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Az iTNC 530 kezelõszervei

Képernyõ

Billentyûzet

Gépi kezelõpanel *

Kézikerék *

* opcionális



iTNC 530 fõ komponensei

MC 422 vagy

Központi egység

MC 420

Merevlemez

MC

SIK kártya

SIK kártya a vezérlés
szoftver opcióival

Tengelyvezérlõ

CC 422 vagy CC 424

Tápegység Hajtások

UM ...UV ...

Digitális hajtásokkal szerelt CNC géphez

Példa: 4 digitális tengely + fõorsó kiszolgálása

Tápegység

Analóg hajtású CNC-k



PLC bõvítés

Kézikerék

Gépi kezelõpanel

Kijelzõ és billentyûzet

kapcsolók, érzékelõk

relék, mágneskapcsolók

PLC bemenetek

PLC kimenetek

USB, ethernet és RS232

Tapintó rendszerek

szerszám tapintó

munkadarab tapintó

Segédberendezések

munkatérajtó reteszei, biz-
tonságtechnikai berendezé-
sek, forgácskotró, hûtõvíz
szivattyúk, szerszám rögzí-
tés, szerszámtár, stb...

Pozíció mérés mérõlécek, szögadók

Motorok
tengelyek, fõorsó

3x400V sebesség jeladó

teljesítményHálózat

közbensõ kör 650V

Kapcsolódó eszközök



iTNC modellek, szoftver verziók
Verziószám ellenõrzése: Kézi üzemmód

340491 03 SP3

szoftver

verzió Service Pack

0modell: alap

1export

2alap + Windows

3export + Windows

4programozó állomás

Export:egyidejûleg legfeljebb 4 tengely mozog!

Windows: egy második processzoron a vezér-
léstõl függetlenül mûködõ operációs rendszer.

L3 fejlesztési szint:
(Feature Content Level = FCL)

szoftverfejlesztések engedélyezési szintje. Új szoft-
ver verzió telepítésénél az új funkciók nem érhetõek
el, csak a hibák javításai.

Aktuális (2012. november) szoftver:
60642x 02 SP5
34049x 07 SP5, FCL:4

MC6xxx/MC422D
MC422B/MC422C/MC420



Szoftver opciók
SIK (SYSTEM IDENTIFICATION KEY): meghatározza, hogy mely opciók érhetõek el.

Lekérdezése: Programbevitel és szerkesztés üzemmód

Kulcsszám: SIK

SIK kártya sorozatszáma. Egy új szoftver opció
megrendelésénél ezt a számot kell megadni .
Figyelem, az FCL szintnek is egyeznie
kell a kívánt opcióval!

Kiválasztott opció bekapcsolása

Opciók:
-Tengely bõvítés (pl. pótlólagos körasztalhoz)
-Szoftver opció 1 és 2 (lásd Programozási leírás)
-DCM dinamikus ütközés felügyelet
-DXF fájlok kontúrjainak feldolgozásához
-Globális programbeállítások
-AFC adaptív elõtolás szabályozás
-KinematicsOpt a kinematikai leírás automatikus optimalizálásához
-stb...



Bekapcsolás
1 Fõkapcsoló bekapcsolása.

Elindul a vezérlõ operációs rendszere (HeROS), majd
megjelenik az “Áramkimaradás” üzenet.

2 Üzenet nyugtázása a       gombbal.

3 PLC program és Softkey projekt automatiksan lefordul.

4 “Relévezérlõ fesz. hiányzik” üzenet kéri a gép erõs-
áramú részének bekapcsolást.

5 A vezérlõ feszültség bekapcsolásakor az iTNC ellenõrzi
a vészleállító kör mûködését, majd referencia felvételi
üzemmódba vált.



Referenciapont
A szerszámgép tengelyein található pozíció-
mérõk érzékelik a szánok elmozdulását.
Lineáris tengelyeken általában mérõlécet, kör-
asztalok és forgó tengelyek esetén szögadót
találunk.

Közvetlen mérés esetén a mérõrendszer a szán
elmozdulását méri.

Közvetett mérésnél a szán elmozdulásával
arányos mennyiséget mér (például a szánt
mozgató golyósorsó elfordulását).

közvetlen mérés

sebesség mérés

pozíció mérés

közvetett mérés

sebesség és
pozíció
mérés

Bekapcsolás után a szánok pillanatnyi helyzetét és a vezérlés-
ben nyilvántartott pozíciót össze kell kapcsolni.

Ez csak akkor lehetséges, ha a mérõrendszerek skáláin
egy vagy több referenciajel található és ezeket a jeleket
egyértelmûen azonosítani lehet.



Mérési elv

A leolvasó maszkon négy, egymáshoz képest negyed osztásperiódussal eltolt rácson át
jut a fény az üvegléc inkrementális jelei mögötti fotoelemekre. A fotoelemek páronként
párhuzamosan vannak kapcsolva, de ellentétes polaritással, így a 0 jelszintre szimmet-
rikus, egymáshoz képest 90°-kal eltolt
A és B fázisú szinuszos jelet adnak.
A két jel folyamatos ellenõrzésével a
vezérlés képes érzékelni azok jóságát,
hiba (például szennyezõdés) esetén
azonnal leállítja a gépet.

Tipikus alkalmazás: üveg mérõlécek

leképezõ, négymezõs leolvasás



Mérési elv interferenciális, egymezõs leolvasás

Az interferenciális mérési elv a maszk-
ban és a mértékmegtestesítõben -mint
optikai rácsban- keletkezõ fényelhajlási
jelenséget hasznosítja a mérési jel kép-
zésére.
A mérõléc mozgásakor az egyes elhaj-
lási fokozatokban a fényhullámok kö-
zött fáziseltolódások keletkeznek, me-
lyek arányosak az elmozdulással.
Annak érdekében, hogy a fáziseltoló-
dások kiértékelhetõek legyenek, a kü-
lönbözõ elhajlási fokozatokat egymás-
sal fedésbe kell hozni, hogy interferen-
cia keletkezzen.
A leolvasó maszkon elhajló fény három,
egymáshoz képest 120°-kal eltolt méré-
si jelet hoz létre a fotóelemeken, me-
lyekbõl elektronikus úton alakul ki a
HEIDENHAIN mérõrendszerekre jel-
lemzõ két, egymáshoz képest 90°-kal
eltolt mérési jelsorozat.

Tipikus alkalmazás: acélszalagos és üvegkerámia mérõlécek



Mérési eljárás inkrementális
Az inkrementális mérési eljárás esetében
az osztás szabályos rácsstruktúrából áll. A
pozícióinformációt az egyes inkremensek-
nek (mérési lépéseknek) egy kijelölt nulla-
ponttól induló számlálásával lehet meg-
kapni. Mivel a pozíciók meghatározásához
szükség van egy abszolút vonatkoztatási
pontra, ezért ezeken a mérõléceken vagy
mérõszalagokon egy referenciajel is talál-
ható. A mérõlécen a referenciajellel meg-
határozott abszolút pozíció pontosan hozzá
van rendelve egy mérési lépéshez. Tehát,
a referenciapont meghatározásához át kell
haladni ezen a referenciajelen a gép be-
kapcsolását követõen.

távolságkódolt referenciajelek




Mérési eljárás abszolút

Az abszolút mérési eljárás esetében a
pozícióérték közvetlenül a mérõrendszer
bekapcsolása után rendelkezésre áll és
onnan bármikor lehívható. A tengelyekkel
nem kell elmozdulni a referenciapont meg-
határozásához. Az abszolút pozícióinfor-
máció a mérõléc osztásmintájából olvas-
ható ki, ami soros kódstruktúrából vagy
több osztás-illetve kód-sávból állhat. Egy
külön inkrementális sáv illetve a legfino-
mabb osztássáv jeleit interpolálják a pozí-
cióérték meghatározásához és egyidejûleg
ezt használják egy inkrementális jel kép-
zéséhez is. 

EnDat

soros kódstruktúra kódsáv

2.1: kétirányú soros interfész abszolút és inkrementális jeleket is kiad
2.2: kétirányú soros interfész csak abszolút pozíciót ad ki




Referencia típusok
Az MP1350 gépi paraméter szerint:

1: mérõléc egy referenciajellel
2: útmérés forgóadóval
3: távolság kódolt mérõléc
5: abszolút mérõrendszer (EnDat)

refpont keresési iránya

refkapcsoló jele

referenciajel

1: mérõléc egy referenciajellel

1, a szán elindul a keresési irányba
2, ha áthalad a refjelen, akkor megvan a refpont, ha eléri a refkapcsolót, keresési irányt fordít
3, amikor áthalad a refjelen, akkor megvan a refpont



refpont keresési iránya

refkapcsoló jele

referenciajelek

3: távolságkódolt mérõléc

Referencia típusok

1, a szán elindul a keresési irányba
2, ha áthalad két refjelen, akkor megvan a refpont, ha eléri a refkapcsolót keresési irányt fordít
3, amikor áthalad két szomszédos refjelen, akkor megvan a refpont

2: útmérés forgóadóval

referenciajelek

refkapcsoló jele

refpont keresési iránya

mozgástartomány

kívánt referenciajel

1, a szán elindul a keresési irányba
2, a refkapcsoló jelére irányt fordít
3, miután lejött a kapcsolóról az elsõ refjelnél felveszi a refpontot

5: abszolút mérõrendszer

1, elmozdulás nélkül átveszi a tényleges pozíciót



Referenciapont felvétele
Referencia jelen áthaladni üzemmód

A bal oldali mezõben a refpontal nem rendelkezõ ten-
gelyek pozícióértékei inverz színben.
Jobb oldali mezõben a tengelyek felsorolása a refpont-
felvétel sorrendjében.

1 NC Start (zöld) nyomógombbal tengelysorrendnek
megfelelõen az automatikus refpontfelvétel indítása.

A folyamat alatt egy � jel látható
A � mindig látható, amikor a vezérlés valamit végrehajt!

2 Tengelymozgató gombokkal tetszõleges sorrendben a
referenciajelek megkeresése manuálisan.
Figyelem, fokozott balesetveszély!

Sikeres refpontfelvétel után az üzemmód eltûnik, ha vala-
melyik tengelyen nincs refpont, akkor a REFPONTON ÁT-
HALADNI funkciógombbal lehet visszatérni az üzemmódba.



Üzemmódok

Kézi üzemmód

Elektronikus kézikerék

smarT.NC: ...

Pozícionálás kézi értékbeadással

Mondatonkénti programfutás

Folyamatos programfutás

Programbevitel és szerkesztés

Programteszt

Csoportok közötti váltás

A két oldalon felsorolt üzemmódok közül egy-egy aktív.  A két oldal egymástól függetlenül mû-
ködik, a csoportok közötti váltás csupán a képernyõ alsó részét rendeli az aktív csoporthoz.

Gépi üzemmódok Programozási üzemmódok



Funkciógombok lapozása

alsó funkciógombok

függõleges funkciógombok



Navigálás, adatbevitel, beállítás
Kurzor, kijelölés mozgatása. Közvetlen ugrás megadott mondatra, ciklusra, sorra, paraméterre, stb.,

valamint választási lehetõségek ablakának megjelenítése.

Üzemmódnak megfelelõ beállítási lehetõségek.

Bevitel, választás nyugtázása, párbeszéd lezárása.

Párbeszéd kérdés átlépése, szó törlése.

Mondat, almenü lezárása, bevitel befejezése.

Párbeszéd megszakítása, sor, mondat törlése.

Érték törlése, hibaüzenet törlése.

Pillanatnyi pozíció, vagy a számológép eredmé-
nyének átvétele.



Hibaüzenetek
Hibaüzenetek, figyelmeztetések és információk kijelzése:

Kijelzett hibaüzenet törlése.

További üzenetek jelzése: ^

Összes aktuális hibaüzenet listázása.

Az aktuális (listában) hibaüzenethez tartozó
súgó szöveg megjelenítése, vagy a
TNCguide hívása.
A vezérléshez tartozó súgófájlokat megtalálja a HEIDENHAIN hon-
lapján (www.heidenhain.hu) az alábbi menüben:
- Szolgáltatások és dokumentáció
- Szoftver letöltés
- NC Milling iTNC 530 / TNCGuide Help /

Az adott vezérlés NC szoftver száma, pl. 34049x-05 / UM
- Válassza ki a kívánt nyelvet, például a magyart =HU (hungarian).

A megjelenõ ablakban letöltheti a választott nyelvû súgófájlokat
tartalmazó ZIP fájlt.

- Töltse le a ZIP fájlt és bontsa ki.
- Másolja a kibontott CHM fájlokat a nyelvnek megfelelõ TNC al-

könyvtárába: TNC:\tncguide\hu.

TNCguide helyzetérzékeny súgórendszer (FCL 3 szinttõl).



Képernyõ felosztása
Az üzemmódokon belül kiválasztható a képernyõn megjelenõ adatok, információk elrendezése.

Képernyõfelosztó funkciók hívása.

Az aktuális üzemmód meghatározza a
választható kijelzési módokat.

Az egyes módokon belül további beállítási,
választási lehetõségek vannak.
A további lehetõségek funkciógombokról,
vagy a        üzemmódban érhetõek el.

Grafikus megjelenítések közötti váltás

Képernyõképek programfutás üzemmódokban:



1

Pozíciók kijelzése

Kiválasztott tengely

Rögzített tengely

NC tengelyek: X Y Z A B C U V W
Programozhatóak, részt vesznek a
megmunkálásban.
PLC tengelyek: x y z a b c u v w
Kiegészítõ egységek (szerszámtár).
Fõorsó: S1 (S2)

Pozíció típusa
PILL. pillanatnyi pozíció, a szerszám aktuális pozíciója a

munkadarab koordinátarendszerében.

REF referencia pozíció, a szánok pillanatnyi helyzete a gépi

koordinátarendszerben

LEMRD szervolemaradás (követési hiba)

CEL célpozíció, a mozgásparancs végpontja 

TAVSG hátralévõ út, a pillanatnyi és a célpozíció közötti

távolság 

3D-MÚ hátralévõ út a döntött koordinátarendszerben

M118 kézikerekes szuperponálás távolsága

PILL.

REF TAVSG

LEMRD

CEL

1 mozgás kezdõpontja
2 mozgás végpontja
3 munkadarab nullapontja
4 gépi koordinátarendszer nullapontja

2

3

4



MOD funkciók
A MOD funkciót Kézi üzemmódban a        gomb lenyomásával lehet meghívni:

HEIDENHAIN Klartext
vagy ISO (G kódos)

programozás

Inch kijelzésnél
+1 tizedesjegy

kilépés

vagy
változtat

A beállítások a gép kikapcsolása-
kor is megõrzõdnek!

Lineáris tengelyek
pozíciókijelzése
mm vagy inch


	1: HEIDENHAIN  iTNC530 
	2: Kezelőszervek 
	3: Fő komponensek 
	4: Kapcsolódó eszközök 
	5: Verziók 
	6: Szoftver opciók 
	7: Bekapcsolás 
	8: Referenciapont 
	9: Mérési elv 
	10: Mérési elv 
	11: Mérési eljárás 
	12: Mérési eljárás 
	13: Referencia típusok 
	14: Referencia típusok 
	15: Refpont felvétel 
	16: Üzemmódok 
	17: Funkciógombok 
	18: Navigálás 
	19: Hibaüzenetek 
	20: Képernyő 
	21: Pozíciók kijelzése 
	22: MOD funkciók



