Р 0.4 - SANLG = 0 от  "SETUP OPTIONS"           При  Р 0.4 - SANLG = 1 от  "SETUP OPTIONS"  BCD код не се генерира и управлението на  щпинде-ла е с 12 - битов R код ( Физически R кода влиза в платка DAC и излиза от нея като аналогов сигнал.Платката е монтирана допълнително към припасва -щите модули МС03 , МС04.) , като заедно с R кода, от куплунга на правата връзка ( към серво блока ) напървата не дефинира на ос ( ако физически същест -вува такъв ) излиза аналогова команда, със знак, зауправление на щпиндела и възможност за постояннаконтурна скорост на рязане.            Виж и Р031.1 - SCMN за визуализиране на S кода.                                            ИлиGR3 - сигнал от CNC с който се указва на PCM-X, че оптималното изпълнение на заданието за обороти на шпиндела е на трета предавка.                  Сигнала е валиден , ако параметър Р012.7- (SPAM) = 0 и имаме автоматична смяна на предавките.             Указанието е направено на базата на коректноустановени параметри : Р539,Р540,Р541,Р555 и Р556.

ETA-17
 S12 :   бит от BCD кода на S функция валидна при Р 0.4 - SANLG = 0 от  "SETUP OPTIONS"           При  Р 0.4 - SANLG = 1 от  "SETUP OPTIONS"  BCD код не се генерира и управлението на  щпинде-ла е с 12 - битов R код ( Физически R кода влиза в платка DAC и излиза от нея като аналогов сигнал.Платката е монтирана допълнително към припасва -щите модули МС03 , МС04.) , като заедно с R кода, откуплунга на правата връзка ( към серво блока ) напървата не дефинира на ос ( ако физически същест -вува такъв ) излиза аналогова команда, със знак, зауправление на щпиндела и възможност за постояннаконтурна скорост на рязане.            Виж и Р031.1 - SCMN за визуализиране на S кода.                                            ИлиGR2 - сигнал от CNC с който се указва на PCM-X, чеоптималното изпълнение на заданието за обороти нашпиндела е на втора предавка.                   Сигнала е валиден , ако параметър Р012.7- (SPAM) = 0 и имаме автоматична смяна на предавките.          Указанието е направено на базата на коректноустановени параметри : Р539,Р540,Р541,Р555 и Р556.

ETA-17
 S11 :   бит от BCD кода на S функция валидна при Р 0.4 - SANLG = 0 от  "SETUP OPTIONS"           При  Р 0.4 - SANLG = 1 от  "SETUP OPTIONS"  BCD код не се генерира и управлението на  щпинде-ла е с 12 - битов R код ( Физически R кода влиза в платка DAC и излиза от нея като аналогов сигнал.Платката е монтирана допълнително към припасва -щите модули МС03 , МС04.) , като заедно с R кода, откуплунга на правата връзка ( към серво блока ) напървата не дефинира на ос ( ако физически същест -вува такъв ) излиза аналогова команда, със знак, зауправление на щпиндела и възможност за постояннаконтурна скорост на рязане.            Виж и Р031.1 - SCMN за визуализиране на S кода.                                            ИлиGR1 - сигнал от CNC с който се указва на PCM-X, чеоптималното изпълнение на заданието за обороти на шпиндела е на първа предавка.                  Сигнала е валиден , ако параметър Р012.7- (SPAM) = 0 и имаме автоматична смяна напредавките.          Указанието е направено на базата на коректноустановени параметри : Р539,Р540,Р541,Р555 и Р556.

ETA-17
Т11 до Т48 битове на BCD кода на  Т функция.Виж  параметър Р031.0 - TCMN,  за визуали -зирането на Т кода на статус линията.

ETA-17
    В11 до В38 битове от BCD "B" код с четяща функция BF1,BF2.Параметър Р020.4 - BCD3=0 определя 6 цифрен В код, а BCD3=1 определя 3 цифрен.   Секретния параметър BCODE разрешава или забраняваизползването на В код.

ETA-17
 В11 до В38 битове от BCD "B" код с четяща функция BF1,BF2.Параметър Р020.4 - BCD3=0 определя 6 цифрен В код, а BCD3=1 определя 3 цифрен.     Параметъра BCODE от  "SETUP OPTIONS" разрешава или забранява използването на В код.

ETA-17
Т11 до Т48 битове на BCD кода на  Т функция.Виж  параметър Р031.0 - TCMN,  за визуали -зирането на Т кода на статус линията.

ETA-17
 ZP6 :  Индицира , че позицио-нирането в първа опорна точ-ка по ос   6  е завършило.

ETA-17
ZP5 : индицира , че позицио-нирането в първа нулева точ-ка по ос   5  е завършило.

ETA-17
ZP4 : индицира , че позицио-нирането в първа опорнаточка по ос 4 е завършило.

ETA-17
 ZPZ :  индицира , че позицио-нирането в първа опорна точ-ка по ос   Z  е завършило            илиEF :  сигнал за изпълнениена външна функция.Виж па-раметър Р011.4 - MCF за из-даване на сигнала по отноше-ние на приключило или не приключило позициониране .

ETA-17
ZPY :  индицира , че позицио-нирането в първа опорна точ-ка по ос   Y  е завършило.

ETA-17
ZPX :  индицира , че позицио-нирането в първа опорна точ-ка по ос  Х  е завършило.

ETA-17
ZP26 :  индицира , че позицио-нирането във втора опорна точ-ка по ос  6  е завършило.

ETA-17
ZP36 :  индицира , че позицио-нирането в трета опорна точ-ка по ос  6  е завършило.

ETA-17
ZP46 :  индицира , че позицио-нирането в четвърта опорна точ-ка по ос  6  е завършило.

ETA-17
ZP5 :  индицира , че позицио-нирането в първа опорна точ-ка по ос 5  е завършило.

ETA-17
ZP25 :  индицира , че позицио-нирането във вотра опорна точ-ка по ос 5  е завършило.

ETA-17
ZP35 :  индицира , че позицио-нирането в трета опорна точ-ка по ос 5  е завършило.

ETA-17
ZP45 :  индицира , че позицио-нирането в четвърта опорна точ-ка по ос 5  е завършило.

ETA-17
ZP24 : индицира , че позицио-нирането във втора опорнаточка по ос 4 е завършило.

ETA-17
ZP34 : индицира , че позицио-нирането в трета опорнаточка по ос 4 е завършило.

ETA-17
ZP44 : индицира , че позицио-нирането вчетвърта опорнаточка по ос 4 е завършило.

ETA-17
 ZP2Z :  индицира , че позицио-нирането във втораа опорна точ-ка по ос   Z  е завършило.

ETA-17
 ZP3Z :  индицира , че позицио-нирането в третаа опорна точ-ка по ос   Z  е завършило.

ETA-17
 ZP4Z :  индицира , че позицио-нирането в четвърта опорна точ-ка по ос   Z  е завършило.

ETA-17
ZP2Y :  индицира , че позицио-нирането във втора опорна точ-ка по ос   Y  е завършило.

ETA-17
ZP3Y :  индицира , че позицио-нирането в трета опорна точ-ка по ос   Y  е завършило.

ETA-17
ZP4Y :  индицира , че позицио-нирането в четвърта опорна точ-ка по ос   Y  е завършило.

ETA-17
ZP2X :  индицира , че позицио-нирането във втора опорна точ-ка по ос  Х  е завършило.

ETA-17
ZP3X :  индицира , че позицио-нирането в трета опорна точ-ка по ос  Х  е завършило.

ETA-17
ZP4X :  индицира , че позицио-нирането в четвърта опорна точ-ка по ос  Х  е завършило.

ETA-17
От UO00 до UO15 битове от променливи на макросите, които се четат от PМС-X.   Виж описанието на макросите .

ETA-17
От UO00 до UO15 битове от променливи на макросите, които се четат от PМС-X.   Виж описанието на макросите .

ETA-17
       От R01O до R12O , R код за външен  ЦАПкогато  CNC определя командата за шпиндела (SIND = 0) и параметъра от "SETUP OPTIONS"  Р 0.4 - SANLG = 1.      Заедно с R кода, от куплунга на правата връзка ( към серво блока ) на първата не дефинира на ос, ( ако физически същест вува такъв ) излиза аналог-ова команда, със знак, за управление на щпинделаи възможност за постоянна контурна скорост на ряз-ане. 

ETA-17
    От R01O до R12O , R код за външен  ЦАПкогато  CNC определя командата за шпиндела (SIND = 0) и параметъра от "SETUP OPTIONS"  Р 0.4 - SANLG = 1.      Заедно с R кода от куплунга, на правата връзка ( към серво блока ) на първата не дефинира на ос, ( ако физически същест вува такъв ) излиза аналог-ова команда, със знак, за управление на щпинделаи възможност за постоянна контурна скорост на ряз-ане. 

ETA-17
DCNSP :  активното състояние на сигнала показва, че действителната скорост на шпиндела, изразена в % от зададената, се различава от зададената с число по-го-лямо от установеното в параметър Р107 - CHKSPD.

ETA-17
SXDN : сигнал, който показва, че след като е подадена ко-манда за ориентиране (SNDX), шриндела се намира в състо-яние "ОРИЕНТИРАН".

ETA-17
DCNMC3 :  показва състояниетона включен или изключен припас-ващ модул 3.

ETA-17
DCNMC2 :  показва състояниетона включен или изключен припас-ващ модул 2.

ETA-17
DCNMC1 :  показва състояниетона включен или изключен припас-ващ модул 1.

ETA-17
DCNKB :  показва състояниетона включена или изключена кла-виатура за MDI .

ETA-17
М00 : Програмен стоп. Сигнала има отношение към спиранена подаването като се свърже чрез РМС-Х със сигнала *SP.          Може да се получи и чрез декодиране BCD M код нопоради стоп функцията му е предвидена отделна линия.         Трябва да се види конкретната РМС-Х  програма за дасе установи точното въздействие на сигнала.  

ETA-17
М01 : Програмен стоп по избор.Сигнала има отношение към спиране на подаването като се свърже чрез РМС-Хсъс сигнала *SP но паралелно на него се свързва друг външен сигнал който да го шунтира и той да бъде про-пускан..   Може да се получи и чрез декодиране BCD M код нопоради стоп функцията му е предвидена отделна линия.    Трябва да се види  конкретната  РМС-Х  програма за да се установи точното въздействие на сигнала.  

ETA-17
М02 : Край на програмата. Сигнала има отношение към спиране на подаването като  се  свърже  чрез РМС-Х със сигнала *SP. Може да се получи и чрездекодиране  BCD  M код но поради стоп функциятаму е предвидена отделна линия.    Виж Р019.5 - М02NR за това курсора да се вър-не или не в началото на програмата.    Трябва  да  се  види и конкретната  РМС-Х  про-грама за  да се установи точното  въздействие  насигнала.  

ETA-17
М30 : В миналото е бил използван за край на лентата. Може да се използва и като край на програмата.Сигнала има отношение към спиране на подаването като се свърже чрез РМС-Х със сигнала *SP. Може да сеполучи и чрез декодиране BCD M код но поради стоп функцията му е пред-видена отделна линия. Трябва да се види и конкретната РМС-Х  програма за да се установиточното въздействие на сигнала.

ETA-17
GP00 до GP15 битове показващи състоя-нието на операторските ключове. Всекибит показва състоянието на отделен опе-раторски ключ.      Виж пораметри от Р172 до Р299 - GPSW000 - GPSW157 определящи имена-та на операторските ключове.

ETA-17
GP00 до GP15 битове показващи състоя-нието на операторските ключове. Всекибит показва състоянието на отделен опе-раторски ключ.      Виж пораметри от Р172 до Р299 - GPSW000 - GPSW157 определящи имена-та на операторските ключове.

ETA-17
*DECX :  Сигнал за забавяне на движението приотиване в нулева точка по Х.   Задължителен адрес за този входен сигнал  отметалорежещата машина   при   използване  наPМС-X.   За определяне активното ниво на сигнала виж от "SETUP OPTIONS" параметъра Р09.2 - DECI,който при "1" разрешава Р033(дефиниращ актив-но ниво за всяка ос отделно) и забранява Р001.5(дефиниращ активно ниво за всички оси), а при"0" обратно.

ETA-17
*DECY :  Сигнал за забавяне на движението приотиване в нулева точка по Y.   Задължителен адрес за този входен сигнал  отметалорежещата машина   при   използване  наPМС-X.   За определяне активното ниво на сигнала виж от "SETUP OPTIONS" параметъра Р09.2 - DECI,който при "1" разрешава Р033(дефиниращ актив-но ниво за всяка ос отделно) и забранява Р001.5(дефиниращ активно ниво за всички оси), а при"0" обратно.

ETA-17
*DECZ :  Сигнал за забавяне на движението приотиване в нулева точка по Z.   Задължителен адрес за този входен сигнал  отметалорежещата машина   при   използване  наPМС-X.   За определяне активното ниво на сигнала вижот "SETUP OPTIONS" параметъра Р09.2 - DECI,който при "1" разрешава Р033(дефиниращ актив-но ниво за всяка ос отделно) и забранява Р001.5(дефиниращ активно ниво за всички оси), а при"0" обратно.

ETA-17
*DEC4 :  Сигнал за забавяне на движението приотиване в нулева точка по ос 4.   Задължителен адрес за този входен сигнал  отметалорежещата машина   при   използване  наPМС-X.   За определяне активното ниво на сигнала вижот "SETUP OPTIONS" параметъра Р09.2 - DECI,който при "1" разрешава Р033(дефиниращ актив-но ниво за всяка ос отделно) и забранява Р001.5(дефиниращ активно ниво за всички оси), а при"0" обратно.

ETA-17
*DEC5 :  Сигнал за забавяне на движението приотиване в нулева точка по ос 5.   Задължителен адрес за този входен сигнал  отметалорежещата машина   при   използване  наPМС-X , но ако се използва малък припасващ мо -дул параметъра от "SETUP OPTIONS" Р 1.5 - DEC5се установява в 1 и входа на сигнала се премествана DGN008.4 а CNC го прехвърля на DGN012.5    За определяне активното ниво на сигнала вижот "SETUP OPTIONS" параметъра Р09.2 - DECI,който при "1" разрешава Р033(дефиниращ актив-но ниво за всяка ос отделно) и забранява Р001.5(дефиниращ активно ниво за всички оси), а при"0" обратно.

ETA-17
*DEC6 :  Сигнал за забавяне на движението приотиване в нулева точка по ос 6.   Задължителен адрес за този входен сигнал  отметалорежещата машина   при   използване  наPМС-X, но ако се използва малък припасващ мо-дул параметъра от "SETUP OPTIONS" Р 1.5  DEC5се установява в 1 и входа на сигнала се премес-тва на DGN 009.4 а CNC го прехвърля на DGN 013.5   За определяне активното ниво на сигнала вижот "SETUP OPTIONS" параметъра Р09.2 - DECI,който при "1" разрешава Р033(дефиниращ актив-но ниво за всяка ос отделно) и забранява Р001.5(дефиниращ активно ниво за всички оси), а при"0" обратно.



ETA-17 

   А-3 

FAST INPUTS – RS232 - SYSTEM M 
 

DGN No 7 6 5 4 3 2 1 0 
032 CN3 CN3 CN3 CN3 CN2 CN2 CN2 CN2 
*033    KEY *ESP CN4 CN4 CN4 CN4 

*DGN №033 се чете от CN1 
 

FAST INPUTS – RS485 - SYSTEM M 
 

DGN No 7 6 5 4 3 2 1 0 
034 SKIP CN2 *ILK CN2 CN2 CN2 CN2 CN2 
035 CN3 CN3 CN3 CN3 CN3 CN3 CN3 CN3 
036 CN4 CN4 CN4 CN4 CN4 CN4 CN4 CN4 

 
DGN034 – from CN2 
DGN035 – from CN3  
DGN036 – from CN4  

 
PMC-X - > MT  OUTPUTS from CN2 - SYSTEM M 

 
DGN No 7 6 5 4 3 2 1 0 
052         
053         
054         
055         
056         
057         
058         
059         

 
 

INPUTS from CN2 - SYSTEM M 
 

DGN No 7 6 5 4 3 2 1 0 
008         
009         
010         
011         
012         
013         
014         
015         

 
 
 

ETA - 17
SKIP :  Ако подготвителната функция G 31е  активна  и  на този  вход се  получи "1"( сигнала SKIP се активира ) изпълнението на текущия блок от детайлпрограмата пре-късва и се преминава към изпълнение на следващия блок .

ETA - 17
 * ILK :   Блокировка на една (ос Z)  или всички оси. Свключването на сигнала ( активен  по "0")  придвиж-ването по осите (остта Z ) спира със забавяне в със-тояние СПИРАНЕ НА ПОДАВАНЕТО (SPL вкл., STL изкл.) и след изключването на *ILK движението про-дължава от точката на прекъсване.   I . Сигнала  * ILK се възприема на този адрес ако:             1. не  се използва PMC - X             2.  Р015.2 - RILK = 1 (* ILK се възприема от                   бързодействащ вход)             3. и Р 008.7 - EILK = 0  (виж описанието на                  Р 008.7, но  при EILK = 1 сигнала * ILK на                 този адрес се игнорира ) .        А неговото въздействие ще бъде :             1. ако  Р012.1 - ZILK = 0, то *ILK е валиден                 за всички оси             2. ако  Р012.1 - ZILK = 1, то *ILK  е валиден                 само за ос Z .   II . При условие, че не се използва PMC - X а  Р015.2 -       RILK = 0, на този адрес  *ILK се игнорира и може           се възприеме на DGN 009.0 (нормален вход) .   III. Ако CNC работи с PMC - X виж сигнала *ILK на DGN       113.0 . Виж и  Р049.2 - ADSI разрешаващ визуализирането на сигнала под статус линията.

ETA - 17
KEY : Ключ за блокиране редакти -рането на детайлпрограмата.          На този адрес се възприема сигнала без значение дали имаРМС - Х или не. Ако има РМС - Х тотой трябва да го прехвърли на ад -рес (DGN) 122.3 . Ако няма РМС - ХCNC възприема сигнала от този адрес.

ETA - 17
*ESP :  Авариен стоп .   Активното състояние на сигнала сваляготовността на системата . Спира се   из-пълнението всички функции и команди за движения.    На този адрес се възприема сигналабез значение дали има РМС - Х или не.     Ако има РМС - Х то  той трябва  да  гопрехвърли на ад рес (DGN) 121.4 . Ако няма РМС - Х, CNC възприема сигналаот този адрес.



ETA-17

                                                                                                                                    А-4

PMC-X - > MT OUTPUTS from CN3- SYSTEM M

INPUTS from CN3 - SYSTEM M

DGN No 7 6 5 4 3 2 1 0
016
017
018
019
020
021
022
023
PMC-X - > MT OUTPUTS from CN4- SYSTEM M

INPUTS from CN4 - SYSTEM M

DGN No 7 6 5 4 3 2 1 0
060
061
062
063
064
065
066
067

DGN No 7 6 5 4 3 2 1 0
068
069
070
071
072
073
074
075

DGN No 7 6 5 4 3 2 1 0
024
025
026
027
028
029
030
031



ETA-17

                                                                                                                                   А-5

CNC without PMC-X DI – > CNC- SYSTEM M

*DGN №033 се чете от CN1
RESUME  - SYSTEM M
CN2: - > - INPUTS – DGN008 – DGN015 - OUTPUTS – DGN052 – DGN059
CN3: - > - INPUTS – DGN016 – DGN023 - OUTPUTS – DGN060 – DGN067
CN4 - > - INPUTS – DGN024 – DGN031 - OUTPUTS – DGN068 – DGN075

DGN No 7 6 5 4 3 2 1 0
008 HX/ROV1 ST *DECX SOR -X +X MP2 MP1
009 HY/ROV2 *SP *DECY SAR -Y +Y MLK *ILK
010 HZ/DRN SBK *DECZ *SSTP -Z +Z OV8 OV4
011 H4 BDT *DEC4 ERS -4 +4 OV2 OV1
012 H5 FIN *DEC5 -5 +5 ZRN MD4
013 H6 *DEC6 RT -6 +6 MD2 MD1
*033 KEY *ESP

ETA-17
          Когато няма РМС-Х, на този адрес CNCвъзприема входните сигнали HX/ROV1.        HX : Избор на  ос Х  при използване  на РИГ в режим(MD4,MD2,MD1=100, 101 или111) HANDLE,  JOG или  THND .       РИГ в тези режими може да се използ-ва само ако параметъра от "PCB OPTIONS" P 0.1..3 - MPGC2...MPGC0 е различен от000 т.е. има поне един включен РИГ.     Тогава, ако Р013.0 - JHD = 0 с РИГ се ра-боти в режим HANDLE и THND, а  в  JOGне може.Обратно ако Р013.0 - JHD = 1  еразрешено ползване на РИГ в режим HANDLEи THND, но вече може и в JOG.       Ако параметъра от "PCB OPTIONS" P 0.1..3 - MPGC2...MPGC0 е равен на 000 и така е забранена употребата на РИГ, тога-ва режим HANDLE се превръща в режим  STEP и сигнала HX не се използва за из -бор на ос, а стъпково преместване се полу-чава от бутоните за движение по осите в ръчен режим, като на всяко натискане вопределена посока инкремента е опреде-лен от МР2,МР1- DGN120.0,120.1( тези двасигнала важат и за РИГ).                                 ИЛИ ROV1и ROV2 - битoве кодиращи OVERRIDE за бързите ходове в режим MD4,MD2,MD1= 000,001,101(MDI,AUTO,JOG), като стойностите са : F0, 25, 50 и 100%      За F0 виж Р533 .    Виж Р030.2 - RPV за визуализиране на тази корекция на дисплея. 

ETA-17
          Когато няма РМС-Х, на този адрес CNCвъзприема входните сигнали HY/ROV2.         HY : Избор на  ос Y  при използване  на РИГ в режим(MD4,MD2,MD1=100, 101 или111) HANDLE,  JOG или  THND .       РИГ в тези режими може да се използ-ва само ако параметъра от "PCB OPTIONS" P 0.1..3 - MPGC2...MPGC0 е различен от000 т.е. има поне един включен РИГ.     Тогава, ако Р013.0 - JHD = 0 с РИГ се ра-боти в режим HANDLE и THND, а  в  JOGне може.Обратно ако Р013.0 - JHD = 1  еразрешено ползване на РИГ в режим HANDLEи THND, но вече може и в JOG.       Ако параметъра от "PCB OPTIONS" P 0.1..3 - MPGC2...MPGC0 е равен на 000 и така е забранена употребата на РИГ, тога-ва режим HANDLE се превръща в режим  STEP и сигнала HY не се използва за из -бор на ос, а стъпково преместване се полу-чава от бутоните за движение по осите в ръчен режим, като на всяко натискане вопределена посока инкремента е опреде-лен от МР2,МР1- DGN120.0,120.1( тези двасигнала важат и за РИГ).                                 ИЛИ  ROV2 и ROV1 - битoве кодиращи OVERRIDE за бързите ходове в режим MD4,MD2,MD1= 000,001,101(MDI,AUTO,JOG), като стойностите са : F0, 25, 50 и 100%    За F0 виж Р533 .    Виж Р030.2 - RPV за визуализиране на тази корекция на дисплея. 

ETA-17
          Когато няма, РМС-Х на този адрес CNCвъзприема входните сигнали HZ/DRN.         HZ : Избор на  ос Z  при използване  на РИГ в режим(MD4,MD2,MD1=100, 101 или111) HANDLE,  JOG или  THND .       РИГ в тези режими може да се използ-ва само ако параметъра от "PCB OPTIONS" P 0.1..3 - MPGC2...MPGC0 е различен от000 т.е. има поне един включен РИГ.     Тогава, ако Р013.0 - JHD = 0 с РИГ се ра-боти в режим HANDLE и THND, а  в  JOGне може.Обратно ако Р013.0 - JHD = 1  еразрешено ползване на РИГ в режим HANDLEи THND, но вече може и в JOG.       Ако параметъра от "PCB OPTIONS" P 0.1..3 - MPGC2...MPGC0 е равен на 000 и така е забранена употребата на РИГ, тога-ва режим HANDLE се превръща в режим  STEP и сигнала HZ не се използва за из -бор на ос, а стъпково преместване се полу-чава от бутоните за движение по осите в ръчен режим, като на всяко натискане вопределена посока инкремента е опреде-лен от МР2,МР1- DGN120.0,120.1( тези двасигнала важат и за РИГ).                            ИЛИ   DRN - пробен ход при режим MD4,MD2,MD1= 001(AUTO) .Използва се при бързо проиграва-не на програмата без детайл.   Виж Р001.6 - RDRN за ефективност или неефективност на сигнала при бърз ход.   Виж и Р015.3 - SKPF за валидност на сигна -ла при G31.

ETA-17
 Когато няма РМС-Х на този адрес CNCвъзприема входният сигнал H4.            H4 : Избор на  ос 4  при използване  на РИГ в режим(MD4,MD2,MD1=100, 101 или111) HANDLE,  JOG или  THND .       РИГ в тези режими може да се използ-ва само ако параметъра от "PCB OPTIONS" P 0.1..3 - MPGC2...MPGC0 е различен от000 т.е. има поне един включен РИГ.     Тогава ако Р013.0 - JHD = 0 с РИГ се ра-боти в режим HANDLE и THND, а  в  JOGне може.Обратно ако Р013.0 - JHD = 1  еразрешено ползване на РИГ в режим HANDLEи THND, но вече може и в JOG.       Ако параметъра от "PCB OPTIONS" P 0.1..3 - MPGC2...MPGC0 е равен на 000 и така е забранена употребата на РИГ, тога-ва режим HANDLE се превръща в режим  STEP и сигнала H4 не се използва за из -бор на ос, а стъпково преместване се полу-чава от бутоните за движение по осите в ръчен режим, като на всяко натискане вопределена посока инкремента е опреде-лен от МР2,МР1- DGN120.0,120.1( тези двасигнала важат и за РИГ).                                

ETA-17
          Когато няма РМС-Х на този адрес CNCвъзприема входният сигнал H5.              H5 : Избор на  ос 5  при използване  на РИГ в режим(MD4,MD2,MD1=100, 101 или111) HANDLE,  JOG или  THND .       РИГ в тези режими може да се използ-ва само ако параметъра от "PCB OPTIONS" P 0.1..3 - MPGC2...MPGC0 е различен от000 т.е. има поне един включен РИГ.     Тогава ако Р013.0 - JHD = 0 с РИГ се ра-боти в режим HANDLE и THND, а  в  JOGне може.Обратно ако Р013.0 - JHD = 1  еразрешено ползване на РИГ в режим HANDLEи THND, но вече може и в JOG.       Ако параметъра от "PCB OPTIONS" P 0.1..3 - MPGC2...MPGC0 е равен на 000 и така е забранена употребата на РИГ, тога-ва режим HANDLE се превръща в режим  STEP и сигнала H5 не се използва за из -бор на ос, а стъпково преместване се полу-чава от бутоните за движение по осите в ръчен режим, като на всяко натискане вопределена посока инкремента е опреде-лен от МР2,МР1- DGN120.0,120.1( тези двасигнала важат и за РИГ).                                

ETA-17
          Когато няма РМС-Х на този адрес CNCвъзприема входният сигнал H6.         H6 : Избор на  ос 6  при използване  на РИГ в режим(MD4,MD2,MD1=100, 101 или111) HANDLE,  JOG или  THND .       РИГ в тези режими може да се използ-ва само ако параметъра от "PCB OPTIONS" P 0.1..3 - MPGC2...MPGC0 е различен от000 т.е. има поне един включен РИГ.     Тогава ако Р013.0 - JHD = 0 с РИГ се ра-боти в режим HANDLE и THND, а  в  JOGне може.Обратно ако Р013.0 - JHD = 1  еразрешено ползване на РИГ в режим HANDLEи THND, но вече може и в JOG.       Ако параметъра от "PCB OPTIONS" P 0.1..3 - MPGC2...MPGC0 е равен на 000 и така е забранена употребата на РИГ, тога-ва режим HANDLE се превръща в режим  STEP и сигнала H6 не се използва за из -бор на ос, а стъпково преместване се полу-чава от бутоните за движение по осите в ръчен режим, като на всяко натискане вопределена посока инкремента е опреде-лен от МР2,МР1- DGN120.0,120.1( тези двасигнала важат и за РИГ). 

ETA-17
          Когато няма РМС-Х на този адрес CNCвъзприема входният сигнал ST.     ST : СТАРТИРАНЕ . Автоматичната работа на  CNC в режим MDI, AUTO (MD4, MD2,MD1=000, 001) се стартира с този сигнал.Ако  ST не се игнорира и стане ефективен се активи-ра сигнала STL (задейства лампата за авто-матична работа).  Сигнала ST се игнорира когато :  1. Не са активни режимите MDI, AUTO.  2. *SP е активен.  3. *ESP е активен.  4. ERS е активен.  5. Индицирана е неизправност(ALARM).  6. Няма индикация за готовност(READY).  7. Ако не е завършила автоматичната ра-     бота зададена от предишна команда.  При автоматична работа изпълнението наоперацията се спира и STL се изключва приследните условия :    1.Активиране на *SP(спира и движението     по осите).   2.Активиране на *ESP(спира и движението     по осите).   3.Активиране на ERS(спира и движението     по осите).   4.Бутона RESET е задействан(спира и дви-     жението по осите).    5.Изпълнена команда в режим ЕДИНИЧЕН     БЛОК(SBK).   6.Индицирана е неизправност(ALARM) и дви-     жението по осите спира.Виж  и   Р 001.2 - DCS.  и сигнала DST - DGN 150.5.

ETA-17
         Когато няма РМС-Х на този адрес CNC възприема входният сигнал *SP.     *SP : FEED HOLD - CNC се установяа всъстояние СПИРАНЕ НА ПОДАВАНЕТОс активизиране на сигнала *SP.Едно -временно с това се прекъсва сигналаSTL и се активира SPL. Автоматичнатаработа с движение по осите не се въз-становява при отпадане на *SP.Необ -ходимо е активиране на ST и по заднияму фронт се довършва прекъснатотодвижение.   Когато *SP се активира по време нацикли за нарязване на резба или самона нарязване на резба сигнала SPL сеактивира веднага, а операцията про -дължава до завършване на резбата.

ETA-17
 Когато няма РМС-Х на този адрес CNC възприема входният сигнал SBK.          SBK   определя изпълнение напрограмата така, че  след всеки блок спира и след активиране на сигнала START за CNC преминавакъм изпълнение на следващия. Виж Р031.3 - MLSB.   "1" визуали-зира сигнала на статус линията.

ETA-17
 Когато няма РМС-Х на този адрес CNC възприема входният сигнал BDT.     BDT : При този сигнал се про-пускат предварително опреде-лени блокове от програмата Виж Р031.5 - BDT.   "1"визуали-зира сигнала на статус линията

ETA-17
 Когато няма РМС-Х на този адрес CNCвъзприема входният сигнал FIN.FIN :   сигнал отговор, че зададенатас M, T и S функции командае изпълне-на .След получаването му може да сепремине към изпълнението на други команди лии следващ  блок от програ-ма.   Виж   Р049.2 - ADSI разрешаващ визу-ализирането на сигнала под статус лини-ята.    Виж и Р009 - TFIN, определящ мини-мална продължителност на сигнала за да бъде възприет.

ETA-17
*DECX :  Сигнал за забавяне на движението приотиване в нулева точка по Х.   Задължителен адрес за този входен сигнал  отметалорежещата машина   при   използване  наPМС-X и при изключен PМС-X  .   За определяне активното ниво на сигнала виж от "SETUP OPTIONS" параметъра Р09.2 - DECI,който при "1" разрешава Р033(дефиниращ актив-но ниво за всяка ос отделно) и забранява Р001.5(дефиниращ активно ниво за всички оси), а при"0" обратно.

ETA-17
*DECY :  Сигнал за забавяне на движението приотиване в нулева точка по Y.   Задължителен адрес за този входен сигнал  отметалорежещата машина   при   използване  наPМС-X ипри изключен PМС-X.   За определяне активното ниво на сигнала виж от "SETUP OPTIONS" параметъра Р09.2 - DECI,който при "1" разрешава Р033(дефиниращ актив-но ниво за всяка ос отделно) и забранява Р001.5(дефиниращ активно ниво за всички оси), а при"0" обратно.

ETA-17
*DECZ :  Сигнал за забавяне на движението приотиване в нулева точка по Z.   Задължителен адрес за този входен сигнал  отметалорежещата машина   при   използване  наPМС-X и при изключен PМС-X.   За определяне активното ниво на сигнала вижот "SETUP OPTIONS" параметъра Р09.2 - DECI,който при "1" разрешава Р033(дефиниращ актив-но ниво за всяка ос отделно) и забранява Р001.5(дефиниращ активно ниво за всички оси), а при"0" обратно.

ETA-17
*DEC4 :  Сигнал за забавяне на движението приотиване в нулева точка по ос 4.   Задължителен адрес за този входен сигнал  отметалорежещата машина   при   използване  наPМС-X и при изключен PМС-X.   За определяне активното ниво на сигнала вижот "SETUP OPTIONS" параметъра Р09.2 - DECI,който при "1" разрешава Р033(дефиниращ актив-но ниво за всяка ос отделно) и забранява Р001.5(дефиниращ активно ниво за всички оси), а при"0" обратно.

ETA-17
*DEC5 :  Сигнал за забавяне на движението приотиване в нулева точка по ос 5.   Задължителен адрес за този входен сигнал  отметалорежещата машина   при   използване  наPМС-X и при изключен PМС-X.    За определяне активното ниво на сигнала вижот "SETUP OPTIONS" параметъра Р09.2 - DECI,който при "1" разрешава Р033(дефиниращ актив-но ниво за всяка ос отделно) и забранява Р001.5(дефиниращ активно ниво за всички оси), а при"0" обратно.

ETA-17
*DEC6 :  Сигнал за забавяне на движението приотиване в нулева точка по ос 6.   Задължителен адрес за този входен сигнал  отметалорежещата машина   при   използване  наPМС-X и при изключен PМС-X.   За определяне активното ниво на сигнала вижот "SETUP OPTIONS" параметъра Р09.2 - DECI,който при "1" разрешава Р033(дефиниращ актив-но ниво за всяка ос отделно) и забранява Р001.5(дефиниращ активно ниво за всички оси), а при"0" обратно.

ETA-17
KEY : Ключ за блокиране редакти -рането на детайлпрограмата.          На този адрес се възприема сигнала без значение дали имаРМС - Х или не. Ако има РМС - Х тотой трябва да го прехвърли на ад -рес (DGN) 122.3 . Ако няма РМС - ХCNC възприема сигнала от този адрес.

ETA-17
 На този адрес CNC възприема  сигнала SOR,  ако няма РМС-Х.  SOR -  сигнал за задаване на ниска скорост на шпиндела.    Виж: Р108 - SPLOW ниска скорост на вретеното  при активен сиг-нал SOR.    Сигнала може да се използва при превключване на предавките.    Виж Р003.5 - GST=1 (разрешено използването на SOR при прев-ключването на предавките).     

ETA-17
Когато няма РМС-Х на този адрес CNC възприема входният сигналSAR.SAR :   сигнал за достигната скорост от шпиндела.    Виж Р110 задаващ закъснението за проверка на този сигнал след на-чалото на S функцията.   Сигналът е включен, като необхо-димо условие за изпълнението на работните ходове на машината в автоматичен режим независимо от това дали са в мм/об или  мм/мин.

ETA-17
Когато няма РМС-Х на този адрес CNC възпри-ема входният сигнал *SSTP.     *SSTP -  стоп шпиндел.Когато сигнала е акти-вен няма ръчно и авто-матично въртене на щпиндела.

ETA-17
Когато няма РМС-Х на този адрес CNC възприема входният сигнал ERS.     ERS :  Външен RESET за CNC. Възприема се както  RESET отсистемната клавиатура.Дистанционно връщане в изход-но състояние .

ETA-17
Когато няма РМС-Х на този адрес CNCвъзприема входният сигнал RT.RT :   Сигнал за бърз ходна ма-шината в режим :MD4,MD2,MD1=101(JOG)Виж Р010.0 - ISOT  завалид-ност на сигнала преди или след  достигане на нулева точ-ка след първоначално включ-ване на машината.Виж и Р030.2 - RPV за визуал-изиране на тази корекция надисплея.

ETA-17
*ESP :  Авариен стоп .   Активното състояние на сигнала сваля готовността на системата . Спира се   из-пълнението всички функции  и  команди за движения.    На този адрес се възприема сигнала без значение дали има РМС - Х или не.     Ако има РМС - Х то  той трябва  да  го прехвърли на ад рес (DGN) 121.4 . Ако няма РМС - Х, CNC възприема сигналаот този адрес.

ETA-17
 Когато няма РМС-Х на този адрес CNC възприема вход-ният сигнал -Х.-Х  задава движение по  ос  Х в отрицателна посока  в режим MD4, MD2, MD1=101 (JOG) иMD4,MD2,MD1=100 (STEP)

ETA-17
Когато няма РМС-Х на този адрес CNC възприема вход-ният сигнал -Y.-Y  задава движение по  ос  Y в отрицателна посока в ре-жим MD4, MD2, MD1=101 (JOG)и MD4,MD2,MD1=100 (STEP)

ETA-17
Когато няма РМС-Х на този адрес CNC възприема вход-ният сигнал -Z ..-Z  задава движение по ос Z в отрицателна посока  в режим MD4, MD2, MD1=101 (JOG) иMD4,MD2,MD1=100 (STEP)

ETA-17
Когато няма РМС-Х на този адрес CNC възприема вход-ният сигнал -4.-4  задава движение по  ос  4в отрицателна посока в режимMD4, MD2, MD1=101 (JOG) иMD4,MD2,MD1=100 (STEP)Това е възможно при активи-ран Р 0 бит 0 и 1-ADXS1 и ADXS0 = 0, 1- виж и Р 5, Р 6, Р 7 в които NAMx0 до NAMx3 дават име на активираната сР 0 ос.   Р 0 до Р 7 са параметри от  "Setup options".

ETA-17
Когато няма РМС-Х на този адрес CNC възприема вход-ният сигнал -5.-5  задава движение по  ос  5 в отрицателна посока  в режим MD4, MD2, MD1=101 (JOG) иMD4,MD2,MD1=100 (STEP).Това евъэможно при системаCNC 11 и активиран Р 0 бит 0 и 1 ADXS1,  ADXS0 = 1, 0,  виж и Р 5, Р 6, Р 7 в които NAMx0 до NAMx3 дават име на активира-ната с Р 0 ос.Р 0  до  Р 7  са  параметри  от  "Setup options".

ETA-17
Когато няма РМС-Х на този адрес CNC възприема вход-ният сигнал -6.-6  задава движение по  ос  6 в отрицателна посока  в режим MD4, MD2, MD1=101 (JOG) и MD4,MD2,MD1=100 (STEP).Това евъэможно при системаCNC 11 и активиран Р 0 бит 0 и 1 ADXS1,  ADXS0 = 1, 1,  виж и Р 5, Р 6, Р 7 в които NAMx0 до NAMx3 дават име на акти-вираната с Р 0 ос.Р 0  до  Р 7  са  параметри  от  "Setup options".

ETA-17
  Когато няма РМС-Х на този адрес CNC възприема вход-ният сигнал +Х.+Х  задава движение по  ос  Х в положителна посока  в  ре-жим MD4, MD2, MD1=101 (JOG)иMD4,MD2,MD1=100 (STEP)

ETA-17
Когато няма РМС-Х на този адрес CNC възприема вход-ният сигнал +Y.+Y задава движение по ос Yв положитетелна посока  в режим MD4, MD2, MD1=101(JOG) иMD4,MD2,MD1=100 (STEP)

ETA-17
Когато няма РМС-Х на този адрес CNC възприема вход-ният сигнал +Z .+Z  задава движение по ос Z вположителна посока  в режим MD4, MD2, MD1=101 (JOG) иMD4,MD2,MD1=100 (STEP)

ETA-17
Когато няма РМС-Х на този адрес CNC възприема вход-ният сигнал +4.+4  задава движение по  ос  4 в положителна посока  в режим MD4, MD2, MD1=101 (JOG) иMD4,MD2,MD1=100 (STEP)Това е възможно при активи-ран Р 0 бит 0 и 1-ADXS1 и ADXS0 = 0, 1- виж и Р 5, Р 6, Р 7 в които NAMx0 до NAMx3 дават име на активираната с Р 0 ос.Р 0 до Р 7 са параметри от  "Setup options".

ETA-17
Когато няма РМС-Х на този адрес CNC възприема вход-ният сигнал +5.+5  задава движение по  ос  5 в отрицателна посока  в режим MD4, MD2, MD1=101 (JOG) иMD4,MD2,MD1=100 (STEP).Това евъэможно при системаCNC 11 и активиран Р 0 бит 0 и 1 ADXS1,  ADXS0 = 1, 0,  виж и Р 5, Р 6, Р 7 в които NAMx0 до NAMx3 дават име на активира-ната с Р 0 ос.Р 0 до Р 7 са параметри от  "Setup options".

ETA-17
Когато няма РМС-Х на този адрес CNC възприема вход-ният сигнал+6.+6  задава движение по  ос  6 вположителна посока  в режим MD4, MD2, MD1=101 (JOG) и MD4,MD2,MD1=100 (STEP).Това евъэможно при системаCNC 11 и активиран Р 0 бит 0 и 1 ADXS1,  ADXS0 = 1, 1,  виж и Р 5, Р 6, Р 7 в които NAMx0 до NAMx3 дават име на акти-вираната с Р 0 ос.Р 0 до Р 7 са параметри от  "Setup options".

ETA-17
 Когато няма РМС-Х на този адрес CNC възприема входният сигнал MLK . При активен MLK   движения по осите не се изпълняват. Заданиятаза движение се отчитат на дисплея, като се счита, че обратната връзка ги квитира. Функциите  M, S, и  Т са  действащи.  Машината е заключена.  Виж параметър Р031.3 - MLSB"1" визуализира сигнала на статус линията.

ETA-17
 Когато няма РМС-Х на този адрес CNC възприема вход-ният сигнал  ZRN. ZRN заедно с MD4,MD2,MD1=101, (JOG)  определят  режим ръчно връщане в нулева точка.

ETA-17
 * ILK :   Блокировка на една (ос Z)  или всички оси. Свключването на сигнала ( активен  по "0")  придвиж-ването по осите (остта Z ) спира със забавяне в със-тояние СПИРАНЕ НА ПОДАВАНЕТО (SPL вкл., STL изкл.) и след изключването на *ILK движението про-дължава от точката на прекъсване.   I . Сигнала  * ILK се възприема на този адрес ако:             1. не  се използва PMC-X             2.  Р015.2 - RILK = 0 ( * ILK се възприема от нор-                   мален вход )             3. и Р 008.7 - EILK = 0  (виж описанието на                  Р 008.7, но  при EILK = 1сигнала * ILK на този                  адрес се игнорира ),       а неговото въздействие ще бъде :             1. ако  Р012.1 - ZILK = 0, то *ILK е валиден                 за всички оси             2. ако  Р012.1 - ZILK = 1, то *ILK  е валиден                 само за ос Z .   II . При условие, че не се използва PMC-X а  Р015.2 -        RILK = 1, на този адрес  *ILK се игнорира и може        се възприеме на DGN 034.5 (бързодестващ вход)   III. Ако CNC работи с PMC-X виж сигнала *ILK на DGN       113.0 Виж и  Р049.2 - ADSI разрешаващ визуализирането на сигнала под статус линията.     .

ETA-17
  Когато няма РМС-Х на тези адреси CNC възприема входните сигнали MD4, MD2, MD1       MD4, MD2, MD1 определят режи-мите на работа на CNC. MD4 | MD2 | MD1|------------------------------------   0     |    0    |   0    | MDI                   0     |    0    |   1    | AUTO                    0     |    1    |   0    |                     0     |    1    |   1    | EDIT                    1     |    0    |   0    | HANDLE(STEP)*     1     |    0    |   1    | JOG             1     |    1    |   0    | TEACH IN JOG            1     |    1    |   1    | THND* Ако параметъра от "PCB OPTIONS" P 0.1..3 - MPGC2...MPGC0 е равен на 000 и така е забранена употре-бата на РИГ, тогава режим HANDLE се превръща в режим  STEP.

ETA-17
 Когато няма РМС-Х на тези адресиCNC възприема входните сигналиМР2 и МР1.  МР2 и МР1  битове  за кодиране коефицента на РИГ: х1, х10, х100 микрона.    Виж Р030.0 - MPML  чрез койтосе визуализира тази корекция за РИГ на дисплея.

ETA-17
 Когато няма РМС-Х на тези адреси CNC възприема входните сигналиOV8, OV4, OV2, OV1           OV8, OV4, OV2, OV1 кодиратOVERRIDE за работното подаване от 0 до 150% през 10%  Виж Р030.3 - FDV за визуализира-не на тази корекция на дисплея.

ETA-17
 Когато няма РМС-Х на тези адреси CNC възприема входните сигналиOV8, OV4, OV2, OV1           OV8, OV4, OV2, OV1 кодиратOVERRIDE за работното подаване от 0 до 150% през 10%  Виж Р030.3 - FDV за визуализира-не на тази корекция на дисплея.

ETA-17
  Когато няма РМС-Х на тези адреси CNC възприема входните сигнали MD4, MD2, MD1       MD4, MD2, MD1 определят режи-мите на работа на CNC. MD4 | MD2 | MD1|------------------------------------   0     |    0    |   0    | MDI                   0     |    0    |   1    | AUTO                    0     |    1    |   0    |                     0     |    1    |   1    | EDIT                    1     |    0    |   0    | HANDLE(STEP)*     1     |    0    |   1    | JOG             1     |    1    |   0    | TEACH IN JOG            1     |    1    |   1    | THND* Ако параметъра от "PCB OPTIONS" P 0.1..3 - MPGC2...MPGC0 е равен на 000 и така е забранена употре-бата на РИГ, тогава режим HANDLE се превръща в режим  STEP.
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Приложение 2. 
 

Connector CN2: Magnetic Cabinet 1 
MT - > PMC-X - SYSTEM T 

 
DGN No 7 6 5 4 3 2 1 0 
008   *DECX      
009   *DECZ      
010   *+LZ      
011 *DEC3  *DEC4      
012         
013         
014         
015         
*033   KEY *ESP     

 
*DGN №033 се чете от CN1 

 
PMC-X - > MT  OUTPUTS from CN2 - SYSTEM T 

 
DGN No 7 6 5 4 3 2 1 0 
052         
053         
054         
055         
056         
057         
058         
059         

 
INPUTS from CN2 - SYSTEM T 

 
DGN No 7 6 5 4 3 2 1 0 
008         
009         
010         
011         
012         
013         
014         
015         

 
 
 
 
 

ETA - 17
*DECX :  Сигнал за забавяне на движението приотиване в нулева точка по Х.   Задължителен адрес за този входен сигнал  отметалорежещата машина   при   използване  наPМС-X.   За определяне активното ниво на сигнала виж от "SETUP OPTIONS" параметъра Р09.2 - DECI,който при "1" разрешава Р033(дефиниращ актив-но ниво за всяка ос отделно) и забранява Р001.5(дефиниращ активно ниво за всички оси), а при"0" обратно.

ETA - 17
*DECZ :  Сигнал за забавяне на движението приотиване в нулева точка по Z.   Задължителен адрес за този входен сигнал  отметалорежещата машина   при   използване  наPМС-X.   За определяне активното ниво на сигнала вижот "SETUP OPTIONS" параметъра Р09.2 - DECI,който при "1" разрешава Р033(дефиниращ актив-но ниво за всяка ос отделно) и забранява Р001.5(дефиниращ активно ниво за всички оси), а при"0" обратно.

ETA - 17
*+LZ : Сигнал за ключ ограничаващ движениетопо ос Z в + посока (краен изключвател).         Задължителен адрес, за този входен сигналот металорежещата машина,  при  използване  наPМС-X.         Виж Р015.2 - COTZ  за валидност или нева-лидност на сигнала.

ETA - 17
*DEC3 :  Сигнал за забавяне на движението приотиване в нулева точка по ос 3.   Задължителен адрес за този входен сигнал  отметалорежещата машина   при   използване  наPМС-X.   За определяне активното ниво на сигнала вижот "SETUP OPTIONS" параметъра Р09.2 - DECI,който при "1" разрешава Р033(дефиниращ актив-но ниво за всяка ос отделно) и забранява Р001.5(дефиниращ активно ниво за всички оси), а при"0" обратно.

ETA - 17
KEY : Ключ за блокиране редакти -рането на детайлпрограмата.          На този адрес се възприема сигнала без значение дали имаРМС - Х или не. Ако има РМС - Х тотой трябва да го прехвърли на ад -рес (DGN) 122.3 . Ако няма РМС - ХCNC възприема сигнала от този адрес.     

ETA - 17
*ESP :  Авариен стоп .   Активното състояние на сигнала сваляготовността на системата . Спира се   из-пълнението всички функции и команди за движения.    На този адрес се възприема сигналабез значение дали има РМС - Х или не.     Ако има РМС - Х то  той трябва  да  гопрехвърли на ад рес (DGN) 121.4 . Ако няма РМС - Х, CNC възприема сигналаот този адрес.
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PMC-X - > MT  OUTPUTS from CN3- SYSTEM T 
 
 
 
 
 

INPUTS from CN3 - SYSTEM T  
 

DGN No 7 6 5 4 3 2 1 0 
016         
017         
018         
019         
020         
021         
022         
023         

 
PMC-X - > MT  OUTPUTS from CN4- SYSTEM T 

 
DGN No 7 6 5 4 3 2 1 0 
068         
069         
070         
071         
072         
073         
074         
075         

 
INPUTS from CN4 - SYSTEM T 

 
 

DGN No 7 6 5 4 3 2 1 0 
060         
061         
062         
063         
064         
065         
066         
067         

DGN No 7 6 5 4 3 2 1 0 
024         
025         
026         
027         
028         
029         
030         
031         
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CNC without PMC-X - SYSTEM T  
DI -> CNC 

DGN No 7 6 5 4 3 2 1 0 
008 HX/ROV1 ST *DECX SOR -X +X MP2 MP1 
009 HZ/ROV2 *SP *DECZ SAR -Z +Z MLK___STLK 
010 H3/DRN SBK *LZ *SSTP -3/GR2 +3/GR1 OV8 OV4 
011  BDT  ERS   OV2 OV1 
012  FIN     ZRN MD4 
013    RT   MD2 MD1 
014         
*033   KEY *ESP     

*DGN №033 се чете от CN1 
 

PMC-X -> CNC - SYSTEM T 
 

DGN No         
100         
101         
102         
103 AFL PRC SPC SPB SPA    
104 LIM- LIM+ *FLWU      
105     SVF4 SVF3 SVFZ SVFX 
106         
107         
108         
109         
110         
111         
112 HX/ROV1    -X +X SBK BDT 
113 HZ/ROV2    -Z +Z MLK MP1 
114 H3/DRN    -3/GR2 +3/GR1  MP2 
115 H4    -4 +4   
116         
117         
118         
119         
120 ZRN *SSTP SOR SAR FIN ST STLK MIX 
121 ERS RT *SP *ESP OV8 OV4 OV2 OV1 
122 PN8 PN4 PN2 PN1 KEY MD4 MD2 MD1 
123         
124 R08I R07I R06I R05I R04I R03I R02I R01I 
125 SIND SSIN SGN  R12I R11I R10I R09I 
126 CDZ SMZ  OVC     
127      *ABSM   
128         
129         
130 UI07 UI06 UI05 UI04 UI03 UI02 UI02 UI01 
131 UI15 UI14 UI13 UI12 UI11 UI10 UI09 UI08 
132 GOQSM WOQSM OFN5 OFN4 OFN3 OFN2 OFN1 OFN0 
133 WOSET        

ETA - 17
   Когато няма РМС-Х, на този адрес CNCвъзприема входните сигнали HX/ROV1.        HX : Избор на  ос Х  при използване  на РИГ в режим(MD4,MD2,MD1=100, 101 или111) HANDLE,  JOG или  THND .       РИГ в тези режими може да се използ-ва само ако параметъра от "PCB OPTIONS" P 0.1..3 - MPGC2...MPGC0 е различен от000 т.е. има поне един включен РИГ.     Тогава, ако Р013.0 - JHD = 0 с РИГ се ра-боти в режим HANDLE и THND, а  в  JOGне може.Обратно ако Р013.0 - JHD = 1  еразрешено ползване на РИГ в режим HANDLEи THND, но вече може и в JOG.       Ако параметъра от "PCB OPTIONS" P 0.1..3 - MPGC2...MPGC0 е равен на 000 и така е забранена употребата на РИГ, тога-ва режим HANDLE се превръща в режим  STEP и сигнала HX не се използва за из -бор на ос, а стъпково преместване се полу-чава от бутоните за движение по осите в ръчен режим, като на всяко натискане вопределена посока инкремента е опреде-лен от МР2,МР1- DGN120.0,120.1( тези двасигнала важат и за РИГ).                                 ИЛИ ROV1и ROV2 - битoве кодиращи OVERRIDE за бързите ходове в режим MD4,MD2,MD1= 000,001,101(MDI,AUTO,JOG), като стойностите са : F0, 25, 50 и 100%      За F0 виж Р533 .    Виж Р030.2 - RPV за визуализиране на тази корекция на дисплея. 

ETA - 17
          Когато няма РМС-Х, на този адрес CNCвъзприема входните сигнали HZ/ROV2.         HZ : Избор на  ос Z  при използване  на РИГ в режим(MD4,MD2,MD1=100, 101 или111) HANDLE,  JOG или  THND .       РИГ в тези режими може да се използ-ва само ако параметъра от "PCB OPTIONS" P 0.1..3 - MPGC2...MPGC0 е различен от000 т.е. има поне един включен РИГ.     Тогава, ако Р013.0 - JHD = 0 с РИГ се ра-боти в режим HANDLE и THND, а  в  JOGне може.Обратно ако Р013.0 - JHD = 1  еразрешено ползване на РИГ в режим HANDLEи THND, но вече може и в JOG.       Ако параметъра от "PCB OPTIONS" P 0.1..3 - MPGC2...MPGC0 е равен на 000 и така е забранена употребата на РИГ, тога-ва режим HANDLE се превръща в режим  STEP и сигнала HZ не се използва за из -бор на ос, а стъпково преместване се полу-чава от бутоните за движение по осите в ръчен режим, като на всяко натискане вопределена посока инкремента е опреде-лен от МР2,МР1- DGN120.0,120.1( тези двасигнала важат и за РИГ).                                 ИЛИ  ROV2 и ROV1 - битoве кодиращи OVERRIDE за бързите ходове в режим MD4,MD2,MD1= 000,001,101(MDI,AUTO,JOG), като стойностите са : F0, 25, 50 и 100%    За F0 виж Р533 .    Виж Р030.2 - RPV за визуализиране на тази корекция на дисплея. 

ETA - 17
         Когато няма, РМС-Х на този адрес CNCвъзприема входните сигнали HZ/DRN.         H3 : Избор на  ос 3  при използване  на РИГ в режим(MD4,MD2,MD1=100, 101 или111) HANDLE,  JOG или  THND .       РИГ в тези режими може да се използ-ва само ако параметъра от "PCB OPTIONS" P 0.1..3 - MPGC2...MPGC0 е различен от000 т.е. има поне един включен РИГ.     Тогава, ако Р013.0 - JHD = 0 с РИГ се ра-боти в режим HANDLE и THND, а  в  JOGне може.Обратно ако Р013.0 - JHD = 1  еразрешено ползване на РИГ в режим HANDLEи THND, но вече може и в JOG.       Ако параметъра от "PCB OPTIONS" P 0.1..3 - MPGC2...MPGC0 е равен на 000 и така е забранена употребата на РИГ, тога-ва режим HANDLE се превръща в режим  STEP и сигнала H3 не се използва за из -бор на ос, а стъпково преместване се полу-чава от бутоните за движение по осите в ръчен режим, като на всяко натискане вопределена посока инкремента е опреде-лен от МР2,МР1- DGN120.0,120.1( тези двасигнала важат и за РИГ).                            ИЛИ   DRN - пробен ход при режим MD4,MD2,MD1= 001(AUTO) .Използва се при бързо проиграва-не на програмата без детайл.   Виж Р001.6 - RDRN за ефективност или неефективност на сигнала при бърз ход. 

ETA - 17
 Когато няма РМС-Х на този адрес CNCвъзприема входният сигнал ST.     ST : СТАРТИРАНЕ . Автоматичната работа на  CNC в режим MDI, AUTO (MD4, MD2,MD1=000, 001) се стартира с този сигнал.Ако  ST не се игнорира и стане ефективен се активи-ра сигнала STL (задейства лампата за авто-матична работа).  Сигнала ST се игнорира когато :  1. Не са активни режимите MDI, AUTO.  2. *SP е активен.  3. *ESP е активен.  4. ERS е активен.  5. Индицирана е неизправност(ALARM).  6. Няма индикация за готовност(READY).  7. Ако не е завършила автоматичната ра-     бота зададена от предишна команда.  При автоматична работа изпълнението наоперацията се спира и STL се изключва приследните условия :    1.Активиране на *SP(спира и движението     по осите).   2.Активиране на *ESP(спира и движението     по осите).   3.Активиране на ERS(спира и движението     по осите).   4.Бутона RESET е задействан(спира и дви-     жението по осите).    5.Изпълнена команда в режим ЕДИНИЧЕН     БЛОК(SBK).   6.Индицирана е неизправност(ALARM) и дви-     жението по осите спира.Виж  и   Р 001.2 - DCS.  и сигнала DST - DGN 150.5.

ETA - 17
         Когато няма РМС-Х на този адрес CNC възприема входният сигнал *SP.     *SP : FEED HOLD - CNC се установяа всъстояние СПИРАНЕ НА ПОДАВАНЕТОс активизиране на сигнала *SP.Едно -временно с това се прекъсва сигналаSTL и се активира SPL. Автоматичнатаработа с движение по осите не се въз-становява при отпадане на *SP.Необ -ходимо е активиране на ST и по заднияму фронт се довършва прекъснатотодвижение.   Когато *SP се активира по време нацикли за нарязване на резба или самона нарязване на резба сигнала SPL сеактивира веднага, а операцията про -дължава до завършване на резбата.

ETA - 17
 Когато няма РМС-Х на този адрес CNC възприема входният сигнал SBK.          SBK   определя изпълнение напрограмата така, че  след всеки блок спира и след активиране на сигнала START за CNC преминавакъм изпълнение на следващия. Виж Р031.3 - MLSB.   "1" визуали-зира сигнала на статус линията.

ETA - 17
 Когато няма РМС-Х на този адрес CNC възприема входният сигнал BDT.     BDT : При този сигнал се про-пускат предварително опреде-лени блокове от програмата Виж Р031.5 - BDT.   "1"визуали-зира сигнала на статус линията

ETA - 17
 Когато няма РМС-Х на този адрес CNCвъзприема входният сигнал FIN.FIN :   сигнал отговор, че зададенатас M,T и S функции команда е изпълне-на .След получаването му може да сепремине към изпълнението на други команди лии следващ  блок от програ-ма.   Виж   Р049.2 - ADSI разрешаващ визу-ализирането на сигнала под статус лини-ята.    Виж и Р009 - TFIN, определящ мини-мална продължителност на сигнала за да бъде възприет.

ETA - 17
*DECX :  Сигнал за забавяне на движението приотиване в нулева точка по Х.   Задължителен адрес за този входен сигнал  отметалорежещата машина   при   използване  наPМС-X и при изключен PМС-X  .   За определяне активното ниво на сигнала виж от "SETUP OPTIONS" параметъра Р09.2 - DECI,който при "1" разрешава Р033(дефиниращ актив-но ниво за всяка ос отделно) и забранява Р001.5(дефиниращ активно ниво за всички оси), а при"0" обратно.

ETA - 17
*DECZ :  Сигнал за забавяне на движението приотиване в нулева точка по Z.   Задължителен адрес за този входен сигнал  отметалорежещата машина   при   използване  наPМС-X и при изключен PМС-X.   За определяне активното ниво на сигнала вижот "SETUP OPTIONS" параметъра Р09.2 - DECI,който при "1" разрешава Р033(дефиниращ актив-но ниво за всяка ос отделно) и забранява Р001.5(дефиниращ активно ниво за всички оси), а при"0" обратно.

ETA - 17
*LZ : Сигнала се използва за лимитен ключ по ос Z(краен изключвател по Z) .        Виж Р 015.2 - KOTZ  за валидност или невалид-ност на сигнала.

ETA - 17
 На този адрес CNC възприема  сигнала SOR,  ако няма РМС-Х.  SOR -  сигнал за задаване на ниска скорост на шпиндела.    Виж: Р108 - SPLOW ниска скорост на вретеното  при активен сиг-нал SOR.    Сигнала може да се използва при превключване на предавките.        

ETA - 17
Когато няма РМС-Х на този адрес CNC възприема входният сигналSAR.SAR :   сигнал за достигната скорост от шпиндела.    Виж Р110 задаващ закъснението за проверка на този сигнал след на-чалото на S функцията.   Сигналът е включен, като необхо-димо условие за изпълнението на работните ходове на машината в автоматичен режим независимо от това дали са в мм/об или  мм/мин.

ETA - 17
Когато няма РМС-Х на този адрес CNC възпри-ема входният сигнал *SSTP.     *SSTP -  стоп шпиндел.Когато сигнала е акти-вен няма ръчно и авто-матично въртене на щпиндела.

ETA - 17
Когато няма РМС-Х на този адрес CNC възприема входният сигнал ERS.     ERS :  Външен RESET за CNC. Възприема се както  RESET отсистемната клавиатура.Дистанционно връщане в изход-но състояние .

ETA - 17
Когато няма РМС-Х на този адрес CNCвъзприема входният сигнал RT.RT :   Сигнал за бърз ходна ма-шината в режим : MD4,MD2,MD1=101(JOG).Виж Р010.0 - ISOT  завалидностна сигнала преди или след  дос-тигане на нулева точка след пър-воначално включване на машината.Виж и Р030.2 - RPV за визуализи-ране на тази корекция на дисплея.

ETA - 17
*ESP :  Авариен стоп .   Активното състояние на сигнала сваля готовността на системата . Спира се   из-пълнението всички функции и команди за движения.    На този адрес се възприема сигнала без значение дали има РМС - Х или не.     Ако има РМС - Х то  той трябва  да  го прехвърли на ад рес (DGN) 121.4 . Ако няма РМС - Х, CNC възприема сигналаот този адрес.

ETA - 17
KEY : Ключ за блокиране редакти -рането на детайлпрограмата.          На този адрес се възприема сигнала без значение дали имаРМС - Х или не. Ако има РМС - Х тотой трябва да го прехвърли на ад -рес (DGN) 122.3 . Ако няма РМС - ХCNC възприема сигнала от този адрес.

ETA - 17
 Когато няма РМС-Х на този адрес CNC възприема вход-ният сигнал -Х.-Х  задава движение по  ос  Х вотрицателна посока  в режимMD4, MD2, MD1=101 (JOG) иMD4,MD2,MD1=100 (STEP)

ETA - 17
Когато няма РМС-Х на този адрес CNC възприема вход-ният сигнал -Z ..-Z  задава движение по ос Z в отрицателна посока  в режим MD4, MD2, MD1=101 (JOG) иMD4,MD2,MD1=100 (STEP)

ETA - 17
  Когато няма РМС-Х на този адрес CNC възприема вход-ният сигнал +Х.+Х  задава движение по  ос  Х в положителна посока  в  ре-жим MD4, MD2, MD1=101 (JOG)и MD4,MD2,MD1=100 (STEP)

ETA - 17
Когато няма РМС-Х на този адрес CNC възприема вход-ният сигнал +Z .+Z  задава движение по ос Z вположителна посока  в режим MD4, MD2, MD1=101 (JOG) иMD4,MD2,MD1=100 (STEP)

ETA - 17
 Когато няма РМС-Х на този адрес CNC възприема входните сигнали "+3" или  "GR1"   "+3" задава движение по  ос  3 в положителна посока врежимMD4, MD2, MD1=101 (JOG)                                  ИЛИ GR1 бит кодиращ № на предавката в предавателнатакутия на шпиндела в режим MD4,MD2, MD1=000,001(MDI,AUTO).  Виж и Р031.6, като при "1" на екрана се визуализира включената в момента предавка на шпиндела .  Виж и параметри Р540 до Р543.

ETA - 17
Когато няма РМС-Х на тези адресиCNC възприема входните сигналиМР2 и МР1.  МР2 и МР1  битове  за кодиране ко-ефицента на РИГ: х1, х10, х100 микро-на.    Виж Р030.0 - MPML  чрез койтосе визуализира тази корекция за РИГ на дисплея.

ETA - 17
Когато няма РМС-Х на този адрес CNC възприема входният сигнал MLK . При активен MLK движения по оси-те не  се изпълняват. Заданията  за движение се отчитат на дисплея, ка-то се счита, че обратната връзка ги квитира. Функциите  M, S, и  Т са  действащи.Машината е заключена.  Виж параметър Р031.3 - MLSB"1" визуализира сигнала на статус линията.

ETA - 17
 STLK :   Блокировка на  всички оси. С включването на сигнала ( активен  по "0")  придвижването по оси-те  спира със забавяне в състояние СПИРАНЕ НА ПОДАВАНЕТО (SPL вкл., STL изкл.) и след изключ-ването на STLK  движението  продължава от точката на прекъсване.   Сигнала  STLK се възприема на този адрес ако несе използва PMC - X .          При условие, че  се  използва PMC - X се възпри-ема сигнала STLK - DGN № 120.1, който има също-то въздействие     Виж Р024.7 - ILK , който включва или изключваВЪЗМОЖНОСТТА  заедно със сигнала STLK блоки-ране на осите да се получава и от сигна лите +LX, -LX, +LZ, -LZ  с  DGN 034.   Виж и Р049.2 - ADSI разрешаващ визуализиране-то на сигнала под статус линията.

ETA - 17
 Когато няма РМС-Х на тези адреси CNC възприема входните сигналиOV8, OV4, OV2, OV1           OV8, OV4, OV2, OV1 кодиратOVERRIDE за работното подаване от 0 до 150% през 10%  Виж Р030.3 - FDV за визуализира-не на тази корекция на дисплея.

ETA - 17
 Когато няма РМС-Х на тези адреси CNC възприема входните сигналиOV8, OV4, OV2, OV1           OV8, OV4, OV2, OV1 кодиратOVERRIDE за работното подаване от 0 до 150% през 10%  Виж Р030.3 - FDV за визуализира-не на тази корекция на дисплея.

ETA - 17
 Когато няма РМС-Х на тозиадрес CNC възприема вход-ният сигнал  ZRN. ZRN заедно с MD4,MD2,MD1=101, (JOG) определят режим ръчно връ-щане в нулева точка.

ETA - 17
  Когато няма РМС-Х на тези адреси CNC възприема входните сигнали MD4, MD2, MD1       MD4, MD2, MD1 определят режи-мите на работа на CNC. MD4 | MD2 | MD1|------------------------------------   0     |    0    |   0    | MDI                   0     |    0    |   1    | AUTO                    0     |    1    |   0    |                     0     |    1    |   1    | EDIT                    1     |    0    |   0    | HANDLE(STEP)*     1     |    0    |   1    | JOG             1     |    1    |   0    | TEACH IN  JOG            1     |    1    |   1    | THND* Ако параметъра от "PCB OPTIONS" P 0.1..3 - MPGC2...MPGC0 е равен на 000 и така е забранена употре-бата на РИГ, тогава режим HANDLE се превръща в режим  STEP.

ETA - 17
  Когато няма РМС-Х на тези адреси CNC възприема входните сигнали MD4, MD2, MD1       MD4, MD2, MD1 определят режи-мите на работа на CNC. MD4 | MD2 | MD1|------------------------------------   0     |    0    |   0    | MDI                   0     |    0    |   1    | AUTO                    0     |    1    |   0    |                     0     |    1    |   1    | EDIT                    1     |    0    |   0    | HANDLE(STEP)*     1     |    0    |   1    | JOG             1     |    1    |   0    | TEACH IN  JOG            1     |    1    |   1    | THND* Ако параметъра от "PCB OPTIONS" P 0.1..3 - MPGC2...MPGC0 е равен на 000 и така е забранена употре-бата на РИГ, тогава режим HANDLE се превръща в режим  STEP.

ETA - 17
 AFL   Забранява  М,В и Т    функции.

ETA - 17
   При  активен  PRC  текущите  координати  по X  и  Z се записват в "WORK SHIFT координатната система",   като отместване на началото и.   Отместването на началото на кооординатната система може да се осъществи и ръчно от оператора от прозореца" WORK SHIFT" като се въведат отместващи стойности за X и Z.   

ETA - 17
   SPA, SPB и SPC кодират и чрез таблица задават OVERRIDE на шпиндела в диапазона от 50 до 120 % през 10 %.

ETA - 17
Сигнала *FLWU позволява при липса на ENABLE към серво блоковете да се следят обратните връзки по по-ложение и  да се поддържа координатната  система намашината, отчитайки промените в текущите координати.

ETA - 17
SVF4 :  Сигнал, който се използва, когато управлението на ос 4 трябва да бъде  предадено от CNC на  до-пълнително монтиран модул за ре-жим на следене.         Сигнала SVF4 сваля ENABLEкъм ос 4. Виж от "SETUP OPTIONS"P0.2- FLUP разрешаващ  режима за следене .

ETA - 17
SVF3 :  Сигнал, който се използва, когато управлението на ос 3 трябва да бъде  предадено от CNC на  до-пълнително монтиран модул за ре-жим на следене.         Сигнала SVF3 сваля ENABLEкъм ос 3. Виж от "SETUP OPTIONS"P0.2- FLUP разрешаващ  режима за следене .

ETA - 17
SVFZ : Сигнал, който се използва, когато управлението на ос Z трябва да бъде предадено от CNC на до-пълнително монтиран модул за ре-жим на следене.         Сигнала SVFZ сваля ENABLE към ос Z. Виж  от  "SETUP OPTIONS"P0.2- FLUP разрешаващ  режима за следене .

ETA - 17
SVFX :  Сигнал, който се  използва,когато управлението на ос X трябвада бъде предадено от CNC на  до-пълнително монтиран модул за ре-жим на следене.          Сигнала SVFX сваля ENABLE към осX. Виж  от  "SETUP OPTIONS"P0.2- FLUP разрешаващ режима за следене .

ETA - 17
   HX : Избор на  ос Х  при използване  на РИГ в режим(MD4,MD2,MD1=100, 101 или111) HANDLE,  JOG или  THND .       РИГ в тези режими може да се използ-ва само ако параметъра от "PCB OPTIONS" P 0.1..3 - MPGC2...MPGC0 е различен от000 т.е. има поне един включен РИГ.     Тогава, ако Р013.0 - JHD = 0 с РИГ се ра-боти в режим HANDLE и THND, а  в  JOGне може.Обратно ако Р013.0 - JHD = 1  еразрешено ползване на РИГ в режим HANDLEи THND, но вече може и в JOG.       Ако параметъра от "PCB OPTIONS" P 0.1..3 - MPGC2...MPGC0 е равен на 000 и така е забранена употребата на РИГ, тога-ва режим HANDLE се превръща в режим  STEP и сигнала HX не се използва за из -бор на ос, а стъпково преместване се полу-чава от бутоните за движение по осите в ръчен режим, като на всяко натискане вопределена посока инкремента е опреде-лен от МР2,МР1- DGN114.0,113.0( тези двасигнала важат и за РИГ).                                 ИЛИ ROV1и ROV2 - битoве кодиращи OVERRIDEза бързите ходове в режим MD4,MD2,MD1 = 000,001,101(MDI,AUTO,JOG), като стойности-те са : F0, 25, 50 и 100%     За F0 виж  Р533.     Виж Р030.2 - RPV за визуализиране на тази корекция на дисплея. 

ETA - 17
    HZ : Избор на  ос Z  при използване  на РИГ в режим(MD4,MD2,MD1=100, 101 или111) HANDLE,  JOG или  THND .       РИГ в тези режими може да се използ-ва само ако параметъра от "PCB OPTIONS" P 0.1..3 - MPGC2...MPGC0 е различен от000 т.е. има поне един включен РИГ.    Тогава, ако Р013.0 - JHD = 0 с РИГ се ра-боти в режим HANDLE и THND, а  в  JOGне може.Обратно ако Р013.0 - JHD = 1  еразрешено ползване на РИГ в режим HANDLEи THND, но вече може и в JOG.       Ако параметъра от "PCB OPTIONS" P 0.1..3 - MPGC2...MPGC0 е равен на 000 и така е забранена употребата на РИГ, тога-ва режим HANDLE се превръща в режим  STEP и сигнала HZ не се използва за из -бор на ос, а стъпково преместване се полу-чава от бутоните за движение по осите в ръчен режим, като на всяко натискане вопределена посока инкремента е опреде-лен от МР2,МР1- DGN114.0,113.0( тези двасигнала важат и за РИГ).                            ИЛИ  ROV2 и ROV1 - битoве кодиращи OVERRIDE за  бързите ходове  в режим  MD4,MD2,MD1= 000,001,101(MDI,AUTO,JOG), като стойностите са : F0, 25, 50 и 100%     За F0 виж Р533 .    Виж Р030.2 - RPV за визуализиране на тази корекция на дисплея. 

ETA - 17
 H3 : Избор на  ос 3  при използване  на РИГ в режим(MD4,MD2,MD1=100, 101 или111) HANDLE,  JOG или  THND .       РИГ в тези режими може да се използ-ва само ако параметъра от "PCB OPTIONS" P 0.1..3 - MPGC2...MPGC0 е различен от000 т.е. има поне един включен РИГ.     Тогава ако Р013.0 - JHD = 0 с РИГ се ра-боти в режим HANDLE и THND, а  в  JOGне може.Обратно ако Р013.0 - JHD = 1  еразрешено ползване на РИГ в режим HANDLE и THND, но вече може и в JOG.       Ако параметъра от "PCB OPTIONS" P 0.1..3 - MPGC2...MPGC0 е равен на 000 и така е забранена употребата на РИГ, тога-ва режим HANDLE се превръща в режим  STEP и сигнала H3 не се използва за из -бор на ос, а стъпково преместване се полу-чава от бутоните за движение по осите в ръчен режим, като на всяко натискане вопределена посока инкремента е опреде-лен от МР2,МР1- DGN114.0,113.0 ( тези двасигнала важат и за РИГ).                            ИЛИ   DRN - пробен ход при режим MD4,MD2,MD1=001(AUTO) . Използва се при бързо проиграванена програмата   без   детайл.   Виж Р001.6 - RDRN за ефективност или неефективност на сигнала при бърз ход.   Виж и Р015.3 - SKPF за валидност на сигна -ла при G31.

ETA - 17
-Х  задава движение по  ос  Х в отрицателна посока  в режим MD4, MD2, MD1=101 (JOG) иMD4,MD2,MD1=100 (STEP)

ETA - 17
-Z  задава движение по ос Z вотрицателна посока  в режим MD4, MD2, MD1=101 (JOG) иMD4,MD2,MD1=100 (STEP)

ETA - 17
+Х    задава движение по ос Х в положителна посока  в режим MD4, MD2, MD1=101 (JOG)  иMD4,MD2,MD1=100 (STEP)

ETA - 17
+Z    задава движение по ос Z в положителна посока  в режим MD4, MD2, MD1=101 (JOG)  иMD4,MD2,MD1=100 (STEP)

ETA - 17
-3  задава движение по  ос  3 в отрицателна посока  в режим MD4, MD2, MD1=101 (JOG)и MD4,MD2,MD1=100 (STEP)  Това е възможно при активиран Р 0 бит 0 --  3AXLS = 1, от  "Setup options".                       или GR2  бит кодиращ № на предавката в  пре-давателната кутия на  шпиндела установенав  момента на  разглеждането.   Виж  Р031.6 - GR. "1" визуализира  №  на работещата  предавка  на  шпиндела  върху дисплея.Сигналите се разграничават в зависимост отрежимите на работа -"ръчни" или "автоматич-ни"

ETA - 17
+3  задава движение по  ос  3 в положителна посока  в режим MD4, MD2, MD1=101 (JOG)и MD4,MD2,MD1=100 (STEP)  Това е възможно при активиран Р 0 бит 0 --  3AXLS = 1, от  "Setup options".                      или GR1  бит кодиращ № на предавката в  пре-давателната кутия  на  шпиндела  установе-на  в  момента на  разглеждането.   Виж  Р031.6 - GR. "1" визуализира  №  на работещата предавка  на  шпиндела  върху дисплея.Сигналите се разграничават в зависимост отрежимите на работа -"ръчни" или "автоматич-ни"

ETA - 17
 SBK   определя изпълнение напрограмата така, че  след всеки блок спира и след активиране на сигнала START за CNCпреминава към изпълнение на следващия. Виж Р031.3 - MLSB.   "1" визуали-зира сигнала на статус линията.

ETA - 17
 При активен MLK   движения по осите не сеизпълняват. Заданията за движение се отчитат на дисплея, като се счита, че обратната връзка ги квитира.  Функциите M, S, и Т са действащи.Машината е заключена.  Виж параметър Р031.3 - MLSB."1" визуализира сигнала на статус линията.  

ETA - 17
BDT : При този сигнал се про-пускат предварително опреде-лени блокове от програмата(пред, които е поставено "/"). Виж Р031.5 - BDT.   "1"визуали-зира сигнала на статус линията .

ETA - 17
МР2 и МР1  битове  за кодиранекоефицента на РИГ: х1, х10, х100 микрона.    Виж Р030.0 - MPML  чрез койтосе визуализира тази корекция за РИГ на дисплея.

ETA - 17
МР2 и МР1  битове  за кодиранекоефицента на РИГ: х1, х10, х100 микрона.    Виж Р030.0 - MPML  чрез койтосе визуализира тази корекция за РИГ на дисплея.

ETA - 17
ZRN заедно с MD4,MD2,MD1=101, (JOG) определят режим ръчно връщане в опор-на точка .

ETA - 17
*SSTP -  стоп шпиндел. Когато сигнала е активен не е въэможно ръчно и автоматично въртене на щпиндела.

ETA - 17
SOR -  сигнал за задаване на ниска скорост на шпиндела.    Виж: Р108 - SPLOW ниска скорост на вретеното  при активен сиг-нал SOR.    Сигнала може да се използва при превключване на предавките.   

ETA - 17
SAR :   сигнал за достигната скорост от шпиндела.    Виж P024 бит 2 - SCTO ( за това  дали да се проверява или не "дос-тигната  скорост" на  вретеното ) иР110 - SCTTIM ( определящ време-то след което се проверява "достиг-ната скорост".   Сигналът е включен, като необхо-димо условие за изпълнението наработните ходове на машината  в автоматичен режим независимо оттова дали са в мм/об или  мм/мин.

ETA - 17
FIN :   сигнал отговор, че зададената с M,T и S функции команда е изпълнена .След получаването му може да се пре-мине към изпълнението на други  ко-манди или следващ  блок от програма.Виж   Р049.2 - ADSI разрешаващ визу-ализирането на сигнала под статус ли-нията.Виж и Р009 - TFIN, определящ минимал-на продължителност на сигнала за дабъде възприет.

ETA - 17
 ST : CNC в режим MDI, AUTO (MD4, MD2,MD1=000, 001) се стартира с този сигнал.Ако  ST не се игнорира и стане ефективен се активи-ра сигнала STL (задейства лампата за авто-матична работа).  Сигнала ST се игнорира когато :  1. Не са активни режимите MDI, AUTO.  2. *SP е активен.  3. *ESP е активен.  4. ERS е активен.  5. Индицирана е неизправност(ALARM).  6. Няма индикация за готовност(READY).  7. Ако не е завършила автоматичната ра-     бота зададена от предишна команда.  При автоматична работа изпълнението наоперацията се спира и STL се изключва приследните условия :    1.Активиране на *SP(спира и движението     по осите).   2.Активиране на *ESP(спира и движението     по осите).   3.Активиране на ERS(спира и движението     по осите).   4.Бутона RESET е задействан(спира и дви-     жението по осите).    5.Изпълнена команда в режим ЕДИНИЧЕН     БЛОК(SBK).   6.Индицирана е неизправност(ALARM) и дви-     жението по осите спира.  Виж  и   Р 001.2 - DCS.  и сигнала DST - DGN 150.5.  

ETA - 17
STLK :  Блокировка на  оси X  и  Z. При включванетона сигнала  придвижването по осите спира със заба-вяне   в   състояние    СПИРАНЕ НА ПОДАВАНЕТО (SPL вкл., STL изкл.) и след изключването на STLKдвижението продължава от точката на прекъсване.     Сигнала STLK се възприема на този адрес акосе използва PMC -X        При условие, че няма PMC -X , CNC възприемасигнала STLK на DGN 009.0 .     Виж Р024.7 - ILK , който включва или изключваВЪЗМОЖНОСТТА  заедно със сигнала STLK блоки-ране на осите да се получава и от сигна лите +LX, -LX, +LZ, -LZ  с  DGN 034.     Виж и  Р049.2 - ADSI разрешаващ визуализиране-то на сигнала под статус линията.    

ETA - 17

ETA - 17
ERS :  Външен RESET за CNC. Възприема се както  RESET отсистемната клавиатура.Дистанционно връщане в изход-но състояние .

ETA - 17
RT :   Сигнал за бърз ход на машината в  режим   MD4,MD2,MD1=101(JOG)Виж Р010.0 - ISOT  за валидност на сигнала преди или след  достигане на опорна точка след първоначално включване на машината.Виж и Р030.2 - RPV за визуализира-не, на корекцията за този режим на движение, на дисплея.

ETA - 17
*SP : FEED HOLD - CNC се установяа всъстояние СПИРАНЕ НА ПОДАВАНЕТОс активизиране на сигнала *SP.Едно -временно с това се прекъсва сигналаSTL и се активира SPL. Автоматичнатаработа с движение по осите не се въз-становява при отпадане на *SP.Необ -ходимо е активиране на ST и по отри-цателния му фронт се довършва пре-къснатото движение.   Когато *SP се активира по време нацикли за нарязване на резба или самона нарязване на резба сигнала SPL сеактивира веднага, а операцията про -дължава до завършване на резбата.

ETA - 17
*ESP :  Авариен стоп . Активното състояние на сигнала сваля готовността на системата .Спира се изпъл нението всичкифункции и команди за движения.

ETA - 17
OV8, OV4, OV2, OV1 кодиратOVERRIDE за работното подаванеот 0 до 150% през 10%  Виж Р030.3 - FDV за визуализира-не на тази корекция на дисплея.

ETA - 17
 В двоичен код PN8,PN4,PN2,PN1служат за извикване на програми с номера от 00 до 15.

ETA - 17
KEY - сигнал от ключ за блоки-ране  възможността  за  редак-тиране на детайл програмата. 

ETA - 17
 MD4, MD2, MD1 определят режимите на работа на CNC. MD4 | MD2 | MD1|------------------------------------   0     |    0    |   0    | MDI                   0     |    0    |   1    | AUTO                    0     |    1    |   0    |                     0     |    1    |   1    | EDIT                    1     |    0    |   0    | HANDLE(STEP)*     1     |    0    |   1    | JOG             1     |    1    |   0    | TEACH IN JOG            1     |    1    |   1    | THND* Ако параметъра от "PCB OPTIONS" P 0.1..3 - MPGC2...MPGC0 е равен на 000 и така е забранена употребата на РИГ, тогава режим HANDLE се превръ-ща в режим  STEP.

ETA - 17
   От R01I до R12I : R - код скойто PCM -X задава на CNCобороти за шпиндела. Сиг-нала "SIND" трябва да е "1" 

ETA - 17
   От R01I до R12I : R - код скойто PCM -X задава на CNCобороти за шпиндела. Сиг-нала "SIND" трябва да е "1" 

ETA - 17
SIND -  определя командата за управ-лението на шпиндела от къде се за-дава - от CNC или от PМС-X.SIND = "0"- от CNC, SIND = "1"- от PMC -X.

ETA - 17
SSIN - определя кой дава знака на командата за шпиндела - CNC или PМС-X.  SSIN = "0"- от CNC,  SSIN = "1"- от PМС-X.

ETA - 17

ETA - 17
    Сигнал, които определя далипри  преходите под  90 градусадо има фаска или не.

ETA - 17
SMZ :  сигнал, които определя, припреминаване от движение по една интер-полационна линия към движение по дру-га итерполационна линия (разположенив два съседни блока), дали да има връх (да се изчака край на позиционирането) или прехода да е заоблен (преди завър-шването на едното движение  да започва другото).SMZ = "1"- с връх,SMZ = "0"- заобля.

ETA - 17
 OVC  сигнала фиксира OVERRIDE на работното подаване на 100% ,безусловно .

ETA - 17
*ABSM : използва се в ня-кои случаи при употреба наабсолютни пулскодери за обратна връзка  по осите .

ETA - 17
UI00  до  UI15 :  битове от промен-ливи, които се четат отмакросите. Виж описанието на макросите .

ETA - 17
UI00  до  UI15 :  битове от промен-ливи, които се четат отмакросите. Виж описанието на макросите .

ETA - 17
GOQSM :    Когато сигнала е активен,PMC -X автоматично установява гео-метрична корекция

ETA - 17
WOSET  :   Команда от PMC -X за уста-новяване на определен вид и номер накорекция .

ETA - 17
WOQSM :    Когато сигнала е активен,PMC -X автоматично установява корек-ция за износване

ETA - 17
OFN0...OFN5 :   Задава номера на вече из-брания вид корекция за инструмента .

ETA - 17
  Когато няма РМС-Х на този адрес CNC възприема входните сигнали "-3" или "GR2"."-3" задава движение по  ос  Х в отрицателна посока врежимMD4, MD2, MD1=101 (JOG)                              ИЛИ  GR2 бит кодиращ № на предавката в предавателна-та  кутия на шпиндела в режимMD4, MD2, MD1=000,001(MDI,AUTO) .     Виж и Р031.6, като при "1" на екрана се визуализира включената в момента предавка на шпиндела .  Виж и параметри Р540 до Р543.

ETA - 17
LIM-, LIM+ : Ако единият от двата сигнала е активен ( = 1), то по избраната ос в съответ-ната посока ( - или + ) в режим HANDLE сезабранява движението с РИГ.



                    ETA-17  

   B-4 

 
CNC -> PMC-X - SYSTEM T 
 

DGN No 7 6 5 4 3 2 1 0 
148 OP SA STL SPL ZP4 ZP3 ZPZ ZPX 
149 MA   ENB DEN BAL RST AL 
150 BF  DST  TF SF  MF 
151 M28 M24 M22 M21 M18 M14 M12 M11 
152 S28 S24 S22 S21 S18 S14 S12 S11 
153 T28 T24 T22 T21 T18 T14 T12 T11 
154        SPAL 
155         
156         
157         
158 AR7 AR6 AR5 AR4 AR3 AR2 AR1 AR0 
159 AR15 AR14 AR13 AR12 AR11 AR10 AR9 AR8 
160         
161      ZP23 ZP2Z ZP2X 
162 UO07 UO06 UO05 UO04 UO03 UO02 UO01 UO00 
163 UO15 UO14 UO013 UO012 UO011 UO10 UO09 UO08 
164         
165 PX7 PX6 PX5 PX4 PX3 PX2 PX1 PX0 
166         
167 PZ7 PZ6 PZ5 PZ4 PZ3 PZ2 PZ1 PZ0 
168         
169         
170         
171         
172 R08O R07O R06O R05O R04O R03O R02O R01O 
173     R12O R11O R10O R09O 
174         
175         
174         
175         
176         
177   DCNSP      DCNMC3 DCNMC2 DCNMC1 DCNKB 
178 GP07 GP06 GP05 GP04 GP03 GP02 GP01 GP00 
179 GP15 GP14 GP13 GP12 GP11 GP10 GP09 GP08 
276 B7  B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 
277 B15 B14 B13 B12 B11 B10 B9 B8 
278 B23 B22 B21 B20 B19 B18 B17 B16 

 
FAST INPUTS – RS232 - SYSTEM T 

 
DGN No 7 6 5 4 3 2 1 0 
032 CN3 CN3 CN3 CN3 CN2 CN2 CN2 CN2 
*033   KEY *ESP CN4 CN4 CN4 CN4 

 

ETA - 17
OP :  когато сигнала е в "1"показ-ва, че ситемата изпълнява авто-матична операция или е изпълня-вала такава преди прекъсването и.Ако режима на работа на CNCостане автоматичен (MDI, AUTO}и се активира *SP(сигнала STLпреминава в пасивно състояние,активното му състояние също по-казва, че се изпълнява автоматич-на операция), ОР остава активен въпреки прекъсването на автома-тичната операция. След възобно-вяването на автоматичната опера-ция (чрез активиране на сигнала ST) и довършването и, сигнала ОР преминава в "0".

ETA - 17
 SA : Когато този сигнал е в "1" показва , ченяма  индицирана  аларма  от  тип "SERVO"и , че сигнала  *ESP не е активен .

ETA - 17
STL :   сигнал за старт лампа.   Активното състояние на сиг-нала  показва, че CNC изпъл-нява  автоматична  операция.  Активирането на сигнала STпри условие, че в същото вре-ме не е активен *SP, активирасигнала STL и след завършва-не на започната операция тойстава пасивен.Ако по време на авт. операциясе активира *SP то STL преми-нава в пасивно сътояние и сепрекъсва започната операциясвързана с движение по осите.

ETA - 17
SPL : Сигнал за стоп лампа.Сигнала се активира, ако по време на изпълняване на автоматична операция в ре-жим AUTO и MDI се подадесигнал *SP. Така CNC показва,че се намира в състояниеFEED HOLD - прекъсване наподаването.Активното състояние на SPLотпада ако се аквира ST и тойе въздействен (виж DGN 120.2)или на CNC се зададе RESET.

ETA - 17
ZP4 : индицира , че позицио-нирането в  опорната  точкапо ос 4 е завършило.

ETA - 17
ZP3 : индицира , че позицио-нирането в първа опорнаточка по ос 3 е завършило.

ETA - 17
 ZPZ :  индицира , че позицио-нирането в първа опорна точ-ка по ос   Z  е завършило .

ETA - 17
ZPX :  индицира , че позицио-нирането в първа опорна точ-ка по ос  Х  е завършило.

ETA - 17
Когато МА е в "1" показва, че CNC е включена и базовият софтуер работи .Състоянията  "READY", "NOT REDY"и  "ALARM" на  CNC не влияят на то-зи сигнал.

ETA - 17
ENB : Рарешение за работа на  шпиндела  когато  го  уп-равлява CNC.

ETA - 17
DEN : Сигнал КРАЙ НА ИНТЕРПОЛАЦИЯТА.  Издава се само когато се изпълняват  М, S и Т функциии зададени в един блок с коман-да за придвижване. Активното му състояние показва, че е завър-шило придвижването  по осите, (ако се ипол -зва за тази цел сигнала) дава се разреше-ние за изпълнение на  М, S или Т  функция,но все още не е получен сигнал за завърш-ването им  (FIN). След края на активнотосъстояние на FIN се сваля и DEN .   Ако сигнала не се използва в програмата наконтролера,  М, S и Т функции се изпълняватзаедно с командите за придвижване по осите.

ETA - 17
BAL : Аларма от батерията.

ETA - 17
RST : Изходен сигнал от CNC състоянието на който отговаря на състоянието на бутонас надпис "RESET" от ситемната клавиатура.      По  този  начин бутона  може  да  бъде използван ако е необходимо от PMC - X .

ETA - 17
AL : Сигналът е активен ако CNC еиндицирала състояние "ALARM"

ETA - 17
BF : Този сигнал разрешава деко-дирането  на двоичния код на В функцията.    Виж  сигналите  от В0 до В23.

ETA - 17
DST : Изходен сигнал от CNC състоянието на който отговаря на състоянието на бутонас надпис "START" от ситемната клавиатура.      По  този  начин бутона  може  да  бъде използван ако е необходимо от PMC - X .

ETA - 17
TF : Сигнал който се използвакато разрешение  при декоди-ране на  BCD  Т код - четяща функция за кода. Виж Р009 - TMF за времето отзадаване на  Т функцията до появата на сигнала TF.

ETA - 17
SF : Сигнал използван като разрешение задекодиране на BCD  S код - четяща функ -ция за кода. Валидна при Р 0.4- SANLG = 0от  "SETUP OPTIONS".     При  Р 0.4 - SANLG = 1, SF е невалидна.     Виж Р009 - TMF за времето от задаване на S функцията до появата на сигнала SF.

ETA - 17
MF : Сигнал използван като разрешение за декодиране на  BCD  M код - четяща функция за кода. Виж Р009 - TMF за времето отзадаване на  M функцията до появата на сигнала MF.

ETA - 17
От S11 до S28 битове от BCD кода на S функциявалидна при Р 0.4 - SANLG = 0 от  "SETUP OPTIONS"           При  Р 0.4 - SANLG = 1 от  "SETUP OPTIONS"  BCD код не се генерира и управлението на  щпинде-ла е с 12 - битов R код ( Физически R кода влиза в платка DAC и излиза от нея като аналогов сигнал.Платката е монтирана допълнително към припасва -щите модули МС03 , МС04.) , като заедно с R кода, откуплунга на правата връзка ( към серво блока ) напървата не дефинира на ос ( ако физически същест -вува такъв ) излиза аналогова команда, със знак, зауправление на щпиндела и възможност за постояннаконтурна скорост на рязане.            Виж и Р031.1 - SCMN за визуализиране на S кода.                

ETA - 17
Т11 до Т48 битове на BCD кода на  Т функция.Виж  параметър Р031.0 - TCMN,  за визуали -зирането на Т кода на статус линията.Виж и Р013.1 - GOFU2 за номера на геомет -ричната корекция, Р014.6 - Т2Т4 и Р014.0 - Т2за цифреността на Т кода

ETA - 17
SPAL : Сигналът индицира, че флуктоацията надействителната скорост на щпиндела е станалапо-голяма от стойността зададена с параметъраR от формата на подготвителната функция G25 .SPAL може да бъде активен само при употребана  G25  ( виж описанието на G25 и  G26 )  и  се употребява  за  алармиране, операторско  съоб-щение или друго, което е програмирано в PMC -X. 

ETA - 17
АR0...AR15 :  Битове от двоичниякод на действителната скорост на шпин-дела.

ETA - 17
АR0...AR15 :  Битове от двоичниякод на действителната скорост на шпин-дела.

ETA - 17
ZP23 : индицира , че позицио-нирането във втора опорнаточка по ос 3 е завършило.

ETA - 17
ZP2Z :  индицира , че позицио-нирането във втораа опорна точ-ка по ос   Z  е завършило.

ETA - 17
ZP2X :  индицира , че позицио-нирането във втора опорна точ-ка по ос  Х  е завършило.

ETA - 17
От UO00 до UO15 битове от променливи на макросите, които се четат от PМС-X.   Виж описанието на макросите .

ETA - 17
От UO00 до UO15 битове от променливи на макросите, които се четат от PМС-X.   Виж описанието на макросите .

ETA - 17
РХ0...РХ7 : С двоичното число от PX0 доPX7, CNC указва на PMC -X в коя от 255-те части на ос Х се  намира инструмента. CNC извършва това само,ако е активенР1.4 - TOOLP от "SETUP OPTIONS" и па-рам.Р713 > 0. 

ETA - 17
РZ0...РZ7 : С двоичното число от PZ0 доPZ7, CNC указва на PMC -X в коя от 255-те части на ос Z се  намира инструмента.  CNC извършва това само,ако е активенР1.4 - TOOLP от "SETUP OPTIONS" и па-рам.Р713 > 0. 

ETA - 17
       От R01O до R12O , R код за външен  ЦАПкогато  CNC определя командата за шпиндела (SIND = 0) и параметъра от "SETUP OPTIONS"  Р 0.4 - SANLG = 1.      Заедно с R кода, от куплунга на правата връзка ( към серво блока ) на първата не дефинира на ос, ( ако физически същест вува такъв ) излиза аналог-ова команда, със знак, за управление на щпинделаи възможност за постоянна контурна скорост на ряз-ане. 

ETA - 17
       От R01O до R12O , R код за външен  ЦАПкогато  CNC определя командата за шпиндела (SIND = 0) и параметъра от "SETUP OPTIONS"  Р 0.4 - SANLG = 1.      Заедно с R кода, от куплунга на правата връзка ( към серво блока ) на първата не дефинира на ос, ( ако физически същест вува такъв ) излиза аналог-ова команда, със знак, за управление на щпинделаи възможност за постоянна контурна скорост на ряз-ане. 

ETA - 17
DCNMC3 :  показва състояниетона включен или изключен припас-ващ модул 3.

ETA - 17
DCNMC2 :  показва състояниетона включен или изключен припас-ващ модул 2.

ETA - 17
DCNMC1 :  показва състояниетона включен или изключен припас-ващ модул 1.

ETA - 17
DCNKB :  показва състояниетона включена или изключена кла-виатура за MDI .

ETA - 17
DCNSP :  активното състояние на сигнала показва, че действителната скорост на шпиндела, изразена в % от зададената, се различава от зададената с число по-го-лямо от установеното в параметър Р107 - CHKSPD.

ETA - 17
 В0 до В23 битове от двоичен "B" код с  четяща функция BF. Параметърът от SETUP OPTIONS P0.6 - BCODE разрешава или забранява използването на В код.

ETA - 17
В0 до В23 битове от двоичен "B" код с  четяща функция BF. Параметърът от SETUP OPTIONS P0.6 - BCODE разрешава или забранява използването на В код.

ETA - 17
В0 до В23 битове от двоичен "B" код с  четяща функция BF. Параметърът от SETUP OPTIONS P0.6 - BCODE разрешава или забранява използването на В код.

ETA - 17
GP00 до GP15 битове показващи състоя-нието на операторските ключове. Всекибит показва състоянието на отделен опе-раторски ключ.      Виж пораметри от Р172 до Р299 - GPSW000 - GPSW157 определящи имена-та на операторските ключове.

ETA - 17
GP00 до GP15 битове показващи състоя-нието на операторските ключове. Всекибит показва състоянието на отделен опе-раторски ключ.      Виж пораметри от Р172 до Р299 - GPSW000 - GPSW157 определящи имена-та на операторските ключове.

ETA - 17
KEY : Ключ за блокиране редакти -рането на детайлпрограмата.          На този адрес се възприема сигнала без значение дали имаРМС - Х или не. Ако има РМС - Х тотой трябва да го прехвърли на ад -рес (DGN) 122.3 . Ако няма РМС - ХCNC възприема сигнала от този адрес.

ETA - 17
*ESP :  Авариен стоп .   Активното състояние на сигнала сваляготовността на системата . Спира се   из-пълнението всички функции и команди за движения.    На този адрес се възприема сигналабез значение дали има РМС - Х или не.     Ако има РМС - Х то  той трябва  да  гопрехвърли на ад рес (DGN) 121.4 . Ако няма РМС - Х, CNC възприема сигналаот този адрес.

ETA - 17
От М11 до М28  битове отBCD кода на М функция.



                    ETA-17  

   B-5 

FAST INPUTS – RS485 - SYSTEM T 
 

DGN No 7 6 5 4 3 2 1 0 
034 SKIP CN2 -ILKZ +ILKZ -ILKX +ILKX ZAE XAE 
035 CN3 CN3 CN3 CN3 CN3 CN3 CN3 CN3 
036 CN4 CN4 CN4 CN4 CN4 CN4 CN4 CN4 

*DGN №033 се чете от CN1 
 

DGN034 – from CN2 
DGN035 – from CN3  
DGN036 – from CN4  

 
RESUME  - SYSTEM T 
CN2:  - > - INPUTS – DGN008 – DGN015 

- OUTPUTS – DGN052 – DGN059 
 

CN3:   - > - INPUTS – DGN016 – DGN023 
   - OUTPUTS – DGN060 – DGN067 
CN4   - > - INPUTS – DGN024 – DGN031 

- OUTPUTS – DGN068 – DGN075 
 

ETA - 17
SKIP :  Ако подготвителната функция G 31е  активна  и  на този  вход се  получи "1"( сигнала SKIP се активира ) изпълнението на текущия блок от детайлпрограмата пре-късва и се преминава към изпълнение на следващия блок .

ETA - 17
-ILKZ : Сигнал , който блокира   ос  Z. в "-"  посока.При включването на сигнала  придвижването по ос-та в "-" посока спира със забавяне   в   състояние СПИРАНЕ НА ПОДАВАНЕТО (SPL вкл., STL изкл.)и след изключването на -ILKZ движението продъл-жава от точката на прекъсване.   Виж Р024.7 - ILK  , който прави сигнала валиденили  невалиден,  като  въздействието  на  сигнала STLK - DGN 120.1  не се променя от това .

ETA - 17
+ILKZ : Сигнал , който блокира   ос  Z. в "+ "  посока.При включването на сигнала  придвижването по ос-та в "+" посока спира със забавяне   в   състояние СПИРАНЕ НА ПОДАВАНЕТО (SPL вкл., STL изкл.)и след изключването на +ILKZ движението продъл-жава от точката на прекъсване.   Виж Р024.7 - ILK  , който прави сигнала валиденили  невалиден,  като  въздействието  на  сигнала STLK - DGN 120.1  не се променя от това .

ETA - 17
-ILKX : Сигнал , който блокира   ос  X  в "-"  посока.При включването на сигнала  придвижването по ос-та в "-" посока спира със забавяне   в   състояние СПИРАНЕ НА ПОДАВАНЕТО (SPL вкл., STL изкл.)и след изключването на -ILKX движението продъл-жава от точката на прекъсване.   Виж Р024.7 - ILK  , който прави сигнала валиденили  невалиден,  като  въздействието  на  сигнала STLK - DGN 120.1  не се променя от това .

ETA - 17
+ILKX : Сигнал , който блокира   ос  X в "+ "  посока.При включването на сигнала  придвижването по ос-та в "+" посока спира със забавяне   в   състояние СПИРАНЕ НА ПОДАВАНЕТО (SPL вкл., STL изкл.)и след изключването на +ILKX движението продъл-жава от точката на прекъсване.   Виж Р024.7 - ILK  , който прави сигнала валиденили  невалиден,  като  въздействието  на  сигнала STLK - DGN 120.1  не се променя от това .

ETA - 17
ZAE : Сигнала се използва съвместно сподготвителната функция  G 37.           Активното състояние на сигнала означава "достигнат  край  на  измерва-нето на корекцията "           Виж описанието на  G36 и G 37.

ETA - 17
XAE : Сигнала се използва съвместно сподготвителната функция G 36 .          Активното състояние на сигнала означава "достигнат  край на  измерва-нето на корекцията "            Виж описанието на  G36 и G 37.
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Приложение 3. 
 

Connector CN1: Machine Panel  07  
DI - > PMC Machine Panel - SYSTEM T & SYSTEM M 
 
DGN No 7 6 5 4 3 2 1 0 
292         
293         
294         
295         
296         
297         
298         
 
PMC - > DO Machine Panel - SYSTEM T & SYSTEM M 

 
DGN No 7 6 5 4 3 2 1 0 
242         
243         
244         
245         
246         
247         
248         

 
Connector CN1: Machine Panel  06  
DI - > PMC Machine Panel - SYSTEM T & SYSTEM M 

 
DGN No 7 6 5 4 3 2 1 0 
295         
296         
297         
298         

 
PMC - > DO Machine Panel - SYSTEM T & SYSTEM M 
 

DGN No 7 6 5 4 3 2 1 0 
245         
246         
247         
248         

 



ETA-17 Приложение 3. 
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Описание на диагностични номера  - SYSTEM M 
 

DGN No 7 6 5 4 3 2 1 0 
004   ZRN6 ZRN5 ZRN4 ZRNZ ZRNY ZRNX 

 
ZRNx– 0:единичен импулс от енkодер за съответната ос не е активен  

1:единичен импулс от енkодер за съответната ос е активен 
 

Описание на диагностични номера  - SYSTEM T 
 

DGN No 7 6 5 4 3 2 1 0 
004      ZRNS ZRNZ ZRNX 

 
ZRNx– 0:единичен импулс от енkодер за съответната ос не е активен  

1:единичен импулс от енkодер за съответната ос е активен 
 

Описание на диагностични номера: 
 
 

DGN No 7 6 5 4 3 2 1 0 
700  CSCT CITL  COVZ CINP CDWL CMTN CFIN 

 
SYSTEM T & SYSTEM M 

 
CSCT: управлението чака сигнал за достигната скорост на вретеното  
CITL: активен е сигнал “Interlock” 
COVZ: коефициентът за корекция на подаването е 0% 
CINP: изчаква се потвърждение за достигната позиция 
CDWL: изпълява се изчакване (G04) 
CMTN: изпълнява се движение в автоматичен режим 
CFIN: изпълнява се M,S,T функция 

 
DGN No 7 6 5 4 3 2 1 0 
701   CRST       

 

CRST: активен е авариен стоп, външен “RESET” или “RESET” от клавиатурата. 
 

DGN No 7 6 5 4 3 2 1 0 
702 STP REST EMS   RSTB   CSU 

 
STP:   стоп подаване. Активира се в следните случаи: 

- натиснат бутон стоп подаване  
- натиснат авариен стоп 
- натиснат бутон “RESET”  
- избран ръчен режим 



ETA-17 Приложение 3. 
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REST: натиснат е авариен стоп, външен “RESET” или “RESET” от клавиатурата  
EMS:  натиснат е авариен стоп  
RSTB: натиснат е бутона “RESET” 
CSU:  наличие на серво аларма 

 
DGN  7 6 5 4 3 2 1 0 
800                        SVERRX 
801                        SVERRY/SVERRZ 
802                        SVERRZ/SVERR3 
803                        SVERR4 
804                        SVERR5 
805                        SVERR6 

 
SVERRx  - текуща грешка на серво контура по всяка ос 

 
DGN  7 6 5 4 3 2 1 0 
810                        ABSMX 
811                        ABSMY/ABSMZ 
812                        ABSMZ/ABSM3 
813                        ABSM4 
814                        ABSM5 
815                        ABSM6 

 
 
 

  ABSMx  - машинна позиция по всяка ос  



ETA-17
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Приложениe 4

Описание на параметри за система ЕТА-17, модел М, CNC 10.

Параметрите, които не са описани в това приложение трябва да се считат за
неизползваеми и трябва да бъдат установени в 0.

P001 7 6 5 4 3 2 1 0
ADFT RDRN DECI SXDIR RS43 DCS SCW

ADFT 1: Aвтоматична дрейф компенсация включена.
0: Автоматична дреиф компенсация изключена.

RDRN 1: Сигналът DRN е ефективен при бърз ход.
0: Сигналът DRN не е ефективен при бърз ход.

DECI 1: При достигане на нулева точка активния сигнал <забавяне> е 1 ( за
всички оси ).
0: При достигане на нулева точка активния сигнал <забавяне> е 0 ( за
всички оси )

* Ако е активен специалния параметър Р09.2 - DECI значение придобива Р033, а
значението на този се забранява.

SXDIR 1: Посока за ориентиране на вретеното (-).
0: Посока за ориентиране на вретеното (+).

RS43 1: Корекциите G43/G44 не се анулират при RESET.
0: Корекциите G43/G44 се анулират при RESET.

DCS 1: Натискането на бутон START в режим MDI директно активира сигнала
START на CNC.
0: Натискането на бутон START не активира директно сигнала START на
CNC.

SCW 1: Винта на машината е в инчове.
0: Винта на машината е метричен.

P002 7 6 5 4 3 2 1 0
TJHD PMXY2 PMXY1 PPD ADSP

TJHD 0: използването на MPG в режим TEACH IN JOG е забранено.
1: използването на MPG в режим TEACH IN JOG е разрешено.

PMXY2, PMXY1 – посока на осите при цикли G76,G87
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00: +X
01: -X
10: +Y
11: -Y

PPD 1: При установяване на координатна система се установяват и релативните
координати.
0: При установяване на координатна система релативните координати не
се установяват.

ADSP 0: програмите се извеждат по серийния канал без разделители между
думите
1: програмите се извеждат по серийния канал с разделители между думите

P003 7 6 5 4 3 2 1 0
TLCP GST

GST 0: Ориентацията на вретеното се изпълнява със сигнал SOR.
1: Превключване на предавките се осъществява със сигнал SOR.

TLCP 0: Дължинна корекция се изпълнява само за ос Z
1: Дължинна корекция се изпълнява за ос в зависимост от G17/G18/G19

P008 7 6 5 4 3 2 1 0
EILK OTZN CPF2 CPF1

EILK 0:“interlock” е валиден само за ос Z или за всички оси /виж P011/ .
1: “interlock” е валиден за всяка ос поотделно

OTZN 0: Проверка за лимит по ос Z е включена.
1: Проверка за лимит по ос Z  не се изпълнява

CPF2, CPF1 – честота на импулсите за компенсация хлабините на винта
01:  64 kHz
10: 128 kHz
11: 256 kHz (standard setting)

P009 7 6 5 4 3 2 1 0
TMF TFIN

TMF : Времето от задаване на T, S или М функция до появата на сигналите
съответно TF, SF или MF.

0000:  16 msec
0001:  32 msec
0010:  48 msec
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0011:  64 msec
0100:  80 msec
0101:  96 msec
0110: 112 msec
0111: 128 msec
1000: 144 msec
1001: 160 msec
1010: 176 msec
1011: 192 msec
1100: 208 msec
1101: 224 msec
1110: 240 msec
1111: 256 msec

TFIN – минимална продължителност на сигнал FIN за да бъде приет за валиден

0000:  16 msec
0001:  32 msec
0010:  48 msec
0011:  64 msec
0100:  80 msec
0101:  96 msec
0110: 112 msec
0111: 128 msec
1000: 144 msec
1001: 160 msec
1010: 176 msec
1011: 192 msec
1100: 208 msec
1101: 224 msec
1110: 240 msec
1111: 256 msec

P010 7 6 5 4 3 2 1 0
OFFV ISOT

OFFVY 1: Аларма от задвижването не се задейства когато сигнал VRDY е
активен преди появата на сигнал PRDY.
0: Аларма от задвижването се задейства когато сигнал VRDY е
активен преди появата на сигнал PRDY.

ISOT 1: Преместване на бърз ход е валидно дори когато не е достигната
нулева точка след включване на системата.
0: Преместване на бърз ход е невалидно освен ако не е достигната
нулева точка след включване на системата.
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P011 7 6 5 4 3 2 1 0
G01 SBKM MCF ADNW PML2 PML1

G01 1: при включване на системата модален код е G01
0: при включване на системата модален код е G00

SBKM 1: Машината спира след изпълнение на единичен блок от макро
команда.

0: Машината не се спира след изпълнение на единичен блок от
макро команда.

MCF 0: EF (external operation signal) не се издава когато не е
приключило позиционирането при G81

1: EF (external operation signal) се издава дори когато не е
приключило позиционирането при G81

ADNW 0: корекция на подаването тип A
1: корекция на подаването тип B

PML2, PML1 – коефициент на умножение на импулсите за компенсация
нелинейността на винта

00: x1
01: x2
10: x4
11: x8

P012 7 6 5 4 3 2 1 0
SPAM G84S FXCO FXCS ZILK

SPAM 0: Автоматична смяна на предавките на вретеното
1: Ръчна смяна на предавките на вретеното

G84S 0: Цикли G74/G84 тип A
1: Цикли G74/G84 тип B

FXCO 0: При цикли G76/G87 спиране на вретеното се осъшествява
след задаване на М05
1: При цикли G76/G87 спиране на вретеното се осъшествява
без задаване на М05

FXCS 0: При цикли G76/G87 завъртането на вретеното се изпълнява
след задаване на M05
1: При цикли G76/G87 завъртането на вретеното се изпълнява
без задаване на M05

ZILK 0: Сигнал “Interlock” е ефективен за всички оси
1: Сигнал “Interlock” е ефективен само за ос Z
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P013 7 6 5 4 3 2 1 0
TCW CWM ORCW JHD

TCW, CWM:  Изходен код при S аналогов изход.

TCW CWM Изходен код
0 0 Положителна команда за М03 и М04.
0 1 Отрицателна команда за М03 и М04.
1 0 Положителна команда за М03, отрицателна за М04.
1 1 Отрицателна команда за М03, положителна за М04.

ORCW 1: Отрицателни команди за управление на ориентирано вретено.
0: Положителни команди за управление на ориентирано вретено.

JHD 0: Работа с РИГ в режим JOG е невъзможна
1: Възможност за работа с РИГ в режим JOG

P015 7 6 5 4 3 2 1 0
CPRD SKPF RILK

CPRD 1: При задаване на команди без точка се приемат в мм/inch.
0: При задаване на команди без точка се приемат в

0.001мм/0.0001 inch

SKPF 0: DRN не е валиден при G31
1: DRN е валиден при G31

RILK 0: Нормален вход за “interlock”
1: Бързодействащ вход за “interlock”

P016 7 6 5 4 3 2 1 0
NPRD SUPM

NPRD 1: използването на десетична точка не е разрешено
0: използването на деетична точка е разрешено

SUPM 0: start up CRC-C тип A
1: start up CRC-C тип B

P019 7 6 5 4 3 2 1 0
M02NR

M02NR 0: M02 връща курсора в началото на програмата.
1: M02 не връща курсора в началото на програмата



ETA-17

D-6

P020 7 6 5 4 3 2 1 0
CDSCG PHS GIPS BCD3

CDSCG 0: Проверка на обратна връзка – резолвер/индуктосин
1: Не се прави проверка на обратна връзка резолвер/индуктосин

PHS 0: Изпълнява се автоматична настройка на фазата при включване /
резолвер, индуктосин /
1: Не се изпълнява автоматична настройка на фазата
/ резолвер, индуктосин /

GIPS 1: Изпълнение на следващ блок става без потвърждение за
достигната позиция.
0: Изпълнението на следващ блок става след потвърждение за достигната
позиция.

BCD3 0: B код 6 цифри
1: B код 3 цифри

P021 7 6 5 4 3 2 1 0
CHZRN

CHZRN  0: Проверка при отиване в нулева точка е активна.
1: Проверка пpu отиване в нулева точка не е активна

P024 7 6 5 4 3 2 1 0
UWKZ SCTO LR10 IPMC

UWKZ 0: Абсолютната координатна система се установява само при
първоначално установяване
1: При промяна на работната координатна система едновременно
се променят и абсолютните координати

SCTO 0: Проверка за достигната скорост на вретеното не е активна
1: Проверка за достигната скорост на вретеното е активна

LR10 0: Стойностите се задавати отчитат
в единици 0.001 mm / 0.0001 inch
1: Стойностите се задават и отчитат
 в единици 0.01 mm /0.01inch

IPMC 1: Забранява действието на контролер PMC-X.
0: Разрешава действието на контролер PMC-Х.
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P028 7 6 5 4 3 2 1 0
PSG2 PSG1 PGCHK

PSG2, PSG1 – Определят предавателното отношение между оборотите на `
вретеното и импулсния датчик.

00: *1
01: *2
10: *4
11: *8

PGCHK 0: В екран “PROGRAM CHECK” сe отчитат абсолютните координати.
1: В екран “PROGRAM CHECK” сe отчитат релативните координати.

P029 7 6 5 4 3 2 1 0
UD8 UD7 UD6 UD5 UD4 UDZ UDY UDX

UDX .. UD8 - посока при  G60 за съответната ос

0: (+) direction
1: (-) direction

P030 7 6 5 4 3 2 1 0
PART DATE RELT CCLT FDV RPV SPV MPML

PART 0: на дисплея не се отчита броя на детайлите.
1: на дисплея се отчита броя на детайлите.

DATE 0: на дисплея не се показва датата.
1: на дисплея се показва датата.

RELT 0: на дисплея не се показва часовника за реално време.
1: на дисплея се показва часовника за реално време.

CCLT 0: на дисплея не се отчита време ‘CYCLE TIME’.
1: на дисплея се отчита време ‘CYCLE TIME’.

FDV 0: на дисплея не се отчита корекцията на работното подаване.
1: на дисплея се отчита корекцията на работното подаване.

RPV 0: на дисплея не се отчита корекцията на бързия ход.
1: на дисплея се отчита корекцията на бързия ход.
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SPV 0: на дисплея не се отчита корекцията за оборотите на вретеното.
1: на дисплея се отчита корекцията на оборотите на вретеното.

MPML 0: на дисплея не се отчита корекцията за стъпково подаване/ръчен
импулсен генератор.
1: на дисплея се отчита корекцията за стъпково подаване/ръчен
импулсен генератор.

* Изброените параметри се отнасят за екраните ‘POSITIONS’.

P031 7 6 5 4 3 2 1 0
B/W GR BDT DRN MLSB SCMT SCMN TCMN

B/W 0: монитора е цветен.
1: монитора е черно бял.

GR 0: номера на работещата предавка за шпиндела не се визуализира на
eкрана “POSITION”.
1: номера на работещата предавка за шпиндела се визуализира на  екрана “
POSITION”.

BDT 0: състоянието на сигнала за пропускане на блок BDT не се визуализира на
статус линията.
1: състоянието на сигнала за пропускане на блок BDT се визуализира на
статус линията.

DRN 0: състоянието на сигнала за пробен ход DRN не се визуализира на статус
линията .
1: състоянието на сигнала за пробен ход DRN се визуализира на статус
линията .

MLSB 0: състоянието на сигналите MLK и SBK не се визуализират на статус
линията.
1: състоянието на сигналите MLK и SBK  се визуализират на статус
линията.

SCMT 0: отчитат се зададените обороти на вретеното на статус линията.
1: отчитат се действителните обороти на вретеното на статус
линията.

SCMN 0: S кода не се визуализира на статус линията.
1: S кода се визуализира на статус линията.

TCMN 0: Т кода не се визуализира на статус линията.
1: Т кода се визуализира на статус линията
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*Изброените параметри се отнасят за екраните ‘POSITIONS’.

P033 7 6 5 4 3 2 1 0
DEC6 DEC5 DEC4 DECZ DECY DECX

DECX - DEC6 – усановяват активното ниво на сигналите за забавяне при отиване в
нулева точка на осите от Х до 6

DECx 0: активното ниво е 0
1: активното ниво е 1

Забележка : възможността за този избор се активира със специален параметър
Р09.2 – DECI

P034 7 6 5 4 3 2 1 0
MS26 MS25 MS24 MS2Z MS2Y MS2X

MS2X - MS26 – установяват метода “magnet switch” за отиване в нулева точка за осите
от Х до 6

MSXx 0: “magnet switch” за връщане в нулева точка тип 1 (нормално)
1: “magnet switch” за връщане в нулева точка тип 2

Забележка : възможността за този избор се активира със специален параметър
P008.0 – MSZT

7 6 5 4 3 2 1 0
P040 DMRX GRDX
P041 DMRZ GRDY
P042 DMR3 GRDZ
P043 DMR4 GRD4
P044 DMR5 GRD5
P045 DMR6 GRD6
P046 DMR7 GRD7
P047 DMR8 GRD8

DMRX .. DMR8 – коефициенти на умножение на импулсите от обратната връзка за
съответните оси.
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Връзка между DMR,CMR и GRD. (Метрична
система) CNC SYSTEM М

Стъпка на
винта
в mm

Отчитаща единица
 (µm) CMR Pulse

2000

DMR
Pulse
2500

Pulse
3000

Капацитет
на контролния

брояч
12 mm 1 1 4 6000
10 mm 1 1 4 10000
8 mm 1 1 4 8000
6 mm 1 1 3 6000
5 mm 1 1 2 5000
4 mm 1 1 2 4000
3 mm 1 1 1.5 1 3000
2 mm 1 1 1 2000
1 mm 0.5 2 1 2000

Връзка между DMR, CMR и GRD. (Инчова система) CNC SYSTEM М

Стъпка на
винта
в инчове

Отчитаща единица
 (µm) CMR Pulse

2000

DMR
Pulse
2500

Pulse
3000

Капацитет
на контролния

брояч
0.6 1 1 3 2 6000
0.5 1 1 2 5000
0.4 1 1 2 4000
0.3 1 1 1.5 1 3000
0.25 0.5 2 2 5000
0.2 1 1 1 2000
0.15 0.5 2 1.5 1 3000
0.1 0.5 2 1 2000

Забележка: Данните в таблиците са стандартни. Те могат да бъдат променяни, но в
този случай ще има ограничение за подаването.

Бит № Множител
6 5 4
0 0 0 1/2
0 0 1 1
0 1 0 1
0 1 1 2
1 0 0 3/2
1 0 1 3
1 1 0 2
1 1 1 4

Бит № Капацитет на
3 2 1 0 брояча
0 0 0 1 2000
0 0 1 0 3000
0 0 1 1 4000
0 1 0 0 5000
0 1 0 1 6000
0 1 1 1 8000
1 0 0 1 10000
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P049 7 6 5 4 3 2 1 0
ADSI MPGC BTFT

BTFT 1: разрешава инициализиране на TFT
0: забранява инициализиране на TFT

MPGC 1: разрешава движението на курсора с РИГ в режим AUTO, MDI, EDIT
0: забранява движението на курсора с РИГ в режим AUTO, MDI, EDIT

ADSI 1: разрешава визуализиране на дисплея на състоянието на сигналите INP,
FIN, OVZ, ILK, SCT под статус линията.
0: не разрешава визуализиране на дисплея на състоянието на сигналите
INP, FIN, OVZ, ILK, SCT под статус линията.

P80 UMGCD0
P81 UMGCD1
P82 UMGCD2
P83 UMGCD3
P84 UMGCD4
P85 UMGCD5
P86 UMGCD6
P87 UMGCD7
P88 UMGCD8
P89 UMGCD9

Тези параметри определят номерата на десет потребителски G кода.
UMGCD0 – извиква програма О9010
UMGCD1 – извиква програма О9011
UMGCD2 – извиква програма О9012
UMGCD3 – извиква програма О9013
UMGCD4 – извиква програма О9014
UMGCD5 – извиква програма О9015
UMGCD6 – извиква програма О9016
UMGCD7 – извиква програма О9017
UMGCD8 – извиква програма О9018
UMGCD9 – извиква програма О9019

P90 UMМCD4
P91 UMMCD5
P92 UMMCD6
P93 UMMCD7
P94 UMMCD8
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P95 UMMCD9
P96 UMMCD10
P97 UMMCD11
P98 UMMCD12
P99 UMMCD13

Тези параметри определят номерата на десет потребителски M кода.
UMMCD4 – извиква програма О9020
UMMCD5 – извиква програма О9021
UMMCD6 – извиква програма О9022
UMMCD7 – извиква програма О9023
UMMCD8 – извиква програма О9024
UMMCD9 – извиква програма О9025
UMMCD10 – извиква програма О9026
UMMCD11 – извиква програма О9027
UMMCD12 – извиква програма О9028
UMMCD13 – извиква програма О9029

P100 WORK_HIS

WORK_HIS – определя работните часове на машината в екран “work history”

P108 SPLOW

SPLOW - Задава се ниската скорост на въртене на вретеното при активен сигнал SOR.
Диапазон: 0 - 255 [об/мин]

P110 SCTTIM
SCTTIM - Задава закъснението за проверка на сигнала за достигната

скорост от вретеното. Тази стойност определя времето от
изпълнението на S функцията до започване на проверката.

Диапазон: 0 - 255 [msec]

P111 MBUF1
P112 MBUF2

МBUF1, MBUF2 :
Могат да бъдат зададени до два М кода които не се  буферират
за следващия блок. Когато е записано 03, М03 не се буферира за
следващия блок.

P120 MAXBDS

MAXBDS – Скорост на трансфер по серийния канал
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0: 115200 (default)
1: 50
2: 100
3: 110
4: 150
5: 200
6: 300
7: 600
8: 1200
9: 2400
10: 4800
11: 9600
12: 19200
13: 28800
14: 38400
15: 57600

P121 MULHPG

MULHPG – коефициент на умножение на импулсите от РИГ .

Диапазон: 1  - 127

Стандартна стойност: 100

P124 CMRX
P125 CMRZ
P126 CMR3
P127 CMR4
P128 CMR5
P129 CMR6
P130 CMR7
P131 CMR8

CMRx.. – коефициент на умножение на заданието за позиция по осите
1: 0.5, 4: 2, 2: 1(стандартна стойност), 10: 5, 20: 10

P132 VLOCX
P133 VLOCZ
P134 VLOC3
P135 VLOC4
P134 VLOC5
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P134 VLOC6
P135 VLOC7
P135 VLOC8

VLOCx ..  – фиксиране нивото на командата за съответната ос.

Диапазон: 0  - 7
*  Обикновено тези параметри се установяват в 0.

P140 POSTNX
P141 POSTNY
P142 POSTNZ
P143 POSTN4
P144 POSTN5
P145 POSTN6
P146 POSTN7
P147 POSTN8
POSTNX .. POSTN8 – посока при използване на G60 за съответната ос

Диапазон на изменение: 0 - 255 (0.01 mm) (0.001 inch)
P148 PECORGX
P149 PECORGY
P150 PECORGZ
P151 PECORG4
P152 PECORG5
P153 PECORG6
P154 PECORG7
P155 PECORG8

PECORGX .. PECORG8 – нулева точка при компенсация стъпката на винта
за съответните оси.

Диапазон на изменение: 0 - 127
P172 GPSW000
P179 GPSW007
P180 GPSW010
P187 GPSW017
P188 GPSW020
P195 GPSW027
P196 GPSW030
P203 GPSW037
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P204 GPSW040
P211 GPSW047
P212 GPSW050
P219 GPSW057
P220 GPSW060
P227 GPSW067
P228 GPSW070
P235 GPSW077
P236 GPSW080
P243 GPSW087
P244 GPSW090
P251 GPSW097
P252 GPSW100
P259 GPSW107
P260 GPSW110
P267 GPSW117
P268 GPSW120
P275 GPSW127
P276 GPSW130
P283 GPSW137
P284 GPSW140
P291 GPSW147
P292 GPSW150
P299 GPSW157

GPSW000..GPSW007 – определят името на 0 ключ за общо предназначение
GPSW010..GPSW017 - определят името на 1 ключ за общо предназначение
GPSW020..GPSW027 – определят името на 2 ключ за общо предназначение
GPSW030..GPSW037 - определят името на 3 ключ за общо предназначение
GPSW040..GPSW047 - определят името на 4 ключ за общо предназначение
GPSW050..GPSW057 - определят името на 5 ключ за общо предназначение
GPSW060..GPSW067 - определят името на 6 ключ за общо предназначение
GPSW070..GPSW077 - определят името на 7 ключ за общо предназначение
GPSW080..GPSW087 - определят името на 8 ключ за общо предназначение
GPSW090..GPSW097 - определят името на 9 ключ за общо предназначение
GPSW100..GPSW107 - определят името на 10 ключ за общо предназначение
GPSW110..GPSW117 - определят името на 11 ключ за общо предназначение
GPSW120..GPSW127 - определят името на 12 ключ за общо предназначение
GPSW130..GPSW137 - определят името на 13 ключ за общо предназначение
GPSW140..GPSW147 - определят името на 14 ключ за общо предназначение
GPSW150..GPSW157 - определят името на 15 ключ за общо предназначение
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Стойности: 32 - 255 (8-bit ASCII code)

Запис на 0 в някой от параметрите се счита за край на името.
Ако първия символ на съответния ключ е 0 то съответния ключ не се
показва.

P500 – P515

Тези параметри могат да бъдат различни от 0, по преценка на производителя на
машината.
P516 PSANGN

PSANGN – Стойност за корекция на коефициента на регулатора
за постоянна контурна скорост на вретеното.

Диапазон: 700  - 1250
Стандартна стойност: 1000

P517 LPGIN

LPGIN – коефициент на регулатора по позиция. /общ за всички оси /

Диапазон: 1  - 9999 (unit: 0.01 1/sec)

Стандартна стойност: 3000 (G = 30)

P527 FEDMX

FEDMX – Максимално работно подаване( за всички оси ).

Диапазон : 6 - 15000 (mm/min)
6 - 6000  (0.1 inch/min)

P529 FEEDT

FEEDT – Времеконстанта на експоненциално ускорение/забавяне при работен ход.
Диапазон: 0 - 4000 (msec)

P530 FEDFL

FEDFL – Минимална стойност на подаването при експоненциално
ускорение/забавяне.

Диапазон: 6 - 15000 ( mm/min)
6 - 6000 (0.1 inch/min)
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P531 CYCR

CYCR – стойност на повдигане на инструмента при цикъл G73.

Диапазон: 0 - 32767 (0.001 mm)
0 - 32767 (0.0001 inch)

P532 CYCD

CYCD – начална точка на пробиване при цикъл G83 .

Диапазон: 0 - 32767 (0.001 mm)
0 - 32767 (0.0001 inch)

P533 RPDFL

RPDFL – Минимална скорорст на бърз ход F0 (обща за всички оси)

Диапазон: 6  - 15000 (mm/min)
6  - 6000  (0.1 inch/min)

P534 ZRNFL

ZRNFL – Ниска скорорст при отиване в опорна точка. (общо за всички оси)

Диапазон: 6  - 15000 (mm/min)
6 - 6000  (0.1 inch/min)

P535 FEEDTJOG

FEEDTJOG - Времеконстанта на експоненциално ускорение/забавяне при работен ход
в ръчен режим

Диапазон: 0 - 4000 (msec)

P539 GR2MAX

GR2MAX - максимална скорост на вретеното на 2-ра предавка
Диапазон: 1 - 9999 (rpm)

P540 GR2MIN

GR2MIN – минимална скорост на вретеното на 2-ра предавка
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Диапазон: 1 - 9999 (rpm)

P541 GR1MAX

GR1MAX - максимална скорост на вретеното на 1-ва предавка
Диапазон: 1 - 9999 (rpm)

P542 SPDMAX

SPDMAX – ограничение на заданието за регулатора на вретеното
Диапазон: 1 - 4095

upper limit of motor (rpm)
Стойност: ----------------------------------- * 4095

Максимална скорост  (rpm)

P543 SPDMIN

SPDMIN - lower limit of command value to the spindle unit

Диапазон: 1 - 4095

lower limit of motor (rpm)
Стойност: ----------------------------------- * 4095

Максимална скорост (rpm)

P548 JOGFL

JOGFL – минимална скорост на работното подаване при експоненциално
ускоряване/забавяне

Диапазон: 6 - 15000 (unit: mm/min)
6 - 6000 (0.1 inch/min)

P549 FINT

FINT – стойност на работното подаване при първоначално включване
Диапазон: 0 - 15000 (mm/min)

0 - 6000  (0.1 inch/min)

P555 GR3MAX

GR3MAX – максимална скорост на вретеното на 3-та предавка
Диапазон:  1 - 9999 (rpm)
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P556 GR3MIN

GR3MIN - миниимална скорост на вретеното на 3-та предавка
Диапазон на изменение: 1 - 9999 (rpm)

P557 CRCDL

CRCDL –  Минимална допустима стойност на преместването на инструмента
при движение по външната страна на остър ъгъл близък до 90
градуса в режим на компенсация радиуса на инструмента.

Диапазон: 0 - 16383 (0.001 mm)
0 - 16383 (0.0001 inch)

P558 GR4MAX

GR3MAX – максимална скорост на вретеното на 4-та предавка
Диапазон:  1 - 9999 (rpm). Разрешава се със секретен параметър.

P559 GR4MIN

GR3MIN - миниимална скорост на вретеното на 4-та предавка
Диапазон на изменение: 1 - 9999 (rpm).Разрешава се със секретен параметър.

P565 JOGF

JOGF – работна скорост на подаването в режим JOG при корекция на подаването тип
B

Диапазон: 1  - 2000 (mm/min)
1  - 800  (0.1 inch/min)

P566 JOGFAD

JOGFAD - работна скорост на подаването в режим JOG за ротационни оси
при корекция на подаването тип B

Диапазон: 1 - 2000 (deg/min)

P567 FEDMAD

FEDMAD – максимална стойност на задание при корекция на подаването



ETA-17

D-20

тип В (когато блока съдържа допълнителни движещи оси)

Диапазон: 6 - 15000 (mm/min)
6 - 600 (inch/min)
6 - 15000 (deg/min)

P568 RPDFLAD

RPDFLAD – работна скорост при бърз ход превишаваща F0 за ротационни
оси при корекция на подаването тип В.

Диапазон: 6 - 15000 (deg/min)

P569 ZRNFLAD

ZRNFLAD – ниска скорост при отване в нулева точка за ротационни оси
при корекция на подаването тип В

Диапазон: 6 - 15000 (deg/min)

P570 SPIDS

SPIDS – индексираща скорост на вретеното

Диапазон: 0 – 4095

Когато отношението между вретеното и пулскодера е 1:1
стoйността се изчислява както следва:

Скорост * 0.5461

Пример:
Желаната индексираща скорост е 30 rpm

30 * 0.5461 = 16.383 ---> установете този параметър на 16

P571 SPIDX

SPIDX – ъгъл на завъртане на вретеното при ориентиране.

Диапазон: 0 - 4095

Когато отношението между вретеното и пулскодера е 1:1 се  изчислява както
следва:  ъгъл * 11.3778

Пример: Желаният индексиращ ъгъл на завъртане е 45.0 deg
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45 * 11.3778 = 512 ---> установете този параметър на 512

P572 SLPGM
 
SLPGM – Коефициент на регулатора за вретеното.

E
SLPGM = 2048 * --- * а * 1000

L
E – напрежение на тахогенератора при 1000 об/мин.
L – ъгъл на завъртане на вретеното при 1 оборот на двигателя
а – минимален отчитащ инкремент (deg)
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P573 SLPGIN

SLPGIN – Коефициент на регулатора на вретеното /общ за всички предавки/

Диапазон: 0  - 9999  (unit: 1/sec)

P574 SPINP

SPINP – максимално допустима грешка за приключване на индексирането.
Setting unit: pulses from pulse coder

P575 SPDEV

SPDEV – минимално отклонение на вретеното до започване на индексирането.

Setting unit: pulses from pulse coder
P577 SPDLC

SPDLC – Корекция за нулева скорост на вретеното.
Диапазон: -8191 - 8192

P580 INPX
P581 INPY
P582 INPZ
P583 INP4
P584 INP5
P585 INP6
P586 INP7
P587 INP8

INPX,INP8 – Максимална статична грешка по позиция за съответната ос.

Диапазон: 0 - 32767 (имп.)

Стандартна стойност: 20 (metric output) 12 (inch output)
P588 SERRX
P589 SERRY
P590 SERRZ
P591 SERR4
P592 SERR5
P593 SERR6
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P594 SERR7
P595 SERR8

SERRX .. SERR8 – максимална стойност на отклонението по позиция по време
движение за съответната ос.

Диапазон: 0 - 32767 (имп.)

Пример : Ако бързия ход е 10 [m/min] и коефицента на позиционния регулатор е
30 [ 1/сек. ], грешката (отклонението) се изчислява както следва:

F   (максимално подаване в имп./сек.)
Е = -------------------------------------------------------

G   (коеф. на усилване на позициония регулатор в 1/сек.)
F= 166666 [ имп./сек. ]
G=30 [ 1/сек. ]
E=166666 / 30 = 5555 [импулса]

Упножава се  по 1.5 за сигурност и получената стойност 8333 се установява като
параметър за съответната ос.

P596 STPEX
P597 STPEY
P598 STPEZ
P599 STPE4
P600 STPE5
P601 STPE6
P602 STPE7
P603 STPE8
STPEX .. STPE8 – максимална стойност на грешката по позиция при

спиране за съответната ос.
Диапазон: 0 - 32767 (имп.)

P604 GRDSX
P605 GRDSY
P606 GRDSZ
P607 GRDS4
P608 GRDS5
P609 GRDS6
P610 GRDS7
P611 GRDS8

GRDSX .. GRDS8 – Определят отместването от нулевата точка за осите.
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Диапазон: -32767 - 32767 (имп.)

P612 LPGMX
P613 LPGMY
P614 LPGMZ
P615 LPGM4
P616 LPGM5
P617 LPGM6
P618 LPGM7
P619 LPGM8

LPGMX .. LPGM8 – Коефициенти на регулаторите по осите.

Стойностите се изчисляват по формулата:
E

LPGMx = 2048 * --- * а * 1000
L

E – напрежение на тахогенератора при 1000 об/мин
L – стъпка на винта (mm or inch)
а – минимален отчитащ инкремент (mm or inch)

Пример:  стъпката за X оста е 2 mm за един оборот на двигателя
7V напрейение на тахогенератора при 1000 об/мин.

E = 7V, L = 2мм, а = 0.001
LPGMX = 2048 *7/2* 0.001 * 1000 = 7168

P620 LINTX
P621 LINTY
P622 LINTZ
P623 LINT4
P624 LINT5
P625 LINT6
P626 LINT7
P627 LINT8

LINTX .. LINT8 – Времеконстанта за линейно ускоряване/забавяне по съответните оси
при бърз ход.

Диапазон: 8 - 4000 (unit: msec)

P628 RPDFX
P629 RPDFY
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P630 RPDFZ
P631 RPDF4
P632 RPDF5
P633 RPDF6
P634 RPDF7
P635 RPDF8

RPDFX .. RPDF8 – Скорост на бърз ход по съответните оси

Диапазон: 30 - 24000 (mm/min)
30 - 9600  (0.1 inch/min)
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P636 RPDJX
P637 RPDJY
P638 RPDJZ
P639 RPDJ4
P640 RPDJ5
P641 RPDJ6
P642 RPDJ7
P643 RPDJ8
RPDJX .. RPDJ8 – Скорост на бърз ход в режим JOG за съответните оси.

Диапазон: 30 - 24000 (mm/min)
30 - 9600  (0.1 inch/min)

* Ако тези параметри са 0 тогава се използват параметрите #628 .. #635

P644 BKLX
P645 BKLY
P646 BKLZ
P647 BKL4
P648 BKL5
P649 BKL6
P650 BKL7
P651 BKL8

BKLX .. BKL8 – Компенсация хлабините на винтовете по осите.

Диапазон: 0  - 255 (0.001 mm)
0  - 255 (0.0001 inch)

P652 DRFTX
P653 DRFTY
P654 DRFTZ
P655 DRFT4
P656 DRFT5
P657 DRFT6
P658 DRFT7
P659 DRFT8

DRFTX .. DRFT8 – Комппенсация на дрейфа по осите.
Диапазон: -8191 - 8191
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P660 PHASX
P661 PHASY
P662 PHASZ
P663 PHAS4
P664 PHAS5
P665 PHAS6
P666 PHAS7
P667 PHAS8

PHASX .. PHAS8 - Настройка на фазата на обртната връзка при резолвер/индуктосин
Диапазон на изменение: 0 - 500

Забележка: Тези параметри автоматично се установяват ,когато бита PHS е 0

P700 CMOFSX
P701 CMOFSY
P702 CMOFSZ
P703 CMOFS4
P704 CMOFS5
P705 CMOFS6
P706 CMOFS7
P707 CMOFS8

CMOFSX .. CMOFS8 - Координати на общата работна точка

Тези параметри установяват нулевата позиция на работните координатни
системи (G54 - G59).Координатите на общата работна точка са различни за всяка
работна координатна система, но този параметър установява стойността на
отместването общо за всички работни координатни системи.

Диапазон: 7999 - 7999 (0.001 mm)
7999 - 7999 (0.0001 inch)

P708 WKOFS1X
P709 WKOFS1Y
P710 WKOFS1Z
P711 WKOFS14
P712 WKOFS15
P713 WKOFS16
P714 WKOFS17
P715 WKOFS18
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WKOFS1X .. WKOFS18 – 1-ва работна координатна система (G54)

Установява стойността на отместване на координатите на 1-та работна точка
Диапазон: 9999999 - 9999999 (0.001 mm)

9999999 - 9999999 (0.0001 inch)
9999999 - 9999999 (0.001 deg)

P716 WKOFS2X
P717 WKOFS2Y
P718 WKOFS2Z
P719 WKOFS24
P720 WKOFS25
P721 WKOFS26
P722 WKOFS27
P723 WKOFS28
WKOFS2X .. WKOFS28 - 2-ра работна координатна система (G55)
Установява стойността на отместване на координатите на 2-та работна точка

Диапазон: 9999999 - 9999999 (0.001 mm)
9999999 - 9999999 (0.0001 inch)
9999999 - 9999999 (0.001 deg)

P724 WKOFS3X
P725 WKOFS3Y
P726 WKOFS3Z
P727 WKOFS34
P728 WKOFS35
P729 WKOFS36
P730 WKOFS37
P731 WKOFS38

WKOFS3X .. WKOFS38 - 3-та работна координатна система (G56)

Установява стойността на отместване на координатите на 3-та работна точка.
Диапазон: 9999999 - 9999999 (0.001 mm)

9999999 - 9999999 (0.0001 inch)
9999999 - 9999999 (0.001 deg)

P732 WKOFS4X
P733 WKOFS4Y
P734 WKOFS4Z
P735 WKOFS44
P736 WKOFS45
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P737 WKOFS46
P738 WKOFS47
P739 WKOFS48

WKOFS4X .. WKOFS48 - 4-та работна координатна система (G57)

Установява стойността на отместване на координатите на 4-та работна точка.

Диапазон: 9999999 - 9999999 (0.001 mm)
9999999 - 9999999 (0.0001 inch)
9999999 - 9999999 (0.001 deg)

P740 WKOFS5X
P741 WKOFS5Y
P742 WKOFS5Z
P743 WKOFS54
P744 WKOFS55
P745 WKOFS56
P746 WKOFS57
P747 WKOFS58
WKOFS5X .. WKOFS58 – 5-та работна координатна система (G58)

Установява стойността на отместване на координатите на 5-та работна
точка.

Диапазон: 9999999 - 9999999 (0.001 mm)
9999999 - 9999999 (0.0001 inch)
9999999 - 9999999 (0.001 deg)

P748 WKOFS6X
P749 WKOFS6Y
P750 WKOFS6Z
P751 WKOFS64
P752 WKOFS65
P753 WKOFS66
P754 WKOFS67
P755 WKOFS68

WKOFS6X .. WKOFS68 – 6-та работна координатна система(G59)
Установява стойността на отместване на координатите на 6-та работна точка.

Диапазон: 9999999 - 9999999 (0.001 mm)
9999999 - 9999999 (0.0001 inch)
9999999 - 9999999 (0.001 deg)
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P756 PRSX
P757 PRSY
P758 PRSZ
P759 PRS4
P760 PRS5
P761 PRS6
P762 PRS7
P763 PRS8

PRSX .. PRS8 - Задават стойностите на координатите по осите при отиване в нулева
точка.

Диапазон: 9999999 - 9999999 (0.001 mm)
9999999 - 9999999 (0.0001 inch)
9999999 - 9999999 (0.001 deg)

P764 PECINTX
P765 PECINTY
P766 PECINTZ
P767 PECINT4
P768 PECINT5
P769 PECINT6
P770 PECINT7
P771 PECINT8

PECINTX .. PECINT8 – интервал за компенсация нелинейността на стъпката на винта

Диапазон: 8000 - 9999999 (0.001 mm)
4000 - 9999999 (0.0001 inch)

Забележка: При 0 – компенсацията е забранена.

P772 REF2X
P773 REF2Y
P774 REF2Z
P775 REF24
P776 REF25
P777 REF26
P778 REF27
P779 REF28
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REF2X .. REF28 – Задават разстоянието между първа и втора опорна точка.

Диапазон на изменение: 9999999 - 9999999 (0.001 mm)
9999999 - 9999999 (0.0001inch)
9999999 - 9999999 (0.001 deg)

P780 LT1MAXX
P781 LT1MAXY
P782 LT1MAXZ
P783 LT1MAX4
P784 LT1MAX5
P785 LT1MAX6
P786 LT1MAX7
P787 LT1MAX8
P788 LT1MINX
P789 LT1MINY
P790 LT1MINZ
P791 LT1MIN4
P792 LT1MIN5
P793 LT1MIN6
P794 LT1MIN7
P795 LT1MIN8

LT1MAXX .. LT1MAX8 – максимална стойност на координатите по осите
LT1MINX .. LT1MIN8 - минимална стойност на координатите по осите

Тези параметри задават работната зона на машината. Стойностите се отчитат от
опорна точка. Когато някоя от осите влезе в забранената зона ще се появи съобщение
за грешка / OVERTRAVEL ALARM /.

Диапазон на изменение: 9999999 - 9999999 (0.001 mm)
9999999 - 9999999 (0.0001 inch)
9999999 - 9999999 (0.001 deg)

P796 REF3X
P797 REF3Y
P798 REF3Z
P799 REF34
P800 REF35
P801 REF36
P802 REF37



ETA-17

D-32

P803 REF38

REF3X .. REF38 – Задават разстоянието между първа и трета опорна точка.

Диапазон на изменение: 9999999 - 9999999 (0.001 mm)
9999999 - 9999999 (0.0001inch)
9999999 - 9999999 (0.001 deg)

P804 REF4X
P805 REF4Y
P806 REF4Z
P807 REF44
P808 REF45
P809 REF46
P810 REF47
P811 REF48

REF4X .. REF48 – Задават разстоянието между първа и четвърта опорна точка.

Диапазон на изменение: 9999999 - 9999999 (0.001 mm)
9999999 - 9999999 (0.0001inch)
9999999 - 9999999 (0.001 deg)

P812 WKOFS7X
P813 WKOFS7Y
P814 WKOFS7Z
P815 WKOFS74
P816 WKOFS75
P817 WKOFS76
P818 WKOFS77
P819 WKOFS78

WKOFS7X .. WKOFS78 – 7-ма работна координатна система (G77)

Установява стойността на отместване на координатите на 7-ма работна точка
Диапазон: 9999999 - 9999999 (0.001 mm)

9999999 - 9999999 (0.0001 inch)
9999999 - 9999999 (0.001 deg)

P820 WKOFS8X
P821 WKOFS8Y
P822 WKOFS8Z
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P823 WKOFS84
P824 WKOFS85
P825 WKOFS86
P826 WKOFS87
P827 WKOFS88

WKOFS8X .. WKOFS88 – 8-ма работна координатна система (G78)

Установява стойността на отместване на координатите на 8-ма работна точка
Диапазон: 9999999 - 9999999 (0.001 mm)

9999999 - 9999999 (0.0001 inch)
9999999 - 9999999 (0.001 deg)

P828 WKOFS9X
P829 WKOFS9Y
P830 WKOFS9Z
P831 WKOFS94
P832 WKOFS95
P833 WKOFS96
P834 WKOFS97
P835 WKOFS98

WKOFS9X .. WKOFS98 – 9-та работна координатна система (G79)

Установява стойността на отместване на координатите на 9-та работна точка
Диапазон: 9999999 - 9999999 (0.001 mm)

9999999 - 9999999 (0.0001 inch)
9999999 - 9999999 (0.001 deg)

P840 DGNBYTE

DGNBYTE – установеното положително десетично число  р  в този параметър показва,
че  р  двоични данни със структура за еднобайтови таблици разположени от адрес 300
до адрес 300 + р - 1 ще бъдат визуализирани като десетични.

P841 DGNWORD

DGNWORD – установеното положително десетично число  q  в този параметър
показва, че  q  двоични данни със сруктура за двубайтови таблици разположени от
адрес 300 + р - 1 до адрес 300 + р +2q - 1 ще бъдат визуализирани като десетични
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P842 DGNTIMER

DGNTIMER -- установеното положително десетично число  m  в този параметър
показва, че  m  двоични данни със сруктура за таймер разположени от адрес 300 + р
+2q – 1 до адрес 300 + р +2q + 5m – 1 ще бъдат визуализирани като десетични

P843 DGNCOUNTER

DGNCOUNTER -- установеното положително десетично число  n  в този параметър
показва, че  n  двоични данни със сруктура за брояч разположени от адрес 300 + р +2q
+ 5m – 1 до адрес 300 + р +2q + 5m + 5n – 1 ще бъдат визуализирани като десетични

P1000 PECX000
P1127 PECX127

PECX000..PECX127 – компенсация нелинейността на винта за X ос
Диапазон на изменение: -7 - 7

P2000 PECY000
P2127 PECY127

PECY000..PECY127 - компенсация нелинейността на винта за Y ос
Диапазон на изменение: -7 - 7

P3000 PECZ000
P3127 PECZ127

PECZ000..PECZ127 - компенсация нелинейността на винта за Z ос
Диапазон на изменение: -7 - 7

P4000 PEC4000
P4127 PEC4127

PEC4000..PEC4127 - компенсация нелинейността на винта за 4-та ос
Диапазон на изменение: -7 – 7

P5000 PEC5000
P5127 PEC5127

PEC5000..PEC5127 - компенсация нелинейността на винта за 5-та ос
Диапазон на изменение: -7 - 7

P6000 PEC6000
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P6127 PEC6127
PEC6000..PEC6127 - компенсация нелинейността на винта за 6-та ос

Диапазон на изменение: -7 – 7
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Приложение No. 5

Описание на параметри за система ЕТА-17, модел T CNC-10.
Параметрите, които не са описани в това приложение трябва да се считат за
неизползваеми и трябва да бъдат установени в 0.

P001 7 6 5 4 3 2 1 0
ADFT RDRN DECI ORC TOC DCS SCW

ADFT 1: Aвтоматична дрейф компенсация включена.
0: Автоматична дреиф компенсация изключена.

RDRN 1: Сигналът DRN е ефективен при бърз ход.
0: Сигналът DRN не е ефективен при бърз ход.

DECI 1: При достигане на нулева точка активния сигнал <забавяне> е 1 за
всички оси.
0: При достигане на нулева точка активния сигнал <забавяне> е 0 за
всички оси.

ORC 1: Корекциите се задават за диаметър.
0: Корекциите се задават за радиус.

TOC 1: Корекциите се анулират с натискане на бутон RESET.
0: Корекциите не се анулират с натискането бутон RESET.

DCS 1: Натискането на бутон START в режим MDI директно активира
сигнала start на CNC.
0: Натискането на бутон START не активира директно сигнала start на
CNC.

SCW 1: Винта на машината е в инчове.
0: Винта на машината е метричен.

P002 7 6 5 4 3 2 1 0
TJHD PPD ADSP

TJND 1:Подаване с ръчния импулсен генератор в режим TEACH IN JOG е
възможно.
0: Подаване с ръчния импулсен генератор в режим TEACH IN JOG е
невъзможно.

PPD 1: При установяване на координатна система се установяват и
релативните координати.
0: При установяване на координатна система релативните координати не
се установяват.
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ADSP 0: програмите се извеждат по серийния канал без разделители между
думите
1: програмите се извеждат по серийния канал с разделители между думите

P008 7 6 5 4 3 2 1 0
MFPR CPF2 CPF1

MFPR 1: Синхронизирано подаване е зададеноо в ръчен режим.
0: Синхронизирано подаване не е зададено в ръчен рейим.

CPF2, CPF1: Задава се честотата на импулсите за компенсация на хлабините по осите.
( общо за всички оси )

Честота kHz CPF2 CPF1
64 0 1
128 1 0
256 1 1

P009 7 6 5 4 3 2 1 0
TMF TFIN

TMF  : Времето от задаване на T, S или М функция до появата на сигналите
съответно TF, SF или MF.

TFIN : минимална продължителност на сигнал FIN за да бъде приет за валиден

TMF TFIN параметър
msec. msec.
16 16 0  0  0  0
32 32 0  0  0  1
48 48 0  0  1  0
64 64 0  0  1  1
80 80 0  1  0  0
96 96 0  1  0  1
112 112 0  1  1  0
128 128 0  1  1  1
144 144 1  0  0  0
160 160 1  0  0  1
176 176 1  0  1  0
192 192 1  0  1  1
208 208 1  1  0  0
224 224 1  1  0  1
240 240 1  1  1  0
256 256 1  1  1  1
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P010 7 6 5 4 3 2 1 0
APRS WSFT OFFV ISOT

APRS 1: При ръчно достигане на нулева точка атоматично се установява
координатна система.
0: Установяване на координатна система не се осъществява.

WSFT 1: Разрешава преместване на координатната система “WORK SHIFT”.
0: Работната координатна система не се премества.

OFFVY 1: Аларма от задвижването не се задейства когато сигнал VRDY е
активен преди появата на сигнал PRDY.
0: Аларма от задвижването се задейства когато сигнал VRDY е активен
преди появата на сигнал PRDY.

ISOT 1: Преместване на бърз ход е валидно дори когато не е достигната
нулева точка след включване на системата или след активиране на
аварийния STOP.
0: Преместване на бърз ход е невалидно освен ако не е достигната нулева
точка след включване на системата или след активиране на
аварийния STOP.

P011 7 6 5 4 3 2 1 0
G01 SBKM

G01 1: при включване на системата модален код е G01
0: при включване на системата модален код е G00

SBKM 1: Машината спира след изпълнение на единичен блок от макро
команда.
0: Машината не се спира след изпълнение на единичен блок от макро
команда.

P013 7 6 5 4 3 2 1 0
TCW CWM ORCW GOFC GMOFS GOFU2 JHD

TCW, CWM:  Изходен код при S аналогов изход.

TCW CWM Изходен код
0 0 Положителна команда за М03 и М04.
0 1 Отрицателна команда за М03 и М04.
1 0 Положителна команда за М03, отрицателна за М04.
1 1 Отрицателна команда за М03, положителна за М04.
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ORCW 1: Отрицателни команди за управление на ориентирано вретено.
0: Положителни команди за управление на ориентирано вретено.

GOFC 1: Геометричната корекция на инструмента се отменя при задаване
на 0 за номера на корекцията.
0: Геометричната корекция на инструмента не се изключва със
задаване на  0 за номера на корекцията.

GMOFS 1: Геометричната корекция на инструмента се изключва с преместване на
инструмента.
0: Геометричната корекция на инструмента се изпълнява с
изместване на координатната система.

GOFU2 1: Номера на геометричната корекция на инструмента се задава със
старшите две цифри на Т кода.
0: Номера на геометричната корекция се определя със младшите две
цифри на Т кода.

JHD 1: Ръчния импулсен генератор е валиден в JOG режим.
0: Ръчния импулсен генератор е невалиден в JOG режим.

P014 7 6 5 4 3 2 1 0
T2T4 WIGA OFSB T2

T2T4 1: Ако Т кода се задава с две цифри, старшите две цифри се приемат за
равни на младшите и “Т” кода се установява като 4-цифрено число
0: Ако Т кодa се задава с 2 цифри, старшите 2 цифри се приемат за
00 и Т кода се установява като 4-цифрено число.

WIGA 1: При въвеждане на корекция за износването на инструмента се
използват относителни стойности, а при въвеждане на геометрична
корекция на инструмента се използват абсолютни стойности.
0: При въвеждане на двата вида корекции могат да се използват
абсолютни и относителни стойности.

OFSB 1: Корекцията на инструмента се изпълнява с преместването по осите.
0: Корекцията на инструмента се изпълнява с Т код.

T2 1: Т кода се задава с 2 цифри.
0: Т кода се задава с 4 цифри.
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P015 7 6 5 4 3 2 1 0
CPRD COTZ

CPRD 1: При задаване на команди без точка се приемат в мм/inch.
0: При задаване на команди без точка се
приемат в 0.001мм /0.0001inch.

COTZ 1: Сигналът +LZ е невалиден.
0: Сигналът +LZ е валиден.

P016 7 6 5 4 3 2 1 0
SPAG NPRD

SPAG 1: Задава се допълнителния ъгъл при ъглово програмиране.
0: Нормално се задава ъгъл при ъглово програмиране.

NPRD 1: Визуализиране на координатите с десетична точка
0: Визуализиране на координатите без десетична точка

P019 7 6 5 4 3 2 1 0
M02NR M03NR XRC

M02NR 1: М02 връща курсора в началото на програмата
0: М02 не връща курсора в началото на програмата

M30NR 1: М30 връща курсора в началото на програмата
0: М30 ne връща курсора в началото на програмата

XRC 1: Зададените стойности на X се приемат за радиус.
0: Зададените стойности на X се приемат за диаметър.

P020 7 6 5 4 3 2 1 0
GIPS

GIPS 1: Изпълнението на следваща команда става без потвърждение за
достигната позиция.
0: Изпълнението на следваща команда става след потвърждение за
достигната позиция.

P024 7 6 5 4 3 2 1 0
ILK QNI NEGWS INOUT SCTO LR10 IPMC

EDILK 1: Сигнал Interlock за посока на оста е валиден.
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0: Сигнал Interlock за посока на оста е невалиден.
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QNI 1: Автоматично избиране на номер на корекция на инструмента се
прави в режим запис на корекция.
0: Автоматично избиране на номер на корекция на инструмента не
се прави в режим запис на корекция.

NEGWSF 1: При изместване на координатната система могат да се използват
стойности със знак.
0: При изместване на координатната система не могат да се използват
стойности със знак.

INOUT 1: Не е възможно движение извън втората забранена зона.
0: Не е бъзможно движение вътре във втората забранена зона.

SCTO 1: Прави се проверка за достигната скорост на вретеното.
0: Не се прави проверка за достигната скорост на вретеното.

IGNPMC 1: Забранява действието на контролер PMC-X.
0: Разрешава действието на контролер PMC-Х.

P025 7 6 5 4 3 2 1 0
CRST ESFC ACF RTCT ILVL TAPM SID SRL

CNRST 1: При намиране на нулева точка, относителните координати
на Cf оста се изчистват.
0: При намиране на нулева точка, относителните координати
на Cf оста не се нулират.

ESFC 1: Във въртящ режим на оста Cf, импулсите от обратната връзка от
датчика по положение се отчитат.
0: Импулсите от обратната връзка във въртящ режим на Cf оста не се
отчитат.

ADDCF 1: Сигналите DRN, GR1, GR2 се отчитат от DGN123.
0: Сигналите DRN, GR1, GR2 се отчитат от DGN114.

RTCT 1: При пробивните цикли /G83-G87/, инструмента се връща до нивото на
точка R при пробиването. / тип B /
0: При пробивните цикли /G83-G87/, инструмента се връща до
началната точка. / тип А /

ILVL 1: При пробивните цикли, инициализиращата точка на нивота се
обновява при RESET.
0: При пробивните цикли, инициализиращата точка на нивото не се
обновява при RESET.



ETA-17

E-8

TAPM 1: При нарязване на резба, първо се задава М05 при пробивни цикли G83-
G87 когато вретеното се върти.
0: При нарязване на резба,се задават М03 и М04 при пробивните
цикли G83-G87.

SDRT 1: Посоката на завъртане е минус при задаване с М функция за
индексиране на вретеното.
0: Посоката на завъртане е плюс при задаване с М функция за
индексиране на вретеното.

SNRL 1: Индексния режим на вретеното се изключва при RESET.
0: Индексния режим на вретеното не се изключва при RESET.

P026 7 6 5 4 3 2 1 0
ROT10 LIN4 LIN3

ROT10 1: Параметрите за работно подаване, ръчно подаване, F0 и FL за
Cf оста се задават в 1 deg/min.
0: Параметрите се задават в 0.1 deg/min

LINx Избор на линейна или ротационна 3 и 4 ос.

0: ротационна
1: линейна

P028 7 6 5 4 3 2 1 0
PSG2 PSG1 PGCHK

PSG2, PSG1 Определят предавателното отношение между оборотите на
вретеното и импулсния датчик.

00: *1
01: *2
10: *4
11: *8

PGCHK 0: В екран “PROGRAM CHECK” сe отчитат абсолютните координати.
1: В екран “PROGRAM CHECK” сe отчитат релативните координати.

P029 7 6 5 4 3 2 1 0
ADRC

ADRC 1: При задаване на фаски и закръгления се използват адреси ‘I’ и
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‘K’, а не С .
0: При задаване на фаски и закръгления  се използват адреси ‘C’ и
‘R’ / стандартно задаване/.
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P030 7 6 5 4 3 2 1 0
PART DATE RELT CCLT FDV RPV SPV MPML

PART 0: на дисплея не се отчита броя на детайлите.
1: на дисплея се отчита броя на детайлите.

DATE 0: на дисплея не се показва датата.
1: на дисплея се показва датата.

RELT 0: на дисплея не се показва часовника за реално време.
1: на дисплея се показва часовника за реално време.

CCLT 0: на дисплея не се отчита време ‘CYCLE TIME’.
1: на дисплея се отчита време ‘CYCLE TIME’.

FDV 0: на дисплея не се отчита корекцията на работното подаване.   
1: на дисплея се отчита корекцията на работното подаване.

RPV 0: на дисплея не се отчита корекцията на бързия ход.
1: на дисплея се отчита корекцията на бързия ход.

SPV 0: на дисплея не се отчита корекцията за оборотите на
вретеното.
1: на дисплея се отчита корекцията на оборотите на вретеното.

MPML 0: на дисплея не се отчита корекцията за стъпково подаване/ръчен
импулсен генератор.
1: на дисплея се отчита корекцията за стъпково подаване/ръчен
импулсен генератор.

* Изброените параметри се отнасят за екраните ‘POSITIONS’.

P031 7 6 5 4 3 2 1 0
B/W GR BDT DRN MLSB SCMT SCMN TCMN

B/W 0: монитора е цветен.
1: монитора е черно бял.

GR 0: номера на работещата предавка за шпиндела не се визуализира на
eкрана “POSITION”.
1: номера на работещата предавка за шпиндела се визуализира на  екрана “
POSITION”.
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BDT 0: състоянието на сигнала за пропускане на блок BDT не се визуализира на
статус линията.
1: състоянието на сигнала за пропускане на блок BDT се визуализира на
статус линията.

DRN 0: състоянието на сигнала за пробен ход DRN не се визуализира на статус
линията .
1: състоянието на сигнала за пробен ход DRN се визуализира на статус
линията .

MLSB 0: състоянието на сигналите MLK и SBK не се визуализират на статус
линията.
1: състоянието на сигналите MLK и SBK  се визуализират на статус
линията.

SCMT 0: отчитат се зададените обороти на вретеното на статус линията.
1: отчитат се действителните обороти на вретеното на статус
линията.

SCMN 0: S кода не се визуализира на статус линията.
1: S кода се визуализира на статус линията.

TCMN 0: Т кода не се визуализира на статус линията.
1: Т кода се визуализира на статус линията

* Изброените параметри се отнасят за екраните ‘POSITIONS’.

P033 7 6 5 4 3 2 1 0
DEC4 DEC3 DECZ DECX

DECX – DEC4 – усановяват активното ниво на сигналите за забавяне при отиване в
нулева точка на осите от Х до 4

DECx 0: активното ниво е 0
1: активното ниво е 1

Забележка : възможността за този избор се активира със специален параметър
Р09.2 – DECI

P034 7 6 5 4 3 2 1 0
MS24 MS23 MS2Z MS2X

MS2X - MS24 – установяват метода “magnet switch” за отиване в нулева точка за осите
от Х до 4
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MSXx 0: “magnet switch” за връщане в нулева точка тип 1 (нормално)
1: “magnet switch” за връщане в нулева точка тип 2

Забележка : възможността за този избор се активира със специален параметър
P008.0 – MSZT

7 6 5 4 3 2 1 0
P040 DMRX GRDX
P041 DMRZ GRDZ
P042 DMR3 GRD3
P043 DMR4 GRD4
P044
P045
P046
P047

DMRX .. DMR4 – коефицент на умножение на обратната връзка от пулскодера

GRDX .. GRD4 – капацитет на контролния брояч

Връзка между DMR,CMR и GRD. (Метрична система) CNC SYSTEM T

Стъпка на
винта
в mm

Ос Отчитаща единица
 (µm) CMR Pulse

2000

DMR
Pulse
2500

Pulse
3000

Капацитет
на контролния

брояч
12 mm X 1 1/0.5 4 12000

Z 1 1 4 12000
10 mm X 1 1/0.5 4 10000

Z 1 1 4 10000
8 mm X 1 1/0.5 4 8000

Z 1 1 4 8000
6 mm X 1/0.5 1 3 6000

Z 1 1 3 6000
5 mm X 1/0.5 1 2/4 5000/10000

Z 1 1 2 5000
4 mm X 1/0.5 1 2/4 4000/8000

Z 1 1 2 4000
3 mm X 1/0.5 1 1.5/3 1/2 3000/6000

Z 1 1 1.5 1 3000
2mm X 1/0.5 1 1/2 2000/4000

Z 1 1 1 1 2000
1 mm X 0.5 2/1 1 2000

Z 0.5 2 1 1 2000
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Връзка между DMR, CMR и GRD. (Инчова система) CNC SYSTEM T

Стъпка на
винта
в инчове

Ос Отчитаща единица
 (µm) CMR Pulse

2000

DMR
Pulse
2500

Pulse
3000

Капацитет
на контролния

брояч
0.6 X 1/0.5 1 3 2/4 12000

Z 1 1 3 2 12000
0.5 X 1/0.5 1 2/4 5000/10000

Z 1 1 2 5000
0.4 X 1/0.5 1 2/4 4000/8000

Z 1 1 2 4000
0.3 X 1/0.5 1 1.5/3 1/2 3000/6000

Z 1 1 1.5 1 3000
0.25 X 1/0.5 1 1/2 5000

Z 1 2 2 5000
0.2 X 1/0.5 1 1/2 2000/4000

Z 1 1 2 2000
0.15 X 0.5 2 1.5 1 3000

Z 0.5 2 1.5 1 3000
0.1 X 0.5 2 1 2000

Z 0.5 2 1 2000

Забележка 1: В горните таблици, стойностите от дясно са за диаметър, а от ляво за
радиус.
Забележка 2: Данните в таблиците са стандартни. Те могат да бъдат променяни, но в
този случай ще има ограничение за подаването.

P049 7 6 5 4 3 2 1 0
ADSI MPGC BTFT

BTFT 1: разрешава инициализиране на TFT
0: забранява инициализиране на TFT

Бит № Множител
6 5 4
0 0 0 1/2
0 0 1 1
0 1 0 1
0 1 1 2
1 0 0 3/2
1 0 1 3
1 1 0 2
1 1 1 4

Бит№ Капацитет
на

3 2 1 0 брояча
0 0 0 1 2000
0 0 1 0 3000
0 0 1 1 4000
0 1 0 0 5000
0 1 0 1 6000
0 1 1 1 8000
1 0 0 1 10000
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MPGC 1: разрешава движението на курсора с РИГ в режим AUTO, MDI, EDIT
0: забранява движението на курсора с РИГ в режим AUTO, MDI, EDIT

ADSI 1: разрешава визуализиране на дисплея на състоянието на сигналите INP,
FIN, OVZ, ILK, SCT под статус линията.
0: не разрешава визуализиране на дисплея на състоянието на сигналите
INP, FIN, OVZ, ILK, SCT под статус линията.

P80 UMGCD0
P81 UMGCD1
P82 UMGCD2
P83 UMGCD3
P84 UMGCD4
P85 UMGCD5
P86 UMGCD6
P87 UMGCD7
P88 UMGCD8
P89 UMGCD9

Тези параметри определят номерата на десет потребителски G кода.
UMGCD0 – извиква програма О9010
UMGCD1 – извиква програма О9011
UMGCD2 – извиква програма О9012
UMGCD3 – извиква програма О9013
UMGCD4 – извиква програма О9014
UMGCD5 – извиква програма О9015
UMGCD6 – извиква програма О9016
UMGCD7 – извиква програма О9017
UMGCD8 – извиква програма О9018
UMGCD9 – извиква програма О9019

P90 UMМCD4
P91 UMMCD5
P92 UMMCD6
P93 UMMCD7
P94 UMMCD8
P95 UMMCD9
P96 UMMCD10
P97 UMMCD11
P98 UMMCD12
P99 UMMCD13
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Тези параметри определят номерата на десет потребителски M кода.
UMMCD4 – извиква програма О9020
UMMCD5 – извиква програма О9021
UMMCD6 – извиква програма О9022
UMMCD7 – извиква програма О9023
UMMCD8 – извиква програма О9024
UMMCD9 – извиква програма О9025
UMMCD10 – извиква програма О9026
UMMCD11 – извиква програма О9027
UMMCD12 – извиква програма О9028
UMMCD13 – извиква програма О9029

P100 WORK_HIS

WORK_HIS – определя работните часове на машината в екран “work history”

P101 TLMAX

TLMAX – максимален номер на инструментите при следене износването на
инструмента

Диапазон: 0  - 99

P107 CHKSPD

CHKSPD – Задава се процента  р  [%] така, че ако действителната скорост получена от
обратната връзка на шпиндела в проценти от зададената е по-малка от (100-р) % да се
запише 1 в бит 7 на диагностичен № 007 – сигнала DGNSPD активен.

P108 SPLOW

SPLOW - Задава се ниската скорост на въртене на вретеното при
активен сигнал SOR.

Диапазон: 0 - 255 [об/мин]

P109 THDCH

THDCH - Широчина на фаската за нарязващ цикъл G92.

Диапазон: 0 - 127 [0.1 от стъпката]

P110 SCTTIM
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SCTTIM - Задава закъснението за проверка на сигнала за достигната
скорост от вретеното. Тази стойност определя времето от
изпълнението на S функцията до започване на проверката.

Диапазон: 0 - 255 [msec]

P111 MBUF1
P112 MBUF2

МBUF1, MBUF2 - Могат да бъдат зададени до два М кода които не се  буферират за
следващия блок. Когато е записано 03, М03 не се буферира за следващия
блок.

P113 PSORGX
P114 PSORGZ

PSORGX,PSORGZ - Брой на зоните до нулева точка по съответната ос.

Диапазон: 0 - 255

P115 CCLMP

CCLMP  M – код за фиксиране на C-оста при пробивните цикли.

Диапазон: 0 - 99

P117 OFCMP

OFCMP – добавка за номера на корекцията, при следене износването на
инструмента

Диапазон: 0  - 32

P118 TLCMP

TLCMP – добавка за избор на инструмент, при следене износването
на инструмента.

Диапазон: 0  - 99

P119 OFMAX

OFMAX – максимален номер на корекциите при следене износването на
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инструмента

Диапазон: 0  - 32

P120 MAXBDS

MAXBDS – Скорост на трансфер по серийния канал

0: 115200 (default)
1: 50
2: 100
3: 110
4: 150
5: 200
6: 300
7: 600
8: 1200
9: 2400
10: 4800
11: 9600
12: 19200
13: 28800
14: 38400
15: 57600
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P121 MULHPG

MULHPG – коефициент на умножение на импулсите от РИГ .

Диапазон: 1  - 127

P122 OFSNO

OFSNO – задава номер на инструмент при директно въвеждане на корекция на
инструмента

Диапазон: 0 - 32

P123 GRFXT

GRFXT – определя типа на графиката.

P124 CMRX
P125 CMRZ
P126 CMR3
P127 CMR4

CMRx.. – коефициент на умножение на заданието за позиция по  осите

1: 0.5
2: 1   (standard setting)
4: 2
10: 5
20: 10

P132 VLOCX
P133 VLOCZ
P134 VLOC3
P135 VLOC4

VLOCx ..  – фиксиране нивото на командата.

Диапазон: 0  - 7
Тези параметри обикновено се установяват в 0.
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P172 GPSW000
P179 GPSW007
P180 GPSW010
P187 GPSW017
P188 GPSW020
P195 GPSW027
P196 GPSW030
P203 GPSW037
P204 GPSW040
P211 GPSW047
P212 GPSW050
P219 GPSW057
P220 GPSW060
P227 GPSW067
P228 GPSW070
P235 GPSW077
P236 GPSW080
P243 GPSW087
P244 GPSW090
P251 GPSW097
P252 GPSW100
P259 GPSW107
P260 GPSW110
P267 GPSW117
P268 GPSW120
P275 GPSW127
P276 GPSW130
P283 GPSW137
P284 GPSW140
P291 GPSW147
P292 GPSW150
P299 GPSW157

GPSW000..GPSW007 – определят името на 0 ключ за общо предназначение
GPSW010..GPSW017 - определят името на 1 ключ за общо предназначение
GPSW020..GPSW027 – определят името на 2 ключ за общо предназначение
GPSW030..GPSW037 - определят името на 3 ключ за общо предназначение
GPSW040..GPSW047 - определят името на 4 ключ за общо предназначение
GPSW050..GPSW057 - определят името на 5 ключ за общо предназначение
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GPSW060..GPSW067 - определят името на 6 ключ за общо предназначение
GPSW070..GPSW077 - определят името на 7 ключ за общо предназначение
GPSW080..GPSW087 - определят името на 8 ключ за общо предназначение
GPSW090..GPSW097 - определят името на 9 ключ за общо предназначение
GPSW100..GPSW107 - определят името на 10 ключ за общо предназначение
GPSW110..GPSW117 - определят името на 11 ключ за общо предназначение
GPSW120..GPSW127 - определят името на 12 ключ за общо предназначение
GPSW130..GPSW137 - определят името на 13 ключ за общо предназначение
GPSW140..GPSW147 - определят името на 14 ключ за общо предназначение
GPSW150..GPSW157 - определят името на 15 ключ за общо предназначение

Стойности: 32 - 255 (8-bit ASCII code)

Запис на 0 в някой от параметрите се счита за край на името.
Ако първия символ на съответния ключ е 0 то съответния ключ не се показва.

P500 – P515
Тези параметри могат да бъдат различни от 0, по преценка на производителя на

машината.

P516 PSANGN

PSANGN – Стойност за корекция на коефициента на регулатора за постоянна контурна
скорост на вретеното.

Диапазон: 700  - 1250

Стандартна стойност: 1000

P517 LPGIN

LPGIN – коефициент на регулатора по позиция. /общ за всички оси /

Диапазон: 1  - 9999 (unit: 0.01 1/sec)

Стандартна стойност: 3000 (G = 30)

P526 THRDT

THRDT – Времеконстанта за ос X при фиксиран цикъл за нарязване на резба (G92).
Диапазон: 1  - 4000 (msec.)

P527 FEDMX
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FEDMX – Максимално работно подаване( за всички оси ).

Диапазон : 6 - 15000 (mm/min)
6 - 6000  (0.1 inch/min)

P528 THDFL

THFDL – Минимална стойност на подаването(FL) за ос X при цикъл (G92)

Диапазон: 6 - 15000 (mm/min)
6 - 6000  (0.1 inch/min)

P529 FEEDT

FEEDT – Времеkонстанта на експоненциално ускорение/забавяне при
работен ход.

Диапазон: 0  - 4000 (msec)

P530 FEDFL

FEDFL – Минимална стойност на подаването при експоненциално
ускорение/забавяне.

Диапазон: 6 - 15000 ( mm/min)
6 - 6000  (0.1 inch/min)

P531 SPALW

SPALW – Толеранс в % след който започва проверка за достигната
скорост на вретеното. /G25,G26/

Диапазон: 1  - 100 (%)

P532 SPLMT

SPLMT – Толеранс в % който ако бъде превишен се генерира аларма (G25,G26)

Диапазон: 1  - 100 (%)
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P533 RPDFL

RPDFL – Минимална скорорст на бърз ход F0 (обща за всички оси)

Диапазон: 6 - 15000 (mm/min)
6 - 6000  (0.1 inch/min)

P534 ZRNFL

ZRNFL – Ниска скорорст при отиване в опорна точка.

Диапазон: 6 - 15000 (mm/min)
6 - 6000  (0.1 inch/min)

P535 FEEDTJOG

FEEDTJOG - Времеконстанта на експоненциално ускорение/забавяне при работен ход
в ръчен режим

Диапазон: 0 - 4000 (msec)

P539 SPDLC

SPDLC – Корекция за нулева скорост на вретеното.

Диапазон:  0  - 8192 (unit: velo)

P540 GRMX1
P541 GRMX2
P542 GRMX3
P543 GRMX4

GRMX1  - GRMX4 – Скорост на вретеното за 1,2,3,4 предавка 1-4.

Диапазон: 0  - 9999 (rpm)

P548 JOGFL

JOGFL – минимална скорост на работното подаване при експоненциално
ускоряване/забавяне

Диапазон: 6 - 15000 (unit: mm/min)
6 - 6000  (0.1 inch/min)
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P551 LOWSP

LOWSP – Минимална скорост на вретеното при постоянна контурна скорост (G96)

P556 SCLMP

SCLMP – Максимална скорост на вретеното /този параметър е валиден
при G96 и G97/.

Диапазон: 1  - 9999 (rpm)

P557 CRCDL

CRCDL – Минимална допустима стойност на преместването на инструмента при
движение по външната страна на остър ъгъл близък до 90
градуса в режим на компенсация радиуса на инструмента.

Диапазон: 0 - 16383 (0.001 mm)
0 - 16383 (0.0001 inch)

P558 ACALFL

ACALFL – скорост по време на измерване при автоматична компенсация ( обща за
всички оси)

Диапазон: 6 - 15000 (mm/min)
6 - 6000  (0.1 inch/min)
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P565 JOGF

JOGF – работна скорост на подаването в режим JOG при корекция на
подаването тип B

Диапазон: 1  - 2000 (mm/min)
1  - 800  (0.1 inch/min)

P580 INPX
P581 INPZ
P582 INP3
P583 INP4

INPX,INP4 – Максимална статична грешка по позиция за съответната ос.
Диапазон: 0 - 32767 (имп.)

Стандартна стойност: 20 (metric output)
12 (inch output)

P588 SERRX
P589 SERRZ
P590 SERR3
P591 SERR4

SERRX .. SERR4 – максимална стойност на отклонението по позиция по време
движение за съответната ос.

Диапазон: 0  - 32767 (имп.)
P596 STPEX
P597 STPEZ
P598 STPE3
P599 STPE4

STPEX .. STPE4 – максимална стойност на грешката по позиция при
спиране за съответната ос.

Диапазон: 0 - 32767 (имп.)

P604 GRDSX
P605 GRDSZ
P606 GRDS3
P607 GRDS4
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GRDSX .. GRDS4 – Определят отместването от нулевата точка за осите.

Диапазон: -32767  - 32767 (имп.)

P612 LPGMX
P613 LPGMZ
P614 LPGM3
P615 LPGM4

LPGMX .. LPGM4 – Коефициенти на регулаторите по осите.

Стойностите се изчисляват по формулата:
E

LPGMx = 2048 * --- * а * 1000
L

E – напрежение на тахогенератора при 1000 об/мин

L – стъпка на винта (mm or inch)

а – минимален отчитащ инкремент (mm or inch)

Пример:  стъпката за X оста е 2 mm за един оборот на двигателя      

7V напрежение на тахогенератора при 1000 об/мин.

E = 7V
L = 2мм
а = 0.001

LPGMX = 2048 *7/2* 0.001 * 1000 = 7168

    Стъпка на винта Серво мотор 7V/1000об.  Серво мотор 7V/2000об.
          10 мм           1434             717
           8 мм           1792             896
           6 мм           2389            1195
           5 мм           2867            1434
           4 мм           3584            1792
           3 мм           4779            2389
           2 мм           7168            3584
           1 мм           7168            3584
           0.5  inch           2867            1434
           0.4  inch           3584            1792
           0.3  inch           4779            2389



ETA-17

E-26

           0.25 inch           2867            1434
           0.2  inch           7168            2389
           0.15 inch           4779            3584
           0.1  inch           7168            3584

P620 LINTX
P621 LINTZ
P622 LINT3
P623 LINT4

LINTX .. LINT4 – Времеконстанта за линейно ускоряване/забавяне по
съответните оси при бърз ход.

Диапазон: 8 - 4000 (unit: msec)

P628 RPDFX
P629 RPDFZ
P630 RPDF3
P631 RPDF4

RPDFX .. RPDF4 – Скорост на бърз ход по съответните оси

Диапазон: 30 - 24000 (mm/min)
30 - 9600  (0.1 inch/min)

P636 RPDJX
P637 RPDJZ
P638 RPDJ3
P639 RPDJ4

RPDJX .. RPDJ4 – Скорост на бърз ход в режим JOG за съответните оси.

Диапазон: 30 - 24000 (mm/min)
30 - 9600  (0.1 inch/min)

* Ако тези параметри са 0 тогава се използват параметрите #628 .. #631.

P644 BKLX
P645 BKLZ
P646 BKL3
P647 BKL4

BKLX .. BKL4 – Компенсация хлабините на винтовете по осите.
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Диапазон: 0  - 255 (0.001 mm)
0  - 255 (0.0001 inch)

P652 DRFTX
P653 DRFTZ
P654 DRFT3
P655 DRFT4

DRFTX .. DRFT4 – Комппенсация на дрейфа по осите.

Диапазон: -1023 + 1023

P680 SLPGM1
P681 SLPGM2
P682 SLPGM3
P683 SLPGM4

SLPGM 1-4 – Коефициенти на регулатора за 1,2,3,4 предавка на вретеното.
E

SLPGMx = 2048 * --- * а * 1000
L

E – напрежение на тахогенератора при 1000 об/мин.

L – ъгъл на завъртане на вретеното при 1 оборот на двигателя
а – минимален отчитащ инкремент (deg)

P684 SLPGIN

SLPGIN – Коефициент на регулатора на вретеното /общ за всички предавки/

Диапазон: 0 - 9999  (unit: 1/sec)

P685 SRPDFL

SRPDFL – Минимална скорост на вретеното при бърз ход (F0).

Диапазон: 660  - 15000  (deg/mm)

P686 SZRNFL

SZRNFL -  Скорост при ориентиране на вретеното.
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Диапазон: 660  - 15000  (deg/mm)

P687 MORT

MORT – М код за ориентиране на вретеното.

Диапазон: 6  - 97

P688 MERES

MERES – М код за край на ориентирането.

Диапазон: 6 - 97

P689 MSINDX

MSINDX – М код за инициализиране на вретеното.

Диапазон: 6  - 92

P690 MSDEG

MSDEG – Базов ъгъл на завъртане при инициализиране на вретеното.

Диапазон: 1  - 60  (unit: deg)

P691 PDWEL

PDWEL – Време за изчакване преди освобождаване на C оста в машинен цикъл.

Диапазон: 0 - 32767  ( msec)

P699 SRAM

SRAM – Задава наклона на нарастване на командата за шпиндела
Диапазон : 0  -  100
При 0 не се формира наклон и командата нараства със скок.При 1 ъгъла на
наклона е минимален ,а при 100 максимален.

P712 SPTIME

SPTIME – След изтичане на времето (p) зададено в този параметър
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започва проверка за достигната зададена скорост на вретеното. / G25,G26 /

Диапазон: 0  - 9999999 (unit: msec)
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P713 PSGRDX
P714 PSGRDZ

PSGRDX,PSGRDZ - grid width of X and Z axes, respectively.

Ширина на зоната /от параметър P113 и P114/ за осите X,Z. Когато този параметър е 0
няма да има изходен сигнал за позиция. За да се изведе стабилен изходен сигнал за
позиция, когато осите се преместват с бърз ход 24 м/мин стойността на този параметър
трябва да бъде не по-малка от 6400.

Диапазон: 0 to 999999 unit 0.001 mm (mm output)
unit 0.0001 inch (inch output)

P717 MRCCD

MRCCD – Дълбочина на нарязване при изпълнение на цикли G71, G72.

Диапазон: 1 - 9999999 (0.001 mm)
(0.0001 inch)

P718 MRCDT

MRCDT – Стойност на изтеглянето на инструмента при цикли G71, G72

Диапазон: 1  - 9999999 (0.001 mm)
(0.0001 inch)

P719 PESCX
P720 PESCZ

PESCX, PESCZ – Стойност на изтеглянето на инструмента по X и Z при изпълнение на
цикъл G73.

Диапазон: 1  - 9999999 (0.001 mm)
(0.0001 inch)

P721 PATIM

PATIM – Брой на преходите при изпълнение на цикъл G73.

Диапазон: 1 to 9999999
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P722 GROVE

GROVE – Стойност на изтегляне на инструмента при изпълнение на циклиG74,G75 .

Диапазон: 0  - 9999999 (0.001 mm)
(0.0001 inch)

P723 THRPT

THRPT – Брой на преходите при изпълнение на цикъл G76.

Диапазон: 1  - 9999999

P724 THANG

THANG – Задава ъгъла на върха на инструмента при изпълнение на цикъл G76.

Стойности: 0, 29, 30, 55, 60, 80

P725 THCLM

THCLM – Минимална дълбочина на нарязване при изпълнение на цикъл G76.

Диапазон: 0 - 9999999 (0.001mm/min)
0 - 9999999 (0.0001 inch/min)

P726 THDFN

THDFN – Дълбочина на завършващия преход при цикъл G76.

Диапазон: 0 - 9999999 (0.001mm/min)
0 - 9999999 (0.0001 inch/min)

P728 WIMAX

WIMAX – Задава диапазона на корекцията за износване на инструмента при
относително въвеждане

Диапазон: 1  - 9999999 (0.001 mm)
                   (0.0001 inch)
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P729 WOMAX

WOMAX – Задава максималната стойност на корекцията която може да бъде зададена.
Диапазон: 1  - 9999999 (0.001 mm)

(0.0001 inch)

P730 MIRSS

MIRSS – Задава разстоянието между двете револверни глави при използване на
G68,G69.

Диапазон: 1  - 9999999 (0.001 mm)
 (0.0001 inch)

* Стойността се задава като при програмиране с радиус.

P731 GANMAX
P732 GANMAZ

GANMAX,GANMAZ – Задават стойността на ε за X и Z оста при автоматично
измерване корекцията на инструмента G36,G37.

Диапазон: 1  - 9999999 (0.001 mm)
 (0.0001 inch)

* Стойността на X трябва да бъде зададена като при програмиране с радиус.

P733 EPCX
P734 EPCZ

EPCX,EPCZ – Задават стойността на γ по осите X и Z при автоматично измерване
корекцията на инструмента G36,G37.

Диапазон: 1  - 9999999 (0.001 mm)
(0.01 inch)
(0.02 

* Стойността по X трябва да бъде зададена като при програмиране с радиус.
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P743 TLSXP
P744 TLSXM
P745 TLSZP
P746 TLSXM

TLSXP, TLSXM, TLSZP, TLSZM – Задават разстоянието от стандартна точка за
измерване до контактната повърхност на датчика.
TLSXP : разстояние от стандартната точка за измерване до контактната повърхност
(Xp) /плюс/ на датчика.
TLSXM : разстояние от стандартната точка за измерване до контактната
повърхност (Xm) /плюс/ на датчика.
TLSZP : разстояние от стандартната точка за измерване до контактната
повърхност (Zp) /плюс/ на датчика.
TLSZM : разстояние от стандартната точка за измерване до контактната
повърхност (Zm) /минус/ на датчика.

Диапазон: 0 + 9999999 (0.001 mm)
0 + 9999999 (0.0001 inch)

P747 LT2X1
P748 LT2Z1
P749 LT231
P750 LT241
P751 LT2X2
P752 LT2Z2
P753 LT232
P754 LT242

LT2X1...LT242 – Задават втора работна зона на машината.

* Разрешават се със секретен параметър.
P756 PRSX
P757 PRSZ
P758 PRS3
P759 PRS4

PRSX .. PRS4 – Задават стойностите на координатите по осите при отиване в нулева
точка.

Диапазон: -9999999 + 9999999 (0.001 mm)
-9999999 + 9999999 (0.0001 inch)
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P772 REF2X
P773 REF2Z
P774 REF23
P775 REF24

REF2X .. REF24 – Задават разстоянието между първа и втора опорна точка.

Диапазон: -9999999 + 9999999 (0.001 mm)
-9999999 + 9999999 (0.0001 inch)

P780 LT1MAXX
P781 LT1MAXZ
P782 LT1MAX3
P783 LT1MAX4
P788 LT1MINX
P789 LT1MINZ
P790 LT1MIN3
P791 LT1MIN4

LT1MAXX .. LT1MAX4 – максимална стойност на координатите по осите
LT1MINX .. LT1MIN4 - минимална стойност на координатите по осите

Тези параметри задават работната зона на машината. Стойностите се
отчитат от опорна точка. Когато някоя от осите влезе в забранената
зона ще се появи съобщение за грешка / OVERTRAVEL ALARM /.

Диапазон: -9999999 - 9999999 for metric output (unit: 0.001 mm)
                     -9999999 - 9999999 for inch output (unit: 0.0001 inch)

P840 DGNBYTE

DGNBYTE – установеното положително десетично число  р  в този параметър показва,
че  р  двоични данни със структура за еднобайтови таблици разположени от адрес 300
до адрес 300 + р - 1 ще бъдат визуализирани като десетични.
P841 DGNWORD

DGNWORD – установеното положително десетично число  q  в този параметър
показва, че  q  двоични данни със сруктура за двубайтови таблици разположени от
адрес 300 + р - 1 до адрес 300 + р +2q - 1 ще бъдат визуализирани като десетични
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P842 DGNTIMER

DGNTIMER -- установеното положително десетично число  m  в този параметър
показва, че  m  двоични данни със сруктура за таймер разположени от адрес 300 + р
+2q – 1 до адрес 300 + р +2q + 5m – 1 ще бъдат визуализирани като десетични

P843 DGNCOUNTER

DGNCOUNTER -- установеното положително десетично число  n  в този параметър
показва, че  n  двоични данни със сруктура за брояч разположени от адрес 300 + р +2q
+ 5m – 1 до адрес 300 + р +2q + 5m + 5n – 1 ще бъдат визуализирани като десетични
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Приложение No. 6 
Таблица със системните съобщения за грешки в 

система ЕТА-17 CNC 10 M 
1. Програмни грешки. 
 
Аларма Значение 

003 Въведени са данни, които са надхвърлили допустимия брой цифри. 
004 Въведено е число или знак без адрес в началото на блок. Променете 

програмата. 
005 Адресът не е бил последван от коректни данни, а от някакъв друг адрес 

или ЕОВ. Променете програмата. 
006 Грешка – знак (-). Знакът (-) е въведен след адрес, който не може да 

приема отрицателни стойности или са въведени два знака (-). 
007 Десетичната точка е въведена след адрес, който може да приема само 

цели числа или са въведени две десетични точки. 
009 Въведен неприложим символ. 
010 Зададен е неприложим G код. 
011 Не е зададена стойност на работното подаване. 
014 Зададено е синхронно подаване без опция за нарязване. 
015 Броят на зададените оси е повече от едновременно управляваните от 

системата оси. 
 

021 
При кръгoва интерполация е зададена ос, която не се намира в 
зададената равнина. ( При използването на G17, G18,G19) Променете 
програмата. 

025 Зададено е F0 при кръгова интерполация. Променете програмата. 
029 Стойността следваща адреса Н е твърде голяма. Променете програмата. 
030 Стойностите за компенсация на дължината и радиуса на инструмента, 

следващи адреса Н са твърде големи. Променете програмата. 
 

031 
При задаването на стойност за компенсация с G10, номера на 
компенсацията, следващ адреса Р не съществува или въобще не е 
зададен. Променете програмата. 

032 При задаването на стойност за компенсация с G10 или  при записването 
на стойността от системните променливи тя не е зададена. 

033 Не може да бъде определена точка на пресичане при компенсация на 
радуиса на инструмента С. 

034 Ще се изпълни стартиране или отмяна на компенсацията на радиуса на 
инструмента в режим G02 или G03. 

035 Зададен е код G39 в режим на отменена компенсация на радиуса на 
инструмента В или в равнина, различна от равнината на компенсацията. 

036 Зададено е пресичане на рязането (G31) в режим на компенсация на 
радиуса на инструмента. 

037 Подава се G40 за равнина, различна от равнината на компенсацията в 
режим на компенсация на радиуса на инструмента В. Избраната с G17, 
G18 или G19 равнина се променя в режим на компенсация С. 
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Аларма Значение 
038 Ще се получи подрязване в режим на компенсация С, тъй като 

началната или крайната точка на дъгата съвпада с центъра и. 
 

041 
В режим на компенсация С ще се получи подрязване. Два или повече 
последователни блока съдържат такива функции, че допълнителните 
спомагателни функции и функциите на изчакване се изпълняват без 
пренастройка в режима на компенсация. 

044 В твърд цилъл е подаден един от кодовете от G27 до G30. 
059 Програмата с избрания номер не може да бъде намерена. Да се търси 

във външните програмни номера. 
070 Паметта не е достатъчна. 
071 Програмата с зададения номер или зададения адрес не могат да бъдат 

намерени. 
072 Броят на програмите, които трябва да бъдат съхранени превишава 512. 
073 Зададения номер на програма вече е използван. Променете номера на 

програмата или изтрийте ненужните програми. 
074 Номерът на програмата е извън диапазона от 1 до 9999. 
076 Адрес P не е бил зададен в блока, който включва команда М98 или 

команда G65. 
077 Последователно са били извикани повече от три подпрограми. 
078 Програмния номер с адрес P в блок, който включва М98, М99, G55 или 

G56 не е бил намерен. 
090 Отиване в нулева точка не може да бъде изпълнено нормално, защото 

единичния импулс от датчика се получава твърде близо след активиране 
на сигнала DEC или скоростта е много ниска. 

100 На екрана за настройки PRM MODIFY е установен в единица. 
Установете го в нула и рестартирайте системата. 

111 Резултатът от изчислението на макро инструкцията е превишил 
допустимия обхват (-232 - +232). 

112 Зададено е деление на нула. 
114 Недефиниран Н код е зададен в блок G65. 
115 Невалиден номер на променлива. 
116 Не може да бъде присвоена стойност на променливата, 

определена с адрес Р. 
119 Аргументът на функция SQRT или BCD е отрицателен. 
122 Макросът е извикан два пъти. Променете програмата. 
125 В блок G65 e зададен неизползваем адрес. 
128 Зададеният номер на ред е извън диапазона 0 – 9999 или не може да 

бъде намерен такъв номер при изпълнение за команда на преход. 
200 Прекъсване на връзката: Комуникацията по серийния канал е 

прекъсната от потребителя. 
201 Устройството не отговаря: Устройството за комуникация е прекратило 

връзката. 
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Аларма Значение 
202 Устройството не може да намери файла: Устройството за комуникация 

не може да намери указания файл. 
203 Устройството не може да пише: Устройството за комуникация не може 

да записва получаваните данни. 
204 Зареждането не е завършено: Операцията по зареждане не е завършила 

цялостно. 
205 Грешка в данните: Данните получавани по сериен канал имат 

неправилен формат. 
250 Прекъсната е връзката с клавиатура и машинен пулт.  
251 Прекъсната е връзката с МС1. 
252 Прекъсната е връзката с МС2. 
253 Прекъсната е връзката с МС3. 
300 Липсващ PMC-X: Липсва контролер PMC-X за управление на машината. 
301 Моля, изключете захранването: Параметър, който изисква изключване 

на захранването. 
302 Нарушена цялост на програмите в RAM на CNC: Захранването е 

изключено по време на промяна на програмите в RAM на CNC. 
 
2. Аларми от серво системата. 
Аларма Значение 

400 Подаден е сигнал за претоварване на регулатор. 
401 Изключен е сигналът VRDY. 
402 Подаден е сигнал VRDY от регулатор преди заявка от CNC. 

 
403 

Системна грешка при позициониране. Съществува възможност за 
неправилно изпълнение на командата за връщане в опорна точка поради 
неизправност в CNC или серво системата. Опитайте отново след ръчно 
връщане в опорна точка.  

4n0 Стойността на отклонението на позицията при движението на n-тата ос е 
по-голяма от зададената стойност. 
*Отклонението трябва да бъде задавано с параметър за всяка ос. 

4n1 Регистърът за отклонение е препълнен. 
* Отклонението трябва да бъде задавано с параметър за всяка ос. 

4n2 Зададена е скорост на придвижване по-голяма от 1000000 единици/сек. 
на n-тата ос. Тази грешка обикновено се появява в резултат на неправилно 
установен CMR. 

4n3 Системна грешка по детектиране на позицията на n-тата ос. Най-вероятно 
разкъсване на връзката с датчика за обратна връзка. 

4n4 Дрейфът по n-тата ос надвишава 500 единици. 
4n5 Стойността на отклонението на позицията при неподвижност на n-тата ос 

е по-голямо от зададената стойност. 
4n6 Проблем в обратната връзка на n-тата ос при използване на резолвер. 
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3. Аларми от преминаване на границите. 
 
Номер Значение Обяснение 

6n0 +n Излизане извън определените граници по n-тата ос(+) 
6n1 -n Излизане извън определените граници по n-тата ос(-) 

 
4. Аларми от макроси. 
 

Аларма Значение 
500 – 599 Алармата е свързана с потребителските макроси, изпълнението на 

макросите, включително и програмните входове за преобразуване. 
За повече информация се обърнете към съответното ръководство. 

 
 
5. Аларми от прегряване. 
 

Аларма Значение 
600 OVER HEAT: CONTROL UNIT Прегряване на управляващото устройство. 
601 OVER HEAT: SERVO MOTOR Прегряване на серво двигателя. 
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Таблица със системните съобщения за грешки в 

система ЕТА-17 CNC 10 T 
1. Програмни аларми. 
 

Аларма Значение 
003 Въведени са данни, които са надхвърлили допустимия брой цифри. 
005 Адресът не е бил последван от коректни данни, а от някакъв друг адрес 

или ЕОВ 
006 Грешка – знак (-). Знакът (-) е въведен след адрес, който не може да 

приема отрицателни стойности или са въведени два знака (-). 
007 Десетичната точка е въведена след адрес, който може да приема само 

цели числа или са въведени две десетични точки. 
009 Въведен неприложим символ. 
010 Зададен е неприложим G код. 
011 Не е зададена стойност на работното подаване. 
023 Зададена е отрицателна стойност на радиуса при кръгова интерполация. 
029 Стойността на корекцията на инструмента, определена с Т код е по-

голяма от допустимата. 
030 Номера на корекцията на инструмента при задаване на Т функция е по-

голям от допустимия. 
031 При задаване на корекция на инструмента с G10, номерът на корекцията 

след Р е бил по-голям от максималния брой корекции или не е зададен 
номер на корекция. 

032 При задаване на корекция на инструмента с G10, стойността на 
корекцията е била по-голяма от максимално допустимата. 

033 Точката на пресичане не може да бъде определена при компенсация на 
радиуса на инструмента. 

034 Старт блок или изключващ блок трябва да бъде изпълнен в режим G02 
или G03 при компенсация на радиуса на върха на инструмента. 

035 Скип функция G31 е зададена в режим на компенсация на радиуса на 
върха на инструмента. 

038 С компенсацията на радиуса на върха на инструмента ще се получи 
пренарязване, защото началната или крайната точка на дъгата съвпадат с 
нейния център. 

039 Фаските или радиусите на ъглите са зададени в старт блок, изключващ 
блок или при превключване на G41 и G42 при компенсация на радиуса на 
върха на инструмента. 

040 При компенсация на радиуса на върха на инструмента в цикъл G90 или 
G94 ще се получи пренарязване. 

041 При компенсация на радиуса на върха на инструмента ще се получи 
пренарязване. 

050 Фаските или радиусите на ъглите са зададени в блок за нарязване на резба 
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Аларма Значение 

051 След блок, в който се задават фаски или радиуси на ъгли трябва да следва 
блок с G01. 

052 Неправилна посока на преместване или дистанция за преместване след 
блока, който определя фаските или радиусите на ъглите. 

054 Блокът, в който са зададени фаски или радиуси на ъгли включва и 
команда за резба. 

055 В блока, в който са зададени фаските или радиусите на ъглите, зададеното 
разстояние за преместване е по-малко от стойността на радиуса на ъгъла 
или фаската. 

059 Програмата с избрания номер не може да бъде намерена. Да се търси във 
външните програмни номера. 

060 Зададения номер на ред не може да бъде намерен. 
061 Адрес P или  Q не е зададен в някои от циклите е G70, G71, G72 или G73. 
062 * Дълбочината на нарязване при G71 или G72 е нула или отрицателна 

стойност; 
* Броят на повторенията при G73 е нула или отрицателна стойност; 
* При G74 или G75, когато i∆  или k∆ е зададена отрицателна стойност; 
* При G74 или G75, когато i∆  или k∆ е нула, за U и W се задава стойност, 
различна от нула; 
* Зададена е отрицателна стойност за d∆  при G74 или G75; 
* Нула или отрицателна стойност е зададена за височина на резбата или 
за дълбочина на нарязването на 1 пас при G76; 
* Зададената минимална дълбочина на нарязването при G76 е по-голяма 
от височината на резбата; 
* Зададен е неизползваем ъгъл за върха на инструмента; 

063 Зададения номер на ред на адрес Р в цикли G70, G71, G72 или G73 не 
може да бъде намерен. 

065 *При G71, G72 или G73, G00 или G01  не са зададени в блока, определен 
с адрес Р; 
*При G71 или G72, адресите X(W) или Z(U) са били зададени в блок с 
последователен номер, който е зададен с адрес Р. 

066 При G71, G72 или G73, между два блока, определени с P и Q е зададен 
неразрешен G код. 

067 G70, G71, G72 или G73 са зададени с P и Q не могат да бъдат изпълнени в 
режим MDI. 

069 Крайната команда за преместване в блокове, определени с P и Q на G70, 
G71, G72 и G73 завършва с фаска или радиус. 

070 Паметта не е достатъчна. 
071 Програмата с зададения номер или зададения адрес не могат да бъдат 

намерени. 
072 Броят на програмите, които трябва да бъдат съхранени превишава 512. 
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Аларма Значение 
074 Номерът на програмата е извън диапазона от 1 до 9999. 
076 Адрес P не е бил зададен в блока, който включва команда М98 или 

команда G65. 
077 Последователно са били извикани повече от три подпрограми. 
078 Програмния номер с адрес P в блок, който включва М98, М99, G65 или 

G66 не е бил намерен. 
079 При справката, съдържанието на програмата, записано в паметта не е 

еднакво с това на лентата. 
080 Когато осите са достигнали областта, определена от съответните 

параметри сигналитe XAE и ZAE не са активирани от инструмента на 
машината. 

081 Автоматичната компесация на инструмента е зададена без Т код. 
082 В един и същи блок са зададени Т код и автоматична компенсация на 

инструмента. 
083 При автоматична компенсация на инструмента е зададена невалидна ос 

или командата е зададена с относителни координати. 
090 Отиване в нулева точка не може да бъде изпълнено нормално, защото 

единичния импулс от датчика се получава твърде близо след активиране 
на сигнала DEC или скоростта е много ниска. 

092 Командваната ос с G27  не може да достигне до нулева точка. 
100 Параметър PWE  e установен в 1. Установете го в 0 и дайте RESET на 

системата. 
111 Резултатът от изчислението на макро инструкцията в превишил 

допустимия обхват (-232 - +232). 
112 Зададено е деление на нула. 
114 Недефиниран Н код е зададен в блок G65. 
115 Невалиден номер на променлива. 
116 Не може да бъде присвоена стойност на променливата, 

определена с адрес Р. 
119 Аргументът на функция SQRT или BCD е отрицателен. 
125 В блок G65 e зададен неизползваем адрес. 
128 Зададеният номер на ред е извън диапазона 0 – 9999 или не може да бъде 

намерен такъв номер при изпълнение за команда на преход. 
200 Прекъсване на връзката: Комуникацията по серийния канал е прекъсната 

от потребителя. 
201 Устройството не отговаря: Устройството за комуникация е прекратило 

връзката. 
202 Устройството не може да намери файла: Устройството за комуникация не 

може да намери указания файл. 
203 Устройството не може да пише: Устройството за комуникация не може да 

записва получаваните данни. 
204 Зареждането не е завършено: Операцията по зареждане не е завършила. 



ETA-17 Приложение 6. 

Rev. 1/2004   F-8 

Аларма Значение 
205 Грешка в данните: Данните получавани по сериен канал имат неправилен 

формат. 
250 Прекъсната е връзката с клавиатура и машинен пулт.  
251 Прекъсната е връзката с МС1. 
252 Прекъсната е връзката с МС2. 
253 Прекъсната е връзката с МС3. 
300 Липсващ PMC-X: Липсва контролер PMC-X за управление на машината. 
301 Моля, изключете захранването: Параметър, който изисква изключване на 

захранването. 
302 Нарушена цялост на програмите в RAM на CNC: Захранването е 

изключено по време на промяна на програмите в RAM на CNC. 
 

2. Аларми от серво системата. 
 

Аларма Значение 
400 Подаден е сигнал за претоварване на регулатор. 
401 Изключен е сигналът VRDY. 
402 Подаден е сигнал VRDY от регулатор преди заявка от CNC. 

 
405 

Системна грешка при позициониране. Съществува възможност за 
неправилно изпълнение на командата за връщане в опорна точка поради 
неизправност в CNC или серво системата. Опитайте отново след ръчно 
връщане в опорна точка.  

4n0 Стойността на отклонението на позицията при движението на n-тата ос е 
по-голяма от зададената стойност. 
*Отклонението трябва да бъде задавано с параметър за всяка ос. 

4n1 Регистърът за отклонение е препълнен. 
* Отклонението трябва да бъде задавано с параметър за всяка ос. 

4n2 Зададена е скорост на придвижване по-голяма от 1000000 единици/сек. 
на n-тата ос. Тази грешка обикновено се появява в резултат на неправилно 
установен CMR. 

4n3 Системна грешка по детектиране на позицията на n-тата ос. Най-вероятно 
разкъсване на връзката с датчика за обратна връзка. 

4n4 Дрейфът по n-тата ос надвишава 500 единици. 
4n5 Стойността на отклонението на позицията при неподвижност на n-тата ос 

е по-голямо от зададената стойност. 
4n6 Проблем в обратната връзка на n-тата ос при използване на резолвер. 
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3. Аларми от преминаване на границите. 
 
Номер Значение Обяснение 

6n0 +n Излизане извън определените граници по n-тата ос(+) 
6n1 -n Излизане извън определените граници по n-тата ос(-) 

 
Забележка: *Работната зона се задава в параметри P780-P708. 

*Проверката на работната зона може да се игнорира, ако при 
първоначалното пускане на системата се натискат едновременно бутони 
CAN и P. В този случай не се прави проверка дали инструмента е в 
работната зона.  

 
4. Аларми от прегряване. 
 

Аларма Значение 
600 OVER HEAT: CONTROL UNIT Прегряване на управляващото устройство 
601 OVER HEAT: SERVO MOTOR Прегряване на задвижващ серво мотор 
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Приложение 7.Т. 
Опции за настройка на СИСТЕМА 10 T  
 
За да смените тези опции направете следното: 

1. Изключете системата. 
2. Задръжте бутона [ALTER] и включете системата. Тази операция води до 
показване на екрана за въвеждане на парола на Advanced Utilities 
3. В полето напишете 4562951413 и натиснете [INPUT] бутона. 
4. От главното меню на Advanced Utilities изберете  'System Utilities'. 
5. После изберете 'Setup options'. 
6. Въведете битовете за опции според долната таблица. 
7. Натиснете [Update] бутона за да се запазят промените. 

Паролата за потребители,които ще се занимават само с диагностики е 6362666. 
 

 7 6 5 4 3 2 1 0 
0 PMCX BCODE 3AXSS SANLG  FLUP 4AXS 3AXLS 
1   CHMFR TOOLP CORNA HOVRM   
2 TLIFE    WSHFT MIX   
3 GSPEC G3637 G34  G8889 G2223 EXTS G6869 
4     ZRN4 ZRN3 ZRNZ ZRNX 
5     MSR4 MSR3 MSRZ MSRX 
6         
7         
8        MSZT 
9 OCMR O9000 ----         ---- DECI ----- SIM 

 
3AXLS – разрешава режим с  3 оси ( X, Z, C, S ) 
4AXS  - разрешава режим с 4 оси ( X, Z, C, H, S ) 
3AXSS – разрешава режим с 3 оси като третата е въртяща се (X, Z, C – S) 
FLUP  - разрешава използването на режим за следене  (SVFx сигнали) 
SANLG – аналогово управление на шпиндел ( или 12-битов R код) 
BCODE – разрешава използването на  B-кодове 
PMCX  - разрешава използването на PMC-X  
CHMFR - разрешава фаски и закръгления  
TOOLP – разрешава четенето на позицията на инструмента от PMCX 
CORNA - разрешава ъглово програмиране  
HOVRM - разрешава FEED OVR от РИГ 
TLIFE - визуализира "TOOL LIFE" 
WSHFT – разрешава  "WORK SHIFT" 
MIX  - разрешава огледален образ по ос X 
GSPEC - разрешава специални G-кодове 
G3637 – разрешава G36 и G37 
G34   - разрешава G34 
G8889 - разрешава G88 и G89 
G2223 - разрешава G22 и G23 
EXTS  - търсене във външна програма 
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G6869 - разрешава G68 и G69 
MSRX..MSR4 - 0- отиване в нулева точка по грид метод /1- отиване в нулева точка по 
“magnet switch” метод 
ZRNX..ZRN4 - 0- посока за отиване в нулева точка (+)/1- посока за отиване в нулева 
точка (-) 
SIM - симулиране на входове от операторския пулт /използвай внимателно/ запазен 
MSZT – разрешава параметър P034 ( “magnet switch”тип 2 )  
DECI – разрешава параметър P033 ( определящ активното ниво за DEC ) 
OCMR – разрешава използването на нестандартни CMR 
 От Р500 - Р507 – коефициент за умножение на CMR за съответната ос 
 От Р508 – Р515 – коефициент за деление на CMR за съответната ос 
O9000 – забранява редактиране на програми с номер по-голям от 9000 

 
* във всички позиции 1-  разрешава, а 0 – забранява. 

 
----- - запазени 
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Приложение 7.М. 
 
Опции за настройка на СИТЕМА 10М  

 
За да смените тези опции направете следното: 

1. Изключете системата. 
2. Задръжте бутона [ALTER] и включете системата. Тази операция води до 
показване на екрана за въвеждане на парола на Advanced Utilities 
3. В полето напишете 4562951413 и натиснете [INPUT] бутона. 
4. От главното меню на Advanced Utilities изберете  'System Utilities'. 
5. После изберете 'Setup options'. 
6. Въведете битовете за опции според долната таблица. 
7. Натиснете [Update] бутона за да се запазят промените. 

Паролата за потребители,които ще се занимават само с диагностики е 6362666. 
 

 7 6 5 4 3 2 1 0 
0 PMCX BCODE PEC SANLG SIMAX FLUP ADXS1 ADXS0 
1 CRCC CRCB DEC5 SYNFD HELIC M06 M6061 JOGVR
2         
3 MSR8 MSR7 MSR6 MSR5 MSR4 MSRZ MSRY MSRX 
4 ZRN8 ZRN7 ZRN6 ZRN5 ZRN4 ZRNZ ZRNY ZRNX 
5 NAM53 NAM52 NAM51 NAM50 NAM43 NAM42 NAM41 NAM40
6 NAM73 NAM72 NAM71 NAM70 NAM63 NAM62 NAM61 NAM60
7 ----- ----- ----- ----- NAM83 NAM82 NAM81 NAM80
8 ROT8 ROT7 ROT6 ROT5 ROT4 ----- ----- MSZT 
9 OCMR O9000 GEAR4  ---- DECI ----- SIM 

 
ADXS1:ADXS0 – брой оси 

00: 3 оси 
01: 3 оси + 4-та 
10: 3 оси + 4-та .. 5-та 
11: 3 оси + 4-та .. 6-та 

FLUP - разрешава използването на режим за следене (SVFx сигнали) 
SIMAX – едновременно управление на много оси 
SANLG – аналогово управление на шпиндел (12-битов R код) 
PEC   - разрешава компенсация лувтовете на винта 
BCODE – разрешава използването на  B-кодове 
PMCX  - разрешава използването на  PMC-X  
JOGVR - разрешава JOG коефициент на корекция на подаване от сигнали JOVx 

на адрес DGN104 
M06   - разрешава M06 да извиква подпрограма O9001. M06 не се буферира 
M6061 – разрешава M60 да извиква подпраграма O9002, а . M61 да извиква 

подпрограма O9003. M60 и М61 не се буферират. 
HELIC - разрешава хеликоидална интерполация (кръгова  по 2-ра ос + линейна 

по  3-та) 



ETA-17 

Rev. 1/2004   G-4 

DEC5 – прехвърля сигналите *DEC5,*DEC6 на диагностика, съответно 8.4 и 
9.4.Това се използва когато има повече от 4 оси и припасващия модул е малък. 

SYNFD – разрешава синхронно подаване (шпиндел кодер с задължителни 1024 
импулси за оборот ) 

CRCC:CRCB  - компенсация радиуса на инструмента 
00: без компенсация 
01: CRC-B 
11: CRC-C (предпочитана) 

DSCGX..DSCG8  0- обратна връзка от пулскодера 
1- обратна връзка от резолвер/индуктосин 

MSRX..MSR8  0- отиване в нулева точка по грид метод 
1- отиване в нулева точка по метод magnet switch 

ZRNX..ZRN8  0- посока за отиване в нулева точка  (+) 
1- посока за отиване в нулева точка  (-) 

NAMx3..NAMx0 – име за ос 'x' 
0000: A 
0001: B (забранява използването на B - кодове) 
0010: C 
0011: U 
0100: V 
0101: W 
0110: A 
0111: A 

Ако името вече се използва се слага следващото свободно 
MSZT – разрешава параметър P034 (“magnet switch” тип 2 ) 
ROT8..ROT4 – допълнителен вид на ос 

0: линейна 
1: ротационна 

SIM – симулиране на входове от операторския пулт (използвай внимателно!) 
DECI – разрешава параметър P033  / определя активното състояние на сигнала  

DEC / 
GEAR4 – разрешава 4-та предавка на вретеното 
O9000 – забранява редактиране на програми с номер по-голям от 9000 
OCMR – разрешава използването на нестандартни CMR 

 От Р500 - Р507 – коефициент за умножение на CMR за съответната ос 
 От Р508 – Р515 – коефициент за деление на CMR за съответната ос 

* във всички позиции 1-  разрешава, а 0 – забранява. 
----- - запазени 
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Приложение 8. 
PCB options за СИСТЕМА 10 

 
 7 6 5 4 3 2 1 0 
0 AFLSH RS232 ENCN4 ENCN3 MPGC2 MPGC1 MPGC0  
1       DMPG1 DMPG0
2 DVRY3 DOVL3 DOH3 DVRY2 DOVL2 DOH2 ----- ----- 
3 DVRY5 DOVL5 DOH5 DVRY4 DOVL4 DOH4 ----- ----- 
4 DVRY7 DOVL7 DOH7 DVRY6 DOVL6 DOH6 ----- ----- 
5 DDAL7 DDAL6 DDAL5 DDAL4 DDAL3 DDAL2 DDAL1 DDAL0 
6 INVC7 INVC6 INVC5 INVC4 INVC3 INVC2 INVC1 INVC0 
7 DIRA7 DIRA6 DIRA5 DIRA4 DIRA3 DIRA2 DIRA1 DIRA0 
8 *CMD7 *CMD6 *CMD5 *CMD4 *CMD3 *CMD2 *CMD1 *CMD0
9 ----- ----- ----- CNC11 TFT3 TFT2 TFT1 TFT0 

 
MPGC2..MPGC0 – брой на свързаните РИГ 

000 – няма РИГ, влизане в STEP режим 
001 - 1 
010 - 2 
011 - 3 
100 – 4 

DMPG0 – смяна на посоката на РИГ(на машинния пулт) 
DMPG1 – смяна на посоката на РИГ(на външен РИГ) 
DDALx - изключи прекъсване от обратната връзка   - 2,3,4,5,6,7 оси 
DVRYx - изключи  VRDY аларма        - 2,3,4,5,6,7 оси 
DOVLx - изключи аларма за претоварване    - 2,3,4,5,6,7 оси 
DOHx  - изключи аларма за прегряване  - 2,3,4,5,6,7 оси 
AFLSH - включване на допълнителна FLASH библиотека ( 8MB ) /опция / 
RS232 - 0 – комуникация между MC-CNC -> RS485 / по подразбиране / 

1 - комуникация между MC-CNC -> RS232 
TFTx   - TFT тип 

 ENCN4 –  1 разрешава комуникация чрез CN4 
   0 забранява комуникация чрез CN4 
 ENCN3 –  1 разрешава комуникация чрез CN3 
   0 разрешава комуникация чрез CN3 

  
 CNC11 – показва CNC10 или CNC11 
 INVCx – разменя сигналите С и C на пулскодера на съответната ос. 
 DIRAх – разменя сигналите А и Ā на пулскодера на съответната ос. 
 *CMDх – инвертира командата от CNC към серво задвижванията на съответната 
ос. 
 
Забележка: Последните три параметъра са активни след вресия 2.хх.хх. 
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Приложение 9. 
 

Начин на свързване на шумозаглушители. 
  
Шумозаглушителите трябва да се свържат към всички релета, соленоиди и 
двигатели използвани в машината или към захранващото разпределително табло, 
към което е свързано управляващото устройство. Шумозаглушителят предпазва 
също и контактите на релетата. От долу са дадени начините на свързване на 
шумозаглушителя към различните устройства. 
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Метод за отиване в опорна точка –“ MAGNET SWITCH ” втори тип 
 
Този метод е удобен за отиване в опорна точка при оси, които имат 
нестандартна стъпка на винта или които използват датчици - линийки с 
един единичен импулс. 
 
1 Установява се секретен параметър P008.0  в 1от “Setup Options”- този 
параметър разрешава търсене на опорна точка по метод “Magnet Switch” 
втори тип 
 
2 От секретен параметър MSRx и параметър P034 се определя конкретно 
всяка ос по кой метод ще търси опорна точка. 
 
MSRx=0 P034=0  “Grid Metod”нормален 
MSRx=1 P034=0  “Magnet Switch” първи тип 
MSRx=1 P034=1   “Magnet Switch” втори тип 
 
3 Принципа на отиване в опорна точка по този метод е следния: 
 
3.1 Избира се режим ZRN и се подава сигнал за движение по съответната 
ос- до достигане на сигнал DECx oста се движи на бърз ход  
 
3.2 След това оста продължава да се движи със скорост определена от 
параметър P534 
 
3.3 След отпадане на сигнал DECx оста се движи със същата скорост 
докато получи фронт от единичен импулс на датчика и го подминава малко 
в зависимост от скоростта зададена в P534. 
 
3.4 Оста се риверсира и се движи със скорост (P534/16) до достигане на 
единичен импулс  
 
MSRx за М вариант е секретен параметърP003 
MSRx за Т вариант е секретен параметър P005 
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