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Phần 1: Lập trình 

§ 1 Giới thiệu chung 

§ 1.1 Định nghĩa về hệ trục 

 

Đây là hệ thống CNC với 3 hoặc 4 trục tọa độ cho máy phay, máy bào 

và máy khoan… 

Một trục tọa độ bên phải gồm có trục X-, Z-, Y- và C-( hoặc A-) được dùng 

để xác định vị trí và hoạt động trục trong hệ thống CNC. Trục ngang là trục 

X và trục thẳng là trục Y, trục Z là nâng phôi( chi tiết gia công), và trục C 

(hoặc trục A) là trục phụ trong máy bào. Khi A hoặc C được dùng làm trục 

thứ 4 trong lúc vận hành thì trục này được xác định theo hệ thống tham số 

10. Chiều dương cho trục X, Y, Z chuyển động theo sự chuyển động của dao 

hướng ra chi tiết gia công, chiều âm là hướng ngược lại. Sau đây là sơ đồ: 

 

                                            

 

Z Y 

X 
phôi 

dao 

máy  

§ 1.2 Điểm 0 của máy 

 
Điểm 0 của máy hay còn gọi là điểm giới hạn là điểm cố định gần với 

công tắc máy trên dao của máy. Người ta dùng điểm này để đặt giới hạn tối 

đa của truc X,Y, Z  theo chiều dương. Không được dùng điểm này để trở lại 

chức năng cũ nếu điểm đó không có giá trị trên máy công cụ. Điểm này cũng 

không có tác dụng đối với trục phụ thứ 4. 

§ 1.3 Điểm khởi động của một chương trình 

 

Vị trí của các đỉnh ở công cụ tiêu chuẩn lúc bắt đầu của một chương 

trình được coi như là điểm bắt đầu của một chương trình, điểm bắt đầu của 

một công cụ hoặc điểm 0 của máy( không phải là điểm không(0,0) của hệ 

thống tọa độ chi tiết gia công) 
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§ 1.4 Hệ thống tọa độ 

 

Trong hệ thống này, một chương trình được thực hiện dựa trên hệ 

thống tọa độ của chi tiết gia công (hệ thống tọa độ của chi tiết gia công bằng  

hệ thống tọa độ của chương trình). Người dùng chương trình này nên đặt 

điểm không của trục X,Y,Z trùng với lệnh G00 tại phần đầu trong chương 

trình. Tuy nhiên cũng có thể dùng hệ thống tọa độ trượt của lệnh G92 trong 

chương trình và để thuận tiện cho chương trình, lệnh G92 có thể được dùng 

lặp đi lặp lại nhiều lần. Hệ thống này sẽ nhớ vị trí điểm không của máy. Sau 

khi thực hiện lệnh G27 (trở lại vị trí giới hạn và kiểm tra các bước đã mất), 

G28 (trở lại điểm bắt đầu của chương trình từ điểm đã đặt), M02, M30, 

M31, hệ thống sẽ được thay đổi từ hệ thống tọa độ trượt đến hệ thống tọa độ 

của chi tiết gia công. 

Bằng cách đặt hệ thống một điểm mình muốn, công cụ có thể được 

chuyển động đến vị trí. Các điểm tọa độ trong hệ thống tọa độ được xác định 

như là vị trí của một công cụ (dao). Các điểm được ghi rõ trong trục chương 

trình: X- trục, Y-trục, Z-trục, các điểm tọa độ được ghi rõ như sau 

X_ Y_ Z_ 

Lệnh này được xác định như trục của thế giới thực. 

Có hai loại hệ thống tọa độ được dùng trong hệ thống này: hệ trục tọa độ của 

máy và hệ trục tọa độ của chi tiết gia công. 

Hệ trục tọa độ của máy 

Một hệ trục tọa độ của máy với điểm không của máy được coi như là 

điểm gốc của hệ tọa độ theo máy. Một hệ tọa độ của máy được đặt bằng 

cách thao tác điểm giới hạn lại sau khi máy khởi động. 

§ 1.5 Hệ tọa độ theo chi tiết gia công. 

 

Chúng ta có thể thực hiện theo hệ tọa độ tuyệt đối (G90) hoặc theo tọa 

độ tương đối ( G91), hệ tọa độ tương đối đối lập với vị trí hiện tại của tọa 

độ. 

Chương trình tuyệt đối và chương trình tương đối 

Có hai cách để lệnh cho dao chuyển động: lệnh tuyệt đối và lệnh 

tương đối. Trong lệnh tuyệt đối, giá trị tọa độ của vị trí cuối được thực hiện 

còn trong lệnh tương đối thì hệ tọa độ theo chi tiết gia công được xác định 

để rồi vị trí dao hiện tại phù hợp với kết quả thêm vào giá tri tăng lên với các 

tọa độ của dao ở vị trí trước. Các lệnh tương đối và tuyệt đối được sử dụng 

cùng trong một block. 

Đường kính và bán kính chương trình 
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Vì tiết diện ngang của chi tiết gia công thường được vòng quanh trong 

chương trình điều khiển tiện CNC, các kích thước của nó được xác định theo 

đường kính và bán kính 

Khi đường kính được xác định , nó được gọi là đường kính chương 

trình và khi bán kính được xác định, nó được gọi là bán kính chương trình. 

G10 và G11 được dùng để xác định  lần lượt đường kính và bán kính 

chương trình. Nếu G10 và G11 không được xác định thì đường kính chương 

trình được chọn bởi hệ thống lúc đầu. 

§ 1.6 Đơn vị đầu vào và các giá trị  biên thiên của hệ tọa độ tối thiểu 

 

Đơn vị đầu vào của giá trị hệ tọa độ tối thiểu là 0,01mm. giá trị đặt lệnh đối 

đa là ±99999.99 

 

Tên trục 
Đơn vị đầu vào tối 

thiểu 
                    Đơn vị đầu ra tối thiểu 

Trục   X  0.01mm 0.01mm 

Trục   Z  0.01mm 0.01mm 

     Trục  Y 0.01mm 0.01mm 

  Trục A(C)  0.01mm Phụ thuộc vào thiết kế máy 

 

§ 1.7 Cấu tạo chương trình 

 

Một nhóm các lệnh được đưa vào CNC để khởi động máy được gọi là 

Chương trình. Bằng cách xác định các lệnh, dao được chuyển động dọc theo 

đường thẳng hoặc theo hình cung, hoặc trục của mô tơ được bật lên hoặc tắt. 

trong một chương trình, thực hiện các lệnh trong một chuỗi các chuyển động 

của dao.  

Một nhóm lệnh trong mỗi bước đi của dao được gọi là block. Chương 

trình này gồm một nhóm block để thưch hiênk một loạt các chuyển động cảu 

máy. Số để phân biệt mỗi block được gọi là dãy số và số để phân biệt cho 

mối chương trình gọi là số chương trình. 

Mỗi block phải gồm một dãy số  để chỉ chuỗi hoạt động của CNC tại 

điểm bắt đầu của mỗi block và mã “enter” để chỉ điểm cuối của mỗi block. 

Một chữ cái N theo sau bởi giá trị số sẽ xác định dãy số. 

Ví dụ: 
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Chương trình P10 (chương trình số 10): 

 N10 G91 G0 X30 Z10↙  Block No.10, chương trình tương đối và vị trí 

nhanh; 

 N20 G1 W-50 F40↙  Block No.20, đường thẳng nội suy; 

 N30 G2 U-10 W-5 R10↙  Block No.30, hình cung nội suy; 

 N40 G0 U60 W60↙  Block No.40, vị trí nhanh; 

 N50 G28 W0 M2↙  Block No. 50, kết thúc chương trình và quay lại 

điểm bắt đầu chương trình. 

 

Một block được tạo bởi một hoặc hơn một từ. Một từ tạo thành một 

địa chỉ được theo sau bởi một số như đã chỉ ở trên, N20, G1, X30, F40. Địa 

chỉ là một chữ cái chỉ nghĩa của giá trị số theo địa chỉ( dấu số học (+ hoặc -) 

có thể được thêm vào trước giá trị số) Điều đó có nghĩa là chỉ sự biến thiên 

của giá trị theo sau địa chỉ. Có thể chỉnh lại một từ bằng tay 

 

 

 

 

Cấu tạo block của một chương trình trong hệ thống được thiết kế như sau: 

    / N5 X±4.2 Y±4.2 Z±4.2 A±4.2 C±4.2 I±4.2 J±4.2 K±4.2 U4.2 V4.2 

W4.2 P5 Q4.2 R±4.2 D1 H1 L5 F4.2 S2 M2  

Đối với một địa chỉ, một trong số các chữ cái từ A đến Z được dùng: một địa 

chỉ được xác định bởi nghĩa của số theo sau địa chỉ, cùng một địa chỉ có thể 

có nhiều nghĩa khá nhau phụ thuộc vào thông số chức năng đầu tiên. 

  

/ Mã bỏ  block tùy ý. Khi nét xiên này được đặt ở đầu của một block thì 

block này là một block không bắt buộc. khi đèn bỏ block không bắt buộc 

tren bảng vận hành sáng thì thông tin trong block với một nét xiên ở đầu 

sẽ bị bỏ qua ở hệ vận hành tự động, và phím <skip> có thể tắt chức năng 

bỏ tùy ý. 

N   Dãy số block biến thiên từ  0 đến 65535  ; 

G   Chức năng mở đầu, vài lệnh G để định dạng các tỉ số và một lệnh G để 

thực hiện  có thể được dùng trong cùng một block 

X 

,Y,Z,

A,C  

Giá trị tọa độ biến thiên từ –99999.99 đến 99999.99 trong mỗi một trục; 

Giá trị tuyệt đối(G91) hoặc giá trị tương đối(G90); 

Khi A hoặc C coi là trục thứ 4 trong chương trình thì được xác định bởi 

bít C của tham số No.10 

  

X4.2 
4:  bốn chữ số từ0 đến 9999 

2: hai chữ số sau dấu thập phân 
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I,J,K                               Vị trí trung tâm của vòng quay, tương ứng với điểm bắt đầu trong vòng 

cung nội suy. 

K  biểu thị tốc độ quay trong thước dây. 

A   Giá trị trên trục X, độ sâu của nhát cắt trong một vòng cắt, độ cao của 

đường ren(  tổng độ sâu nhát cắt ) tròng vòng cắt ren, có thể được xác 

định theo đường kính và bán kính. 

C   Giá trị trên trục Z, độ sâu nhát cắt của vòng cắt, độ sâu của nhát cắt đầu 

tiên trong vòng cắt ren. 

P   Thời gian dừng của chu kỳ máy; số biến thiên; số chương trình;  

R Bán kính vòng cung, mặt phẳng cơ bản(mặt phẳng R) trong một chu kỳ 

khép kín 

D 
Số của các công cụ(0~9);phần bù bán kính của công cụ   

L Số lần được lặp lại biến thiên từ 065535;số lỗ được khoét; 

H Số về chiều dài của công cụ(0~9);phần bù chiều dài công cụ;  

F Tốc độ cắt, đơn vị là mm/min or mm/r;  

S   Tốc độ của trục; 

T  Thay đổi chức năng của công cụ( dao); 

M   Mã chức năng phụ; 

↙   Mã vào, mã kết thúc một block; 

 

Một block phải bắt đầu với một địa chỉ N. Mã H, F, S, T, và M có thể được 

xác định trong cùng một block với mã G, các địa chỉ (X (U), Z (W), I, K, A, 

C, P, R, D, L)  tương ứng với mã G được xác định phụ thuộc vào điều chỉnh 

mã G tương ứng 

§ 1.8 Vị trí đường đi của dao 

 

Kết quả vị trí trên hệ tọa độ như sau: 

Nó sẽ là trục Z, trục X, trục Y, trục thứ 4 khi chiều của trục Z dương 

Nó sẽ là  trục X, trục Y, trục thứ 4, trục Z khi chiều của trục Z là âm 

Nó sẽ là trục X, trục Y, trục thứ 4 khi dao không đi qua trục Z 

1.9 phần  bù của hệ tọa độ theo chi tiết gia công 

Phần bù của hệ tọa độ theo chi tiết gia công có thể được đặt lần lượt bởi 

tham số No 55, 56, 57, và 58. các tham số này góp phần hiểu chỉnh phần còn 

lại của máy mà không cần chỉnh lại chương trình. 

 

 

§ 1.10 Trạng thái ban đầu và chế độ của hệ thống 

 



 

 6 

Trạng thái ban đầu là trang thái của một chương trình trước khi chương trình 

được vận hành. Nó là trạng thái mặc định cảu hệ thống khi bật máy. Trạng 

thái chế độ là trạng thái sau khi các lệnh được nhập vào, nó sẽ có giá trị cho 

đến khi một lệnh khác trong cùng một nhóm được nhập vào. Đối với mã 

lệnh, chúng ta sẽ có hai loại mã: mã ngắn và và mã chỉ thị 

    

Type Ý nghĩa  

Mã ngắn 
Lệnh chỉ có hiệu lực trong một block được nhập vào 

Mã chỉ thị Lệnh vẫn có tác dụng cho đến khi một mã khác cảu cùng 

một nhóm lệnh được nhập vào 

 

§ 1.11 Trạng thái đầu tiên của hệ thống 

 

Sau đây là trạng thái đầu tiên của hệ thống sau khi bật máy: 

     

Mục Trạng thái Mô tả 

Chế độ lập trình G90 Lập trình với hệ tọa đọ tuyệt đối 

 G17 
Lựa chọn mặt phẳng X-Z trong vòng cung 

nội suy  

 G40 Xóa  phần bù bán kính công cụ 

 G49 Xóa phần bù chiều dài công cụ 

 G50 Dùng hệ tọa độ theo chi tiết gia công 

 G80 Dữ liệu chế độ tròng vòng không khép kín 

 G94 Tốc độ trong chạy dao trên phút 

 G98 
Trở lại điểm bắt đầu trong vòng quay khép 

kín 

Mã chế độ G G0 Vị trí nhanh 

Tốc độ trượt 

ngang nhanh 
 Phụ thuộc vào tham số No.1 (G0 SPD) 

Tốc độ cắt dao  Phụ thuộc vào tham số No.2 (G1 F) 

Giá trị tọa độ 

làm việc 
 

Tọa đọ hiện tại, vị trí công cụ sau khi vận 

hành  tự động và vận hành bằng tay. 

Trục  Trạng thái hiện tại 

 

 

 

§ 1.12 Bắt đầu một chương trình lập trình 
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Khi bắt đầu thực hiện một lập trình, đầu của công cụ tiêu chuẩn phải được 

đặt ở vị trí tiêu chuẩn của hệ tọa độ theo chi tiết gia công đã được lập trình. 

G00 X_ Y_ Z_ nên được lập trình trong block đầu tiên của một quá trình lập 

trình để xác định điểm bắt đầu của công cụ trong hệ tọa độ tuyệt đối, nếu 

không chương trình lập trình sẽ không chạy chính xác. 

§ 1.13 Kết thúc một chương trình lập trình 

 

Thường dùng M2, M30, hoặc M31 để thực hiên block cuối cùng của một 

chương trình để kết thúc quá trình lập trình; 

M2: chỉ sự kết thúc của một chương trình và dừng trục, tắt máy bơm làm 

mát 

M30: khởi động lại chương trình 

M31: kết thúc chương trình 

Trước khi thực hiện các lệnh này, phải đảm bảo là công cụ chuyển về sau 

điểm bắt đầu của hệ tọa độ theo chi tiết gia công. 

§ 1.14 Lập trình chính và lập trình phụ 

 

1)  Chương trình lập trình chính 

Một chương trình lập trình được chia thành lập trình chính và lập trình phụ: 

thông thường hệ thống CNC hoạt đông theo chương trình lập trình chính 

nhưng khi một lệnh gọi là một lập trình phụ được gắn vào chương trình 

chính thì máy vận hành theo chương trình lập trình phụ.  Khi một lệnh chỉ 

định quay về chương trình chính được gắn vào chương trình lập trình phụ thì 

máy cũng quay trở lại chương trình chính. 

2) Chương trình lập trình phụ 

Khi một chương trình gồm các bước cố định  hoặc một nhóm bước thường 

xuyên lăp lại thì chúg có thể được ghi vào trong bộ nhớ  như là một chương 

trình phụ để đơn giản quá trình lập trình. Chương trình phụ có thể được gọi 

là hệ vận hành tự động. một chương trình phụ có thể gọi được một chương 

trình phụ khác. 

Chương trình phụ được xác dịnh bởi dãy số của block đầu tiên của nó. Tại 

block cuối của chương trình phụ, M99 phải được xác định.chương trình phụ 

thường được sắp xếp sau  block M2 hoặc M30 của chương trình chính. 

Chương trình phụ có thể được gọi bằng lệnh M98 

Khi một chương trình chính gọi một chương trình phụ, nó được coi như là 

một vòng gọi   chương trình phụ. Vì vạy hai vòng gọi chương trình có thể 

được thực hiện nh sau. 3 vòng gọi chương trình phụ có thể dùng M98 trong 

hệ thống CNC 
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N40 D1000 L10 M98       ; chương trình phụ No.1000 được nhắc lại 10 lần. 

N1000 G1 X-6                  : Bắt đầu chương trình phụ 

N1010 X-30 W-30                 

N1020 Z-20             

N1030 U-10 Z-30             

N1040 G0 X45 Z80 M99         ;kết thúc chương trình phụ 

§ 1.15 Phần bù khe hở 

Giá trị phần bù khe hở  được  tính ở hệ thống tham số trong khu vựchệ thống 

nhớ tham số ( tham số No 11, 12, 13, 14 được dùng cho phần bù khe hở ở  

lần lượt các trục X, Y, Z, và trục thứ 4. nếu giá trị pần bù của mỗi trục được 

đặt 0.00,có nghĩa là không có phần bù, và trong trườgn hợp này phần bù  khe 

hở sẽ được hệ thống CNC tự động đưa vào( nội suy đường tròn có thể bù ở 

cung phần tư tự động) 

§ 1.16 Mặt phẳng cơ bản R 

 

Mặt phẳng cơ bản R nằm ở trên cao từ độ cao của mặt phẳng X-Y. Nó cao 

hơn chi tiết gia công nhưng không quá cao để góp phần nâng công cụ cắt 

theo chiều trục Z và chiều ngang nhanh  theo hướng trục X, Y tại mặt phẳng 

cơ bản R trong khi vòng khép kín đang hoạt động ( khoét hoặc doa thô) 

§ 2. Hàm  S_T_M, FEED% D, H, F 

§ 2.1 Hàm S 

 

Hàm S hay còn goi là mã S trong lập trình và để xác định tốc độ của trực 

quay. Khi dùng giá trị chuyển mạch 4- bit ( đầu ra má hóa) để xác định tốc 

độ trục quay: 

Tốc độ trục quay có thể đượ xác định theo dãy S0~ S15 theo phương thức 

giá trị chuyển mạch 4- bit. Trong trường hợp này tham số 54 phải được đặt 

là 0, 00 

Khi dùng các tín hiệu anolog (0~ 10V) để xác định tốc độ trục quay: 

Hàm S có thể dùng để xác định trực tiếp tốc độ của trục quay (số vòng trên 

phút) bằng cách đặt tham số 54,59 (tốc độ trục quay khi tín hiệu đầu ra là 

5V). hãy đọc chương 6 về dặt tham số để biết thêm chi tiết. 

§ 2.2 Hàm M( hàm phụ) 

 

 M0  — Dừng chương trình.Dừng chương trình tự động, trục và máy 

làm mát sau một block có chứa M00 sẽ được thực hiện. ấn nút 

<RUN> để khởi động lại chương trình vận hành tự động 
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 M2  —kết thúc chương trình. Nó có nghĩa là kết thúc chương trình 

chính và dừng trục, chất làm mát, hủy bỏ sự dịch chuyển hệ tọa độ 

được thực hiện bởi lệnh G93 và phần bù công cụ. nếu lệnh G92 dùng 

đế xóa cài đặt hệ tọa độ, hệ thống sẽ trở lại hệ tọa độ theo máy và bắt 

đầu lại chương trình. 

 M3  —chuyể động quay tiến của trục; 

 M4  —chuyển động quay lùi của trục; 

 M5  —trục dừng chuyển động;hàm tương thích không hoạt động 

 M8  — máy làm mát bật 

 M9  —máy làm mát tắt; 

 M12 —tạm dừng: chương trình vận hành tự động dừng khi một block 

chứa M12 được thực hiện, khi chương trình dừng, tất cả thông tin mã 

giữ nguyên không đổi như trong quá trình thực hiện một block. 

Chương trình vận hành tự động có thể được khởi động lại khi ấn nút 

<RUN> 

 M20 —đầu ra tự chọn của người sử dụng 1 đặt là “1” 

 M21 —đầu ra tự chọn của người sử dụng 1 đặt lại về “0” 

 M22 —đầu ra tự chọn của người sử dụng 2 đặt là “1” 

 M23 —đầu ra tự chọn của người sử dụng 2 đặt lại về “0” 

 M24 —đầu ra tự chọn của người sử dụng 3 đặt là “1” 

 M25 —đầu ra tự chọn của người sử dụng 3 đặt lại về “0” 

 M27 — Đặt lại hệ tọa độ và  điểm 0 trở lại mà người vận hành muốn 

đặt lại    M28 — đặt lại giá trị tọa độ của trục thứ 4 (trục A hoặc C) 

 M30 — kết thúc chương trình và khởi động lại,sau khi một block 

chứa M30 được thực hiện, kiểm soát xóa phần bù được thực hiên bằng 

lệnh G93 và phần bù công cụ và quay trở lại điểm bắt đầu chương 

trình.( không dừng trục và máy làm mát) 

 M31 —kết thúc chương trình, kiểm soát hủy phần bù G93 và phần bù 

công cụ và quay trở lại điểm bắt đầu chương trình.  

 M32 — dầu bôi trơn hoạt động 

 M33 —   dầu bôi trơn tắt; 

 M40 — đặt lại S1, S2 (đặt về “0”); 

 M41 — lựa chọn mức đầu tiên về tốc độ trục quay. 

 M42 —  lựa chọn mức thứ hai về tốc độ trục quay 

 M50 —  đặt lại S4, S8,  (không có đầu ra của S4, S8); 

 M51 —  đầu ra S4 và đặt lại S8; 

 M52 —  đầu ra S8 và đặt lại S4; 

 M60  khi đầu ra của người sử dụng 1 là 1, lệnh điều khiển dừng khi 

một lệnh được thực hiện, khi đầu ra của người dùng là 0, lệnh điều 

khiển tiếp tục thực hiện lệnh kế tiếp của cùng một block hoặc block kế 

tiếp. 
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 M61 —.  khi đầu ra của người sử dụng 1 là 0, lệnh điều khiển dừng 

khi một lệnh được thực hiện, khi đầu ra của người dùng là 1, lệnh điều 

khiển tiếp tục thực hiện lệnh kế tiếp của cùng một block hoặc block kế 

tiếp 

 M62 —   khi đầu ra của người sử dụng 2 là 1, lệnh điều khiển dừng 

khi một lệnh được thực hiện, khi đầu ra của người dùng là 0, lệnh điều 

khiển tiếp tục thực hiện lệnh kế tiếp của cùng một block hoặc block kế 

tiếp 

 M63 —   khi đầu ra của người sử dụng 2 là 0, lệnh điều khiển dừng 

khi một lệnh được thực hiện, khi đầu ra của người dùng là 1, lệnh điều 

khiển tiếp tục thực hiện lệnh kế tiếp của cùng một block hoặc block kế 

tiếp 
 M90 —    lệnh điều khiển nhảy block được xác định bởi D khi đầu ra 

của người sử dụng 1 là 0Công thức: N_D_M91M91 —lệnh điều khiển 
nhảy block được xác định bởi D khi đầu ra của người sử dụng 1 là 1 

 Công thức:  N_ D_ M91  

 M92 — khi lệnh M92 được thực hiện, lệnh điều khiển nhảy đến block 

với số liên tiếp được xác định bởi DCông thức:  N_ D_ M92 

 M93 — lệnh điều khiển nhảy block được xác định bởi D khi đầu ra 

của người sử dụng 2 là 0 

 Công thức:  N_ D_ M93 

 M94 — lệnh điều khiển nhảy block được xác định bởi D khi đầu ra 
của người sử dụng 2 là 1 

Công thức:  N_ D_ M94 

 M98 — gọi chương trình phụ  

   Công thức: N_ D_ L_ M98 

 M99 — kết thúc chương trình phụ 

 

Note:  1) NếuM0, M2, M30, M31, M99 được thực hiện trong cùng 

một block với hàm G, nó phải được thực hiện sau hàm G; 

          2) M90, M91, M92, M93, M94, M98 không thể thực hiện trong 

cùng một block với các mã G trừ G10, G11, G98, G99; 

          3)  Nếu các mã M trừ M0, M2, M30, M31, M99, được thực 

hiện với  mã S, T, hoặc G trong cùng một block, nó sẽ được 

thực hiện đầu tiên. 

§ 2.3 Hàm D, H 
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D — số bán kính công cụ cắt (0~9) được sử dụng để bù phần bán kính công 

cụ. các giá trị bán khính công cụ   D1-D9 có thể lần lượt đặt bằng 

tham số 15-23 tương ứng 

H —  số chiều dài của công cụ cắt (0~9) và được dùng để bù chiều dài công 

cụ. các giá trị chiều dài công cụ H1-H9 có thể được đặt theo tham số 

24-32 tương ứng. 

Số bán kính công cụ có thể được xác định bằng mã D( D1-D9, D0 

nghĩa là bán kính công cụ bằng 0,0) trong lập trình, các hàm bù bán kính 

công cụ phù hợp với phần mền phiên bàn V3.0 và phía trên của hệ thống. 

Số chiều dài công cụ có thể được xác định bằng mã H( H1-H9, H0 nghĩa là 

chiều dài công cụ bằng 0,0) trong lập trình và không có phần bù chiều dài 

công cụ với G43 hoặc G44 

§ 2.4  F, FEED% 

 

Mã F có thẻ được dùng tự do trong chuyển động của lệnh block để xác định 

tốc độ chuyển ngang nhanh và tốc đọ ăn dao. Khi lệnh F thực hiện, tốc độ 

chuyền ngang nhanh và tốc độ ăn dao có tác dụng cho đến khi thay đổi giá 

trị mới của lệnh F .( tốc độ chuyển ngang nhanh và tốc độ nhát dao cắt đầu 

tiên cũng có thể thực hiện bằng tham số No.1 và No.2) 

     F: 0,01~ 3000,00mm/ phút 

FEED % được dùng để ghi đè tốc độ dao, biến thiên từ 0%, 10%, 

20%,……150%, có thể được chọn bằng cách ấn nút < Feed%> và <Feed%>. 

trong suốt thời gian vận hành tự động, ghi đè tốc độ chạy dao được điều 

chỉnh. 

§ 3  Hàm G ( hàm khởi động) 

§ 3.1 Hàm G để định dạng hiện trạng chương trình của hệ thống 

 

Hiện trạng chương trình của hệ thống được xác định bằng những hàm G như 

sau. Hiện  trạng  này sẽ có tác dụng nếu chúng không được xác định bằng 

lệnh mới. các hệ G có thể dùng trong một chương trình block với các hàm G 

khác và 6 hàm G có thể được dùng trong cùng một block 

  

 G17 — đầu tiên, chọnmặt phẳngX-Y cho hình cung nội suy 

 G18 — lựa chọn mặt phẳng Z-X cho hình cung nội suy 

 G19 — lựa chọnmặt phẳng Y-Z cho hình cung nội suy 

 G40 — đầu tiên, hủy bỏ phần bù bán kính công cụ 

 G41 —  phần bù bán kính công cụ bên trái (phù hợp với V3.00 và 

phiên bản phần mền ở trên) 
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 G42 —  phần bù bán kính công cụ bên phải (phù hợp với V3.00 và 

phiên bản phần mền ở trên) 

 G43 —   phần bù chiều dài công cụ + 

 G44 —   phần bù chiều dài công cụ – 

 G49 — lúc đầu,hủy bỏ phần bù chiều dài công cụ 

 G54 — lúc đầu,lựa chon hệ tọa độ theo chi tiết gia công thứ nhất    lúc 

đầu,lựa chon hệ tọa độ theo chi tiết gia công thứ hai   lúc đầu,lựa chon 

hệ tọa độ theo chi tiết gia công thứ ba   lúc đầu,lựa chon hệ tọa độ 

theo chi tiết gia công thứ tư   lúc đầu,lựa chon hệ tọa độ theo chi tiết 

gia công thứ năm 

 lúc đầu,lựa chon hệ tọa độ theo chi tiết gia công thứ sáu  

 G80 — lúc đầu,hủy bỏ dứ liệu của vòng khép kín (làm cho lệnh G98 

luôn thực hiện liên tục) 

 G90lúc đầu,lập trình với hệ tọa độ tuyệt đối.  Mã X, Y, Z  là các giá 

trị tọa độ tuyệt đối. 

 G91—lập trình hệ tọa độ tương đối.  mã X,Y,Z  là các giá trị tọa độ 

tương đối (số gia tương đối đến điểm bắt đầu của block hiên tại) 

 G94lúc đầu, dặt tốc độ của dao chạy trên phút. Đơn vị cảu tốc độ chạy 

dao cắt được đặt bằng mã F là mm/ phút 

 G95 — Đặt tốc độ chạy dao tren vòng. Đơn vị đặt bởi mã F là mm/ 

vòng. Má hóa( 1200 nhịp/ vòng) phải được dặt đầu tiên trước khi 

dùng hàm G95. 

 G98 — đầu tiên, trở lại mặt phẳng bắt đầu trong vòng khép kín. 

 G99 — trở lại mặt phẳng cơ bản R trong vòng khép kín. 
 G09, G60, G61, G64: hà m không có tác dụ ng 

§ 3.2 G0___ vị trí (hệ lập trình, hệ ban đầu ) 

 

Công thức: :   N_ G0 X _Y_ Z _ C_(A_)   

X, Y, Z, C(hoặc A)là giá trị tuyệt đối của tọa độ cuối (G91) hoặc giá trị 

tương đối(G90) trong hệ tọa theo máy được đặt trước. trục không 

cần thiết có thể bỏ. vị trí tỉ lệ trụ ngang được xác định bởi tham số 

No 1và có thể lập trình lại khi ấn nút tham số. ta có kết quả như 

sau: 

Khi chiều của trục Z dương thì tọa độ là Z, X, Y, trục phụ thứ 4 

Khi chiều của trục Z âm thì tọa độ là X, Y, trục thứ 4, Z 

Trục thứ 4 được xác định bằng bit C của tham số NO. 10.  

§ 3.3   G1- đường thẳng nội suy( hệ lập trình) 

 

Công thức:  N_ G1 X _Y_ Z _ C_( hoặcA_)   
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X, Y,Z là giá trị tọa độ tuyệt đối của điểm cuối (G91) hoặc giá trị tương 

đối(G90) được nội suy theo hệ tọa của máy. Trục không cần thiết có thể bị 

xóa 

Lệnh này xác định sự chuyênd động của đường thẳng nội suy từ điểm hiện 

tại đến điểm tọa độ X _Y_ Z _ C_ (hoặc A_). Tốc độ ăn dao được xác định 

trong lệnh F, và có giá trị cho đến khi giá trị mới được nhập vào. Tốc độ ăn 

dao cũng có thể được xác định bởi tham số No.2. 

Điểm A hoặc C có giá trị trên trục thứ 4 được xác định bởi bít C của tham số 

NO.10. 

§ 3.4 G2, G3 – hình cung nội suy (hệ lập trình) 

 

Hệ này cho phép dao chuyển thành góc hình cung 

 

Công thức:          G17      G2      X_ Y_   

          N_       G18                  Z_ X_            R_ F_ 

                      G19      G3             Y_ Z_  

 

    Hoặc:            G17       G2       X_ Y_  I_ J_  

             N_      G18                       Z_ X_  I_ K_             F_ 

                    G19       G3              Y_ Z_  J_ K_ 

Công thức đầu tiên xác định bán kính hình cung với hàm R; công thức thứ 

hai xác định điểm tâm của tâm hình cung bằng hàm I, J và K. tuy nhiên giá 

trị số theo I, K là một vectơ tổng hợp có tâm hình cung là điểm bắt đầu, và 

luôn được xác định như là một  giá trị trội. Đối với máy có mô tơ bậc được 

dùng như là mô tơ lái thì mô tơ bậc sẽ không mất bậc khi F<= 1200, 00 

 

G2: Chiều kim đồng hồ (CW) 

G3: Chiều ngược kim đồng hồ (CCW) 

X,Y, Z: Giá trị tọa độ cuối trong hệ tọa độ làm việc 

I: Khoảng cách theo chiều X từ điểm bắt đầu đến 

tâm hình cung. (luôn là giá trị bán kính và giá trị 

bội) 

J: Khoảng cách theo chiều X từ điểm bắt đầu đến 

tâm hình cung 

K: Khoảng cách theo chiều X từ điểm bắt đầu đến 

tâm hình cung 

R: Bán kính hình cung, nếu R>0 thì một góc hình 

cung nhỏ hơn 180° được nhập vào và NếuR<0 thì 

một góc hình cung lớn hơn 1800 được nhập vào. 
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G17,G18,G19  

Lần lượt chọn các mặt phẳng  theo thứ tự X-Y, 

Y-Z, Z-X. 

F: (nếu được xác định) tốc độ ăn dao theo hình cung 

 

G17 —  mặt phẳng X-Y    mặt phẳng G18 — Y-Z      mặt phẳng G19 — Z-X 

plane 

Y

X

G3

G2

       

Z
Y

X

G3

G2

           

Y

G3

G2

Z

                       

 § 3.5 G4_chu kỳ 

 

Công thức: N_ G4 R_ 

Bằng cách lập trình một chu kỳ dừng, việc thực hiện một block kế tiếp bị 

hủy bỏ theo thời gian đã lập trình trước. Đơn vị của thời gian dừng là giây. 

Đơn vị đầu vào cuả thời gian dừng là 0,01 giây. 

§ 3.6 G10, G11 – Doa thô trong rãnh lõm của hình cung 

 

Công thức: 

G10—doa thô hình tròn bên trong theo chiều kim đồng hồ: G10 

                                   N_     R_ Z_ I_ W_ Q_ K_ V_ D_ F_ 

G11— Doa hình tròn bên trong theo chiều ngược kim đồng hồ   G11:    

  

R Vị trí của mặt phẳng cơ bản R.nó là giá trị tọa độ tuyệt đối trên trục Z 

trong G90 và mặt phẳng bên xa với điểm đầu trên trục Z của block 

hiên tại trong hàm  G91 dùng để xác định hướng X-Y trên mặt R 

nhanh chóng và nâng công cụ vào hướng trục Z. 

Z Chiều cao của rãnh lõm. Nó là giá trị tọa độ tuyệt đối trong hàm  G90 

và vị trí tương đối của R trong hệ G91. 

I Bán kính của ránh lõm. Nó phải dài hơn bán kính của dao đang dùng. 

W Chiều cao của nhát cắt đầu. W>0. 

Q Giá trị tăng lên theo mỗi nhát cắt dọc trục Z. 

K Chiều dài gia tăng. Nó thường ngắn hơn bán kính của công cụ. 

V Khoảng cách từ mặt phẳng máy cuối cùng trong nhát cắt nhanh.V>0. 

D Số của bán kính công cụ(1-9) được xác định theo tham số  đến 23.D0 

có nghĩa là giá trị bán kính của công cụ bằng . 
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R ,Z, ,W, V và Q là các số liệu lập trình trong vòng khép kín. 

Quá trình của doa thô vòng bên trong cho các rãnh lõm như sau: 

(1) Nhanh chóng chuyển công cụ tới mặt phẳng cơ bản R trên trục Z. 

(2) Cắt độ cao W. 

(3) Doa một bán kính vòng I- với số tăng K (phần bù cho bán kính công cụ 

được xác định tự động bởi hệ thống). 

(4) Nhanh chóng trở về mặt  phẳng cơ bản R trên trục Z. 

(5)  Nhanh chóng hướng tâm của  chu kỳ theo chiều X-Y  

(6) Nhanh chóng hướng vào mặt phẳng xa V từ mặt phẳng máy cuối cùng 

theo chiều trục Z . 

(7) Cắt độ cao của (Q+V) theo chiều trục Z  

(8) Lặp lại quy trình No.  3  đến 7 để kết thúc việc cắt chiều cao tổng. 

(9) Trở lại điểm bắt đầu theo chiều trục Z (G98) Hoặc mặt phẳng cơ bản R 

(G99). 

trong sơ đồ sau là bán kính công cụ tương ứng D(phần bù cho bán kính công 

cụ được xác tự động bởi hệ thống). 

§ 3.7 G12, G13 – quá trình doa tinh 

 

Công thức: 

G12—quá trình doa tinh bên trong theo chiều kim đồng hồ G12 

                                    N_      I_ J_ D_ F_ 

G13—quá trình doa tinh bên trong ngược kim đồng hồ G13  

 

I Bán kính vòng quay 

J Khoảng cách giữa điểm bắt đầu và tâm của vòng quay 

D Số của bán kính công cụ(1-9) được xác định theo tham số  đến 23.D0 

có nghĩa là giá trị bán kính của công cụ bằng . 

 

Điểm cuối của công cụ: 

G12:1→2→3→4→5→6 

G13:6→5→4→3→2→1 

Chữ r trong sơ đồ sau là bán kính công cụ tương ứng D (phần bù cho bán 

kính công cụ được xác định tự động bởi hệ thống). 
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§ 3.8 quá trình doa tinh bên ngoài G15 G15 

 

Công thức: 

G14—quá trình doa tinh bên ngoài theo chiều kim đồng hồ.      G14 

                                        N_       I_ J_ D_ F_ 

G15—quá trình doa tinh bên ngoài ngược kim đồng hồ 

    

I Bán kính vòng quay 

J Khoảng cách giữa điểm bắt đầu và tâm của vòng quay 

D Số của bán kính công cụ (1-9) được xác định theo tham số No.15 đến 

23. D0 có nghĩa là giá trị bán kính của công cụ bằng 0.0. 

       

Đường đi của dao: 

G14:1→2→3→4 

G15:4→3→2→1 

Chữ r trong sơ đồ sau là bán kính công cụ tương ứng D (phần bù cho bán 

kính công cụ được xác định tự động bởi hệ thống). 

 

r

I J
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3

2
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Y
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§ 3.9 Cài đặt hệ thống tham số G22 

 

Công thức:  N_ G22 P_ L_ X_ Y_ Z_   

  : hệ thống số cho tham số, chi tiết về cài đặt hệ thống tham số nói ở §6. 

các số liệu để tính toán=0~20 : tính toán các thành phần sau: 

     =0:  đặt hệ thống tham số No.về “0”. 

     =1:  đặt X cho hệ thống tham sốNo.; 

     =2:  đặt –X cho hệ thống tham số No.. 

     =3:  đặt Abs (X) cho hệ thôngd tham số No.; (giá trị tuyệt đối của X) 

     =4:  đặt hệ thống tham sốNo.= giá trị gốc + X 

     =5:  đặt hệ thống tham số No.= giá trị gốc - X 

     =6:  đặt hệ thống tham số No.= X+Z 

     =7:  đặt hệ thống tham số No.= X-Z 

     =8:  đặt hệ thống tham số No.= -X+Z 

     =9:  đặt hệ thống tham số No.= -X-Z 

     =10: đặt hệ thống tham số No.= 2X 

     =11: đặt hệ thống tham số No.= X/2 

     =12: hệ thống PX * (giá trị của byte thấp hơn Z);  

     =13: đặt hệ thống tham số No.= X / (giá trị của byte thấp hơn Z); 

     =14: đặt hệ thống tham số No.= X*Z 

     =15: đặt hệ thống tham số No.= Root(X*Z)        

     =16: đặt hệ thống tham số No.= Root(X**2+Z**2)    

     =17: đặt hệ thống tham số No.= Root(X**2-Z**2)    

     =18: đặt hệ thống tham số No.= min(X, Z)          

     =19: đặt hệ thống tham số No.= max(X, Z)           

     =20: đặt hệ thống tham số No.＝mod(X, Z)          

 § 3.10 Bước nhảy điều kiện  

 

Công thức: N_ G23 P_ X_ Y_ Z_ L_   

 P: hệ thống số của tham số 1~99; 

 L: dãy số liên tiếp của việc nhảy block (biến thiên:  0 ~ 65535); 

 X,Y,Z: tham số điều kiện(ít nhất nên có một tham số điều kiện được 

xác định trong block này): 

 X: nếu giá trị của tham số được xác định vàNo.= X, nhảy đến block 

No. L; 

 Y: nếu giá trị của tham số được xác định vàNo.>Y, nhảy đến block 

No. L; 

 Z: nếu giá trị của tham số được xác định vàNo.<Z, nhảy đến block 

No. L; 
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Nếu thỏa mãn một trong những điều kiện thì máy sẽ nhảy qua một block với 

dãy số được xác định bằng lệnh L và cũng điều khiển thực hiện lệnh kế tiếp. 

§ 3.11 Kiểm tra lại điểm tham chiếu  

 

Công thức:  N_ G27 

G27 di chuyển công cụ ở trụ ngang đến điểm tham chiếu và kiểm tra bất cứ 

bước nào bị mất. trước khi quay lại điểm tham chiếu, phần bù khe công cụ bị 

hủy bỏ tự động. trước khi thực hiện lệnh G27, phải đảm bảo công cụ ở chiều 

âm của điểm tham chiếu nếu tham chiếu không có( nhà sản xuất máy đã 

không lập trình điểm tham chiếu) hoặc chưa vận hành máy quay về tham 

chiếu, đèn E45 sẽ hiển thị. Nếu có bất cứ bước nào bị phát hiện là mất sau 

khi quay lại điểm tham chiếu, đèn E41/E42 /E43 sẽ hiển thị. Khi Bit E41 của 

tham số No.10 là 0 và bước mất được phát hiện, đèn E41/E42/E43 sẽ sáng. 

Khi  Bit E41 của tham số No.10 là 1và chỉ trệch hướng không quá 0,02 mm, 

đèn E41/E42/E43 sáng. 

§ 3.12 Trở lại điềm tham chiếu qua điềm trung gian  

 

Công thức:  N_ G28  X_ Y_ Z_ A_(hoặc C_) 

Lệnh này dùng để chuyển công cụ đến điểm trung gian, và sau đó chuyển về 

điểm tham chiếu ở trụ ngang. Phần bù khe hở công cụ bị hủy bỏ sau khi trở 

về điềm tham chiếu 

§ 3.13 G31  Trở lại mặt phẳng cơ bản R   

 

Công thức:: N_G31 

Trở lại mặt phẳng cơ bản R dọc theo trục Z một cách nhanh chóng 

§  3.14 Doa thô rãnh lõm hình chữ nhật  

 

Công thức::G34 —doa theo chiều kim đồng hồ   G34 

                            N_  R_ Z_ I_ J_ K_ W_ Q_ V_ U_ D_F_ 

G35—doa ngược chiều kim đồng hồ G35 

 

R Vị trí của mặt phẳng cơ bản R . nó là giá trị tuyệt đối trong hệ G90 và 

vị trí tương ứng với điểm bắt đầu của một block hiện tại trong hệ G91. 

Z Chiều cao của solt. Nó là giá trị tuyệt đối trong hệ G90 và vị trí tương 

ứng trên mặt phẳng R. 

W Chiều cao nhát cắt trong lần doa đầu tiên,W>0. 

Q Chiều cao gia tăng trong mỗi lần cắt,Q>0. 
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V Khoảng cách từ mặt phẳng máy khi công cụ chuyển động xuống,V>0. 

K Chiều dài gia tăng sau mỗi lần cắt và thường ngắn hơn bán kính của 

công cụ,K>0. 

I Chiều dàicủa rãnh lõm hình chữ nhật theo trục X, I>0. 

J Chiều dài của rãnh lõm hình chữ nhật theo trục Z, J>0. 

U Bán kính góc đối đỉnh của rãnh lõm hình chữ nhật, U≥0. 

D Số chỉ bán kính công cụ (1-9) được xác định bằng tham số No.15 đến 

23.D0 có nghĩa là bán kính có giá trị bằng 0,0. 

R Z W V Q là các dữ liệu lập trình trong vòng quay khép kín. 

Quá trình được thực hiện như sau: 

(1) chuyển mặt phẳng cơ bản R xuống dọc trục Z. 

(2) Cắt chiều cao của W tại tốc độ dao cắt. 

(3) Doa mặt phẳng hình chữ nhật với tham số K từ tâm ra ngoài. (phần bù 

bán kính công cụ được xác định tự động bởi hệ thống .) 

(4) Nhanh chóng quay về mặt phẳng cơ bản R  dọc trụcZ . 

(5) Nhanh chóng hướng vào tâm của hình chữ nhật theo chiều X-Y . 

(6) Di chuyển xuống theo trục Z và hướng vào vị trí V từ mặt phẳng máy 

cuối cùng  

(7) Cắt chiều dài (Q+V) xuống theo trục Z. 

(8) Lặp lại quá trình bước.3 đến 7 để kết thúc gia công mặt phẳng hình chữ 

nhật cho tổng độ cao cắt. 

(9) Quay trở lại điềm bắt đầu Z (G98) hoặc mặt phẳng cơ bản R (G99). 

Chữ r trong sơ đồ sau là bán kính của công cụ tương ứng với D (phần bù bán 

kính công cụ được thực hiện tự động bằng hệ thống. 

 

r
k

U

J

I

Y

X

 

§  3.15 Doa tinh rãnh lõm hình chữ nhật 

 

Công thức: G36 — Doa theo chiều kim đồng hồ    G36 

                             N_       I_ J_ D_ K_ U_ F_  

G37 — Doa ngược chiều kim đồng hồ   G37 

 

I,J Chiều dài của hình chữ nhật theo trục X,Y 

K Khoảng cãch giữa điểm bắt đầu chạy chương trình và hình chữ nhật. 
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U Bán kính góc nổi. ở đây không có góc nối khi U bị hủy 

D  Sồ bán kính công cụ (1-9)  từNo.15 đến 23.D0 cho biết giá trị bán 

kính bằng . 

Vòng làm việc: G36:1→2→3→4 

                 G37:4→3→2→1 

Chữ r trong sơ đồ sau là bán kính công cụ tương ứng D (phần bù cho bán 

kính công cụ được xác định tự động bởi hệ thống). 

 

r

I

J
X

Y

K

U

r 1

4

3

2

 

§ 3.16 Doa thô mặt ngoài hình chữ nhật  

 

Công thức :G38—doa theo chiều kim đồng hồ     G38 

                                   N_      I_ J_ K_ U_ D_ F_ 

G39—doa ngược chiều kim đồng hồ   G39 

 

I

,J 

Chiều dài của hình chứ nhật trên trục X,Y 

K Khoảng cách giữa điềm bắt đầu cuả chương trình và hình chữ 

nhật  

U Bán kính mặt vát cạnh. 

D Sồ bán kính công cụ (1-9)  từNo.15 đến 23.D0 cho biết giá trị 

bán kính bằng . 

Đường đi của công cụ:  

G38:1→2→3→4 

G39:4→3→2→1 

Sơ đồ sau là bán kính công cụ tương ứng D (phần bù cho bán kính công cụ 

được xác định tự động bởi hệ thống). 
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§ 3.17 Bảng tổng kết cho hàm G của chu kỳ khép kín   

 

Chu kỳ doa thô hình tròn lõm, chu kỳ doa thô hình lõm vuông, chy kỳ 

khoét, chu kỳ khoan ngược và tiện ren có thể được xác định bằng 

hàm G của chu kỳ khép kín gồm các lệnhG10,G11,G34,G35,G73 

~ G89. quá trình gồm  các bước sau: 

 (1) nhanh chóng hướng vào lỗ trên mặt phẳng  X-Y  ( lệnh này không 

có trong G10,G11,G34,G35). 

(2) chuyển xuống mặt phẳng cơ bản R theo dọc trục  Z (mặt phẳng cơ 

bản R là mặt phẳng nằm giữa điểm bắt đầu và mặt phẳng X-Y và 

nằm gần chi tiết phôi). 

(3) cắt độ cao trong quá trình doa theo trục Z . 

(4) Cắt độ cao gia tăng theo thời gian theo trục Z  

(5) doa lỗ cuối cùng ở đáy hoặc trên mặt phẳng 

(6) trở lại mặt phẳng R cơ bản (G98) hoặc điểm bắt đầu theo trụcZ  

(7) luân chuyển từ (1) đến (6) nếu L đang chạy  ( chức năng này 

không có trong hàm G10,G11,G34,G35). 

Công thức: 

G98 

N_       G_ X_ Y_ R_ Z_ W_ Q_ P_ U_ V_ L_ K_ F_ 

          G99 

 

X, Y Vị trí của lỗ trên mặt phẳng X-Y. 

R Giá trị tọa độ của mặt phẳng R (nó là vị trí tuyệt đối trong hệ G90 và 

là vị trí ttương ứng với điểm kkhởi đầu trong hệ G91). 

Z Độ sâu của lỗ(nó là vị trí tuyệt đối trong hệ G90 và là vị trí ttương 

ứng với điểm kkhởi đầu trong hệ G91). 

W Chiều sâu của vết cắt đầu tiên (nó được tính từ mặt phẳng cơ bản R, 

W>0).  

Q Sự tăng lên của chiều sâu vết cắt theo trục Z . 

P Thời gian trì hoãn trong đáy lỗ 

U Khoảng cách trong quá trình nâng công cụ ở vòng doa nhanh (G73). 
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V Khoảng cách từ cuối mặt phẳng máy cùng trong vòng doa với tốc độ 

cao(G73) và vòng doa sâu (G83),V>0. 

K Vận tốc quay trục trên phút trong G74,G84,nó dùng để tính tốc độ 

tăng tốc và giảm tốc trong quá trình tiện ren 

F Vận tốc máy. 

 

R Z W Q U V là các giá trị được điều chỉnh trong chu kỳ khép kín. Nếu 

chúng được lập trình trước và không thay đổi thì chúng có thể không cần 

được xác định trong phần khác. Chúng có thể hủy bỏ được bằng cách dùng 

lệnh G80 

Dùng G98 để quay lại điểm khởi đầu của một block ( chế độ ban đầu và chế 

độ được lập trình). 

Dùng G99 để quay lại mặt phẳng cơ bản R (chế độ lập trình). 

Nếu có đoạn hình L trong chu kỳ khép kín G73-G98, các lố trên L sẽ được 

tiến hành theo một đường cung từ đầu mặt phẳng X-Y đến cuối mặt phẳng  

X-Y hiện tại. khoảng cách giữa mỗi lỗ là như nhau. không có lỗ trong vị trí 

hiện tại (điểm bắt đầu của chương trình) và lỗ cuối cùng sẽ đặt vào vị trí 

cuối theo mô tả như sơ đồ sau:  

 

                                                                                            Điểm kết thúc 

L4
起点

终点

 
 

 

§3.18 Chu trình doa với tốc độ cao  

 

Công thức: N_ G73 X_ Y_ R_ Z_ W_ Q_ U_ V_ F_ 

 

X, Y Vị trí của lỗ trên mặt phẳng X-Y. 

R Giá trị tọa độ của mặt phẳng R (nó là vị trí tuyệt đối trong hệ G90 và 

là vị trí ttương ứng với điểm kkhởi đầu trong hệ G91). 

Z Độ sâu của lỗ(nó là vị trí tuyệt đối trong hệ G90 và là vị trí ttương 

ứng với điểm kkhởi đầu trong hệ G91). 

W Chiều sâu của vết cắt đầu tiên (nó được tính từ mặt phẳng cơ bản R, 

W>0).  

Q Sự tăng lên của chiều sâu vết cắt theo trục Z . 

 

Điểm bắt đầu 
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P Thời gian trì hoãn trong đáy lỗ 

 

R Z W Q U V là các giá trị được điều chỉnh trong chu kỳ khép kín  

Quá trình được tiến hành như sau: 

(1) chuyển nhanh đến vị trí trên mặt phẳng X-Y  

(2) đi ngang nhanh đến mặt phẳng cơ bản R dọc theo trục Z  

(3) Cắt một vết sâu đầu tiên bằng W dọc theo trục Z  

(4) đi ngang qua một khoảng cách bằng U hướng lên 

(5) đi ngang qua một khoảng cách bằngxuống. 

(6) ăn dao một đoạn bằnghướng xuống 

      (7) lặp lại quá trình số .4, 5,6, cho đến khi công cụ ăn đến cuối cùng của 

lỗ. 

(8) nhanh chóng chuyển về điểm bắt đầu (G98) hoặc mặt phẳng cơ bản 

(G99). 

(9) nếu lệnh L được lập vào block thì lặp lại quá trình từ bước 1- 7 để 

hoàn thành các lỗ hình L 

§ 3.19 Chu trình tiện ren lavo  

Công thức::  tính theo inch                     I_ 

N_ G74 X_ Y_ R_ Z_       P_ K_ 

Tính theo mét                   J_ 

 

X,Y Vị trí của lỗ trên mặt phẳng X-Y. 

R Giá trị tọa độ của mặt phẳng R (nó là vị trí tuyệt đối trong 

hệ G90 và là vị trí ttương ứng với điểm kkhởi đầu trong hệ 

G91). 

Z Độ sâu của lỗ(nó là vị trí tuyệt đối trong hệ G90 và là vị trí 

ttương ứng với điểm kkhởi đầu trong hệ G91). 

I Đối với ren tính theo m, nó từ 0,01 inch đến 12,00(mm). 

J Đối với ren tính theo inch, nó từ 2,12 đến 200,00(teeth/ 

inch) 

P Số xung đầu tiên trong tiện ren (0-1119)( khi máy được 

cài một 1200 xung/ vòng. Giải mã). P thường hay bị bỏ 

qua( P0). 

K Vòng quay của trục dùng để tính tốc độ trong tăng tốc và 

giảm tốc trong suốt quá trình tiện ren. 

 

là các giá trị được lập trình 

Chú ý: một 1200xung/ vòng. Giải mã tốc độ được dùng trong quá trình tiện 

ren. 
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Quá trình hoạt động: 

(1) Xác định vị trí lỗ trên mặt phẳng X-Y. 

(2) Đi ngang nhanh đến mặt phẳng cơ bản R. 

(3) Cho trục quay ngược lại. 

(4) Tiện ren đến đáy lỗ. 

(5) Dừng trục. 

(6) Trục quay hướng về phía trước và tiện hướng lên mặt phẳng cơ bản R . 

(7) Dừng trục. 

(8) Nhanh chóng chuyển về điểm bắt đầu (G98) hoặc mặt phẳng cơ 

bản(G99). 

(9) Nếu lệnh L có trong block, lặp lại quá trình (1) ~(8) để thực tiện các lỗ 

hình L 

§ 3.20 Chu trình khoan vát 

 

Công thức:: N_ G81 X_ Y_ R_ Z_ F_ 

 

X,Y Vị trí của lỗ trên mặt phẳng X-Y. 

R Giá trị tọa độ của mặt phẳng R (nó là vị trí tuyệt đối trong 

hệ G90 và là vị trí ttương ứng với điểm kkhởi đầu trong 

hệ G91). 

Z Độ sâu của lỗ(nó là vị trí tuyệt đối trong hệ G90 và là vị 

trí ttương ứng với điểm kkhởi đầu trong hệ G91). 

 

là các giá trị được lập trình 

Quá trình hoạt động: 

(1) Xác định vị trí lỗ trên mặt phẳng X-Y. 

(2) đi ngang nhanh đến mặt phẳng cơ bản R.. 

(3) khoan vát xuống dọc theo trục Z vad dừng một chút để xác định P trong 

đáy lỗ 

(4) nhanh chóng chuyển về điểm bắt đầu (G98) hoặc mặt phẳng cơ bản 

(G99). 

nếu lệnh L được lập vào block thì lặp lại quá trình từ bước 1- 4 để hoàn 

thành các lỗ hình L 

 

 

 

 

§3.21 Chu trình khoan lỗ vát  
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Công thức:N_ G82 X_ Y_ R_ Z_ P_ F_ 

 

X,Y Vị trí của lỗ trên mặt phẳng X-Y. 

R Giá trị tọa độ của mặt phẳng R (nó là vị trí tuyệt đối trong 

hệ G90 và là vị trí ttương ứng với điểm kkhởi đầu trong 

hệ G91). 

Z Độ sâu của lỗ(nó là vị trí tuyệt đối trong hệ G90 và là vị 

trí ttương ứng với điểm kkhởi đầu trong hệ G91). 

 

là các giá trị được nhập vào 

Quá trình hoạt động: 

(1) Xác định vị trí lỗ trên mặt phẳng X-Y. 

(2) đi ngang nhanh đến mặt phẳng cơ bản R.. 

(3) khoan vát xuống dọc theo trục Z vad dừng một chút để xác định P 

trong đáy lỗ 

(4) nhanh chóng chuyển về điểm bắt đầu (G98) hoặc mặt phẳng cơ bản 

(G99). 

nếu lệnh L được lập vào block thì lặp lại quá trình từ bước 1- 4 để hoàn 

thành các lỗ hình L 

§3.22 Chu trình khoan vát sâu 

 

Công thức::  N_G83 X_ Y_ R_ Z_ W_ Q_ V_ F_ 

 

X,Y Vị trí của lỗ trên mặt phẳng X-Y. 

R Giá trị tọa độ của mặt phẳng R (nó là vị trí tuyệt đối trong 

hệ G90 và là vị trí ttương ứng với điểm kkhởi đầu trong hệ 

G91). 

Z Độ sâu của lỗ(nó là vị trí tuyệt đối trong hệ G90 và là vị trí 

ttương ứng với điểm kkhởi đầu trong hệ G91). 

W Chiều sâu của vết cắt đầu tiên (nó được tính từ mặt phẳng 

cơ bản R, 

V Khoảng cách xa từ cuối mặt phẳng trong suốt quá trình 

chuyển ngang nhanh xuống 

V>0.U≥V 

Q Sự tăng lên của chiều sâu vết cắt theo trục Z 

 

R Z W V Q là các số liệu nhập vào 

Quá trình hoạt động: 

 (1) chuyển nhanh đến vị trí trên mặt phẳng X-Y  

 (2) đi ngang nhanh đến mặt phẳng cơ bản R dọc theo trục Z  
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 (3) Cắt một vết sâu đầu tiên bằng W dọc theo trục Z  

 (4) nhanh chóng chuyển ngang xuống mặt phẳng cơ bản R 

 (5) nhanh chóng chuyển ngang xuống vị trí khoản cách xa V từ cuối mặt 

phẳng máy 

 (6) khoan một lỗ sâu xuống bằng (Q+V). 

 (7) lặp lại chu trình từ bước để khoan đến đáy lỗ 

 (8)Nhanh chóng chuyển về điểm bắt đầu (G98) hoặc mặt phẳng cơ 

bản(G99). 

 (9)Nếu lệnh L có trong block, lặp lại quá trình (1) ~(8) để thực tiện các lỗ 

hình L 

§3.23 Chu trình tiện ren theo chiều phải  

 

Công thức:   tính theo Inch                     I_ 

N_ X_ Y_ R_ Z_      P_ K_ 

Tính theo m                   J_ 

 

X,Y Vị trí của lỗ trên mặt phẳng X-Y. 

R Giá trị tọa độ của mặt phẳng R (nó là vị trí tuyệt đối trong 

hệ G90 và là vị trí ttương ứng với điểm kkhởi đầu trong hệ 

G91). 

Z Độ sâu của lỗ(nó là vị trí tuyệt đối trong hệ G90 và là vị trí 

ttương ứng với điểm kkhởi đầu trong hệ G91). 

I Đối với ren tính theo m, nó từ 0,01 inch đến 12,00(mm). 

J Đối với ren tính theo inch, nó từ 2,12 đến 200,00(teeth/ 

inch) 

P Số xung đầu tiên trong tiện ren (0-1119)( khi máy được 

cài một 1200 xung/ vòng. Giải mã). P thường hay bị bỏ 

qua( P0). 

K Vòng quay của trục dùng để tính tốc độ trong tăng tốc và 

giảm tốc trong suốt quá trình tiện ren. 

 

là các giá trị được lập trình 

Chú ý: một 1200xung/ vòng. Giải mã tốc độ được dùng trong quá trình tiện 

ren. 

Quá trình hoạt động: 

(1) xác định vị trí lỗ trên mặt phẳng X-Y  

(2) nhanh chóng chuyển ngang xuống mặt phẳng cơ bản R. 

(3) Trục quay về hướng phía trước. 

(4) Tiện ren cho đáy lỗ 

(5) Dừng trục 
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(6) Trục quay quay ngược lại và tiện ren hướng lên mặt phẳng cơ bản R 

(7)  Dừng trục. 

(8)  nhanh chóng quay trở về điểm bắt đầu (G98) hoặc mặt phẳng cơ bản 

(G99). 

nếu lệnh L được lập vào block thì lặp lại quá trình từ bước 1- 8 để hoàn 

thành các lỗ hình L 

§3.24 Chu trình khoan ngược  

 

Công thức::   N_G85_ X_ Y_ R_ Z_ F_ 

X,Y Vị trí của lỗ trên mặt phẳng X-Y. 

R Giá trị tọa độ của mặt phẳng R (nó là vị trí tuyệt đối trong 

hệ G90 và là vị trí ttương ứng với điểm kkhởi đầu trong 

hệ G91). 

Z Độ sâu của lỗ(nó là vị trí tuyệt đối trong hệ G90 và là vị 

trí ttương ứng với điểm kkhởi đầu trong hệ G91). 

là các giá trị được nhập vào 

Quá trình hoạt động: 

      (1) xác định vị trí lỗ trên mặt phẳng X-Y  

(2) nhanh chóng chuyển ngang xuống mặt phẳng cơ bản R. 

(3) Counterboring khoan ngược xuống theo trụcZ  với tốc độ xác định 

bằng lệnh F.  

(4) Nhanh chóng chuyển ngang hướng lên mặt phẳng R với tốc độ xác 

định bằng lệnh F. 

(5)  Nếu lệnh F có trong block, lặp lại quá trình (1)~ (4) để thực hiện cac 

lỗ L 

(6) Nhanh chóng quay về điểm bắt đầu trong hệ G98. 

  §3.25 Chu trình khoan (doa dọc theo đầu) 

 

Công thức::  X_ Y_ R_ Z_ F_ 

X,Y Vị trí của lỗ trên mặt phẳng X-Y. 

R Giá trị tọa độ của mặt phẳng R (nó là vị trí tuyệt đối trong 

hệ G90 và là vị trí ttương ứng với điểm kkhởi đầu trong 

hệ G91). 

Z Độ sâu của lỗ(nó là vị trí tuyệt đối trong hệ G90 và là vị 

trí ttương ứng với điểm kkhởi đầu trong hệ G91). 

là các giá trị được nhập vào 

Quá trình hoạt động: 

 

(1) Xác định vị trí lỗ trên mặt phẳng X-Y  
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(3) Nhanh chóng đi ngang qua mặt phẳng cơ bản R . 

(4) Doa hướng xuống theo trục Z với tốc độ được xác định bằng F. 

(5) Dừng trục. 

(6) Nhanh chóng chuyển về mặt phẳng cơ bản (G99) hoặc điểm bắt 

đầu(G98). 

(7) If lệnh L có trong block, lặp lại quá trình từ ) ~ (để thực hiện các lỗ L  

§3.26 Chu trình doa 

 

Công thức:: N_ G89 X_ Y_ R_ Z_ P_ F_ 

 

X,Y Vị trí của lỗ trên mặt phẳng X-Y. 

R Giá trị tọa độ của mặt phẳng R (nó là vị trí tuyệt đối trong 

hệ G90 và là vị trí ttương ứng với điểm kkhởi đầu trong 

hệ G91). 

Z Độ sâu của lỗ(nó là vị trí tuyệt đối trong hệ G90 và là vị 

trí ttương ứng với điểm kkhởi đầu trong hệ G91). 

là các giá trị được nhập vào 

Quá trình hoạt động: 

 

(1) xác định vị tri lỗ trên mặt phẳng  X-Y. 

(2) nhanh chóng đi ngang xuống mặt phẳng cơ bản R  

(3) khoan xuống dọc theo trục Z với tốc độ được xác định bằng F và 

dừng một thời gian được xác định bằng P. 

(4) nhanh chóng đi ngang hướng lên trục mặt phẳng cơ bản với tốc độ 

được xác định bằng F trên trục Z. 

(5) nếu lệnh L  có trong block thì lặp lại các bước để thực hiện các lỗ 

hình L. 

(6) nhanh chóng chuyển về điểm bắt đầu trong hệ G98. 

§3.27 Cài đặt hệ tọa độ theo phôi  

 

Công thức:: N_ G92 X_ Y_ Z_ C(A)_ 

X Y Z C:giá trị hệ tọa độ nổi của vị ttrí hiện tại. 

Một hệ tọa độ được cài đặt để rồi a điểm trên dao, như là mặt trước của dao 

được xác định bởi X_ Y_ Z_ C(hoặc A)_. 

Một vị trí tuyệt đối nên được đặt ở ngay quá trình cài đặt chương trình. Sự 

chuyển đổi giữa điểm 0 của chương trình và điểm 0 của máy có thể giải 

quyết bằng hệ thống. hơn thế nữa , hệ thống có thể tự động chuyển thành hệ 

tọa độ chi tiết phôi sau khi thực hiện lệnh G27,G28,M02,M30,M31 hoặc trở 

về điểm O.  
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§ 4 Lập trình tham số 

 

Lập trình tham số dùng các giá trị của hệ thống tham số như là các giá trị 

của các từ cố định trong một block chương trình. Thay vì cung cấp một số 

đếm cho một chương trình địa chỉ. Một giá trị tham số thay đổi sẽ tạo cho 

chương trình linh hoạt và đa năng bằng cách áp dụng hệ lập trình tham số 

(tham số có thể được thay đổi bằng G22). Kết hợp hệ 23 để nhảy qua vài chu 

trình cắt phức tạp và  chu trình ứng dụng đặc biệt cho người sử dụng có thể 

được thực hiện. 

Trong hệ thống này sẵn có 80 tham số. số tham số được xắp sếp từ 1- 80, hệ 

thống tham số từ No. 61 ~80 có thể được dùng linh hoạt trong lập trình tham 

số do người dùng chọn 

Các địa chỉ_ X, Y, Z, U, V, W, Q, F, I, J, K, R có thể được xác định bằng lập 

trình tham số. công thức của các địa chỉ này trong lập trình tham số được thể 

hiện như sau: 

      Chữ địa chỉ + * + số tham số 

 Chú ý: chỉ có số nguyên mới có thể tính trong hệ thống. 0,01 tương ứng là 

1. giá trị tham số biến thiên từ -999999999 đến 999999999. hãy dùng G22 

để ngăn cản vượt quá giới hạn 

    Ví dụ:  N200 G0 X*70 Y*71    

Giá trị của X là giá trị của tham số No.70; giá trị của Y là giá trị của tham 

sốNo. 71.  

Ví dụ: dùng lập trình tham số để đạt chu trình cắt hình chữ nhật. 

Giá trị tọa độ của điểm bắt đầu của chu trình trong mặt phẳng X – Y là 

(200.00, 300.00) và công cụ đã được đặt vào vị trí điểm khởi đầu. chương 

trình được mô tả như sau: 

 

 

N10 G0 X200 Z300 Z0             (xác định vị trí nhanh ) 

N30 G22 P62 X8 L1              (đặt tham số No.62＝8.00 : độ sâu của vết cắt 

đầu tiên theo hướng trục X) 

N40 G23 P62 Z150 L60         (đánh giá: tổng độ sâu của quá trình cắt theo 

hướng trục X có nhỏ hơn 

<=150.00 không?) 

N50 G22 P62 X150 L1             ( sai, độ sâu của quá trình cắt ＝150.00 ) 

N60 P61 X*62 Y200 Z150 L14   (tham số  No.61: độ sâu của quá trình cắt 

theo chiều trục Z 

＝L62*200/150) 

N90 P60 X*62 L2                  (tham số No.60 ＝ - P62 ) 

N100 P79 X*61 L2                 (tham số No.79 ＝ - P61 ) 

N110 G91 G0 X*60                (đi ngang nhanh theo hướng trục X axis) 
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N120 G1 X*62 Y*79                (cắt nghiêng) 

N130 G90 G0 Y*61                (đi ngang nhanh đến điểm bắt đầu theo hướng 

trục Z) 

N140 G23 P62 X150 L180        (nếu toàn bộ độ sâu của quá trình cắt theo 

hướng trục X bằng 150 vòng, kết 

thúc chu trình) 

N150 G22 P62 X8 L4             (độ sâu ăn dao của quá trình cắt theo hướng 

trục  X  + 8.00 ) 

N160 M92 D40                 (quay trở lại điểm bắt đầu bằng block No 40 nghĩa 

là N40) 

N180 M2                     (kết thúc chu trình: dừng trục, chương trình kết thúc) 

 

300

200

100

X

Y

快速

进给速度

100 200 300  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phần II quá trình vận hành 

§5 Lời giới thiệu 

§ 5.1 Bảng điều khiển và các nút chức năng 

 

Chuyển ngang nhanh 

Tốc độ quay 
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Các phím thay đổi trang và các phím con trỏ để 

thay đổi hệ 

<trang lên> <↑> <trang xuống> 

Các phím con trỏ để chuyển đổi hệ 

<→>  <↓>  <←> 

                              

                            

          

                                                                 

           

 

 

                                             

                                           

                                              

 

   

 

 

 

 

 

 

Trục 

quay lại  

Chất làm 

mát 

Dầu bôi 

trơn 

Đổi dao 

Lựa chọn trục X 

Lựa chọn trục Y 

Lựa chọn trục Z 

 
Dừng 

trục 

Z+ Y
+ 

4- 

X
+ 

X- 

4+ Y- Z- 

Phím giữa là phím chuyển 

ngang nhanh 

Các phím xung quanh là 

các phím lựa chọn hướng 

của bàn dao 

 

↑tăng tốc 

độ bàn dao 

↓giảm tốc độ 

bàn dao 

↑lượng 

gia tăng 

↓lượng 

gia giảm 

Chạy 

Dừng, giữ bàn dao 
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Sơ đồ của bảng điều khiển GSK928MA 

 

 

§ 5.2 Hiệu chỉnh độ sáng của LCD 

 

Hệ thống này cho phép thay đổi màn hình LCD với độ phân giải 160x 128. 

hãy ấn nút <A/X> và <I/U> là có thể điều chỉnh độ sáng của LCD để đạt 

được hiệu quả hiển thị rõ nhất trong bất cứ hệ nào 

 

92
8M
A
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§ 5.3 Đèn báo và các nút chức năng 

 

Nút bấm và đèn báo <Spindle forward>: trong chế độ tự động và vận hành 

bằng tay, ấn nút <Spindle forward> thì trục quay về phía trước. 

Khi nút <Spindle forward>  hoặc lệnh M03 được thực hiện, đèn 

sáng. 

Nút bấm và đèn báo <Spindle stop> : khi ấn nút <spindle stop> key trong 

chế độ tự động và thao tác bằng tay thì trục dừng quay.  Ấn 

nút <Spindle stop> hoặc M05 được thực hiện, đèn báo sáng 

Nút bấm và đèn báo <Spindle backward>: trong chế độ tự động và vận 

hành bằng tay, ấn nút này thì trục sẽ quay về phía sau. Khi ấn 

nút < Spindle backward> hoặc M04 được thực hiện, đèn báo 

sáng. 

Nút bấm và đèn báo <Coolant>: ấn nút này trong chế độ tự động hoặc thao 

tác bằng tay để tắt hoặc bật máy làm mát. Khi máy làm mát 

được bật lên thì đèn báo sáng. 

Nút bấm và đèn báo <Lubrication>: ấn nút này trong chế độ tự động hoặc 

thao tác bằng tay để tắt hoặc bật quá trình bôi trơn. Khi quá 

trình này hoạt động thì đèn báo sáng. 

Nút bấm <Tool change>: ấn nút này trong cả chế độ tự động và thao tác 

bằng tay để thay đổi công cụ bằng tay 

Nút bấm và đèn báo <Handle X axis select>: ấn nút này trong chế độ vận 

hành bằng tay. Trục X có thể di chuyển bằng tay, và đèn báo 

sáng 

Nút bấm và đèn báo <Handle Y axis select>: ấn nút này trong chế độ vận 

hành bằng tay. Trục Y có thể di chuyển bằng tay, và đèn báo 

sáng 

Nút bấm và đèn báo <Handle Z axis select>: ấn nút này trong chế độ vận 

hành bằng tay. Trục Z có thể di chuyển bằng tay, và đèn báo 

sáng 

Nút bấm và đèn báo <Rapid traverse>: ấn nút này trong chế độ vận hành 

bằng tay để bật hoặc tắt đèn báo. Khi đèn báo sáng thì công 

cụ đang hoạt động 

Nút bấm <X-> <X+> <Z-> <Z+> <Y-> <Y+>: lựa chọn chiều của trục ăn 

dao thủ công. 

Nút bấm <↑Feedrate override> và <↓Feedrate override>: ấn những nút 

này để lựa chọn tốc độ ăn dao được ghi đè trong chế độ tự 

động. 

Nút bấm <↑Step Increment> <↓Step Increment>: ấn nút này để lựa 

cọnmức độ gia tăng trong chế độ thao tác bằng tay 
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<→><←><↑><↓> là các nút chuyển con trỏ, <←> được dùng như là phím 

backspace ở máy vi tính trong nhập dữ liệu  

<Page Up >, <Page Down> là các nút thay đổi trang  

 

<Ins>: trong chế độ hiệu chỉnh, dùng nút này để bật chức năng chèn (Insert) 

hoặc sửa chữa (Amend): khi chức năng Insert  bật, các kí tự sẽ 

được chèn vào trướcvị trí con trỏ; khi chức năng Amend bật, 

các ký tự sẽ được sửa cho các kí tự ở vị trí con trỏ. 

<Del> : trong chế độ hiệu chỉnh, dùng nút này để xóa số, chữ, và block trong 

nhập dữ liệu  ở chế độ vận hành bằng tay, dùng nút này để hủy 

bỏ dữ liệu đầu vào; dùng nút này để thoát khi đang lựa chon 

menu 

<Par>: ấn nút này để lựa chọn màn hình cài đặt tham số trong chế độ chạy 

thử và chế độ vận hành tự động 

<Disp>: nút này dùng để hiển thị thông tin chi tiết của hệ thống dang làm 

việc trong chế độ thao tác bằng tay, chế độ chạy thử, chế độ 

vận hành tự động 

<Comm>; dùng nút này để gọi các lệnh phụ trong chế độ thao tác bằng tay, 

chế độ chạy thử, chế độ vận hành tự động hoặc chế độ hiệu 

chỉnh 

 <Enter dùng nút này để xác nhân dữ liệu đầu vào, kết thúc một phần lập 

trình block; dùng để hủy bỏ lựa chọn khi đang lựa chọn các 

mục menu 

<Esc>:  dùng nút này để thoát khỏi chế độ vận hành hiện tại hoặc hủy bỏ 

việc lựa chọn các mục menu 

<Zero>:  dùng nút này để thực hiện chức năng trở về điểm tham số hoặc trở 

về điểm bắt đầu, và hủy bỏ hệ thống bù tọa độ và công cụ 

<Drive>: ấn nút này hai lần để bật hoặc tắt đèn báo. Khi đèn báo sáng, 

nguôn điện sẽ đến được động cơ chính và phụ.  Khi đèn tắt, thì 

không có nguồn điện qua các động cơ. 

<Single>:  (block đơn), khi đèn của một block đơn sáng, quá trình tự động 

hoặc quá trình kiểm tra lập trình trong chế độ chạy thử được 

thực hiện bởi một block  

<Skip>:   ấn nút <skip> để bật hay tắt đèn báo. Khi đèn báo sáng, block 

không bắt buộc (với “/” ở đầu) sẽ bị bỏ qua 

<Shift> -nút và đèn báo: ấn nút <shift> để chuyển đổi ký tự ở những nút có 

hai ký tự trên mặt 

<Run>: ấn nút này để bắt đầu quá trình tự động, hoặc xác nhận việc thi hành 

một số chức năng. 

<Feed.hold>: khi ấn nút này thì trong suốt quá trình vận hành tự động hoặc 

vận hành bằng tay, công cụ giảm tốc độ và dừng hẳn. Trong 
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chế độ vận hành bằng tay, chuyển động của công cụ sẽ dừng 

lại. Trong suốt quá trình vận hành tự động chuông No. E19 reo 

lên khi công cụ dừng, ấn nút <Run> để khởi độgn lại qaú trình 

tự động hóa, ấn nút <Esc> để dừng quá trình tự động hóa. 

Handle and Manual feed can be valid at the same time. 

§ 5.4 Chế độ vận hành và đầu vào số gia 

 

Hệ thống được thực hiện trong chế độ menu. Việc lựa chọn các hàm điều 

khiển của hệ thống cũng ở trong chế độ menu. Sau khi bật máy, màn hình 

menu chính hiển thị dùng để lựa chọn chế độ vận hành: 

Cấu hình hệ thống menu: 

 

MAIN 

MENU 

 

 

 

 

1-MOVE 

  2-SET XYZ 

1-

MANUAL 
COMMAND MENU 3-CUT POS. 

2-AUTO  4-X CUT V. 

3-BLANK  5-Y CUT V. 

4-EDIT   6-Z CUT V. 

5-TRANS  1-X M.ZERO 

6-PAR 

SET 
 2-YM.ZERO 

7-CNC 

VER 

ZERO MENU (ZERO 

POINT RETURN) 
3-ZM.ZERO 

  
4.XZ/ZY/YX 

M.ZERO 

  5 PRG ZERO 

 

Menu lệnh ( command menu) và menu zero ( Zero menu) có thể gọi được tất 

cả 7 chế độ vận hành. Bằng cách ấn nút chức năng bất kỳ trên bảng vận 

hành, chức năng tương ứng được gọi ra. 

§ 5.5 Cài đặt lại 

 

Hệ thống sẽ được cài đặt lại sau khi bật máy. Khi bật máy quá trình cài đặt 

lại sẽ được thực hiện từng bước theo thứ tự sau: 

1. Chạy thử hệ thống bộ nhớ, nếu lỗi xảy ra trong hệ thống bộ nhớ thì đèn 

tương ứng (E68, E69, E95, E96, E98, E99) sẽ hiển thị; 
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2. Chạy thử hệ thống tham số, nếu có lỗi E94 hiển thị, trong trường hợp này 

hãy ấn nút bất kỳ để trở về tham số đầu  

3. Chạy thử bộ nhớ phần, nếu có lỗi thì E93 hiển thị, trong trường hợp này 

ấn nút bất kỳ để trở về bộ nhớ phần ban đầu. 

4. Hiển thị màn hình menu chính nếu các chương trình chạy thử ở trên đã 

hoàn thành chính xác; các giá trị đầu ra đều là “0” khi đang cài đặt lại. 

 

Phần bù công cụ,hệ tọa độ bù và giá trị hệ tọa độ sẽ không được thay đổi khi 

đang cài đặt lại. 

§ 5.6 Vận hành menu 

 

Phương pháp vận hành menu chính, menu chế độ vận hành, menu trở về 

điểm tham chiếu, menu lệnh đều giống nhau 

§ 5.7 hệ thống menu chính 

 

广州数控 
GUANGZHOU 

GSK928MA            

         

   1- MANUAL                  

   2- AUTO                 

   3- BLANK                  

   4- EDIT                  

   5- TRANS                

   6- PAR SET                      

   7- CNC VER 

 

 

Sau khi bật máy hoặc ấn nút <Reset>, hoặc thoát khỏi bất cứ chế độ vận 

hành nào, màn hình menu chính sẽ hiển thị. Ấn nút bộ phím số <1> đến <6> 

có thể chọn chế độ vận hành 

ấn nút <7> để hiện thị phiên bản sản xuất của hệ thống ở dòng dưới cùng 

của màn hình LCD: M V1.00 2000-02 

ấn bất kỳ nút nào để quay về màn hình men chính 
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§ 6 Cài đặt tham số 

 

Trong hệ thống tham số này có 80 tham số lưu vĩnh viễn trong bộ nhớ. trong 

màn hình menu chính, ấn nút <6> để lựa chọn màn hình cài đặt tham số 

trong chế độ vận hành tự động, chế độ chạy thử và chế độ thao tác bằng tay, 

ấn nút <Par> để lựa chọn màn hình cài đặt. 

Các tham số được hiển thị trong 8 trang và có 10 tham số trong mỗi trang. 

Trong mỗi một màm hình, số và chức năng ( ghi tóm tắt) của các tham số 

được hiển thị. Chức năng chi tiết của từng tham số được xác định bằng vị trí 

con trỏ hiển thị ở cuối của màn hình LCD. 

Qui trình cài đặt tham số: 

1. ấn các nút chuyển trang để thay đổi các trang trong 8 trang tùy theo 

lựa chọn của người vận hành 

2. ấn nút <↑> hoặc <↓> để di chuyển con trỏ đến tham số cần được hiệu 

chỉnh 

3. án nút <Enter> để xác định  tham số nguyên gốc. ghi giá trị tham số 

mới vào và ấn nút < Enter>. Nếu muốn giữ nguyên tham số gốc thì 

chỉ cần ấn <enter> là xong. 

4. để chạy khu vực tham số, ấn phím <0> và ấn <Enter>, “ INIT Y_ “ sẽ 

hiển thị. Ấn nút <Y> để thực hiện chế độ khởi chạy: các dữ liệu khe 

hở, giá trị bù dao và số liệu về gia tốc và giảm tốc của mỗi trục và tất 

cả các tham số khác sẽ được điều chỉnh 

5. ấn giá trị số ( 01 đến 80) có thể xác định vị trí con trỏ để có tham số 

cần ngay lập tức 

6. Ấn nút [ESC] để thoát khỏi màn hình cài đặt tham số và quay trở về 

menu chính. 

§ 6.1 Mô tả của tham số 

 

PAR SET 

***** 

Tham số 01 ~ 10 (giá trị đầu tiên)  

01_ G0 H      5000.00  Tốc độ chuyển dao ngang nhanh:  dùng G0 

chuyển dao nhanh băng tay  

 02 G1 F      50.00                Tốc độ cắt dao:  dùng G1 và ăn dao thấp ở chế 

độ thao tác bằng tay 

03 STEP1     0.00                 Gia tăng bước: bước gia tăng No.1 

04 STEP2     0.01                 Gia tăng bước: bước gia tăng No.2 

05 STEP3     0.1                  Gia tăng bước: bước gia tăng No.3 

06 STEP4     1.00                 Gia tăng bước: bước gia tăng No.4 

07 STEP5     10.00               Gia tăng bước: bước gia tăng No.5 

08 STEP6     100.00             Gia tăng bước: bước gia tăng No.6 
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09 STEP7     200.00             Gia tăng bước: bước gia tăng No.7 

10 X+Y+Z+C+ 

10100011              

Tình trạng hệ thống: thông báo thông số kỹ 

thuật của mỗi trục và hướng chạy 

 

Tham số No.1:dùng hệ G00 để chuyển ngang nhanh. Thường thì không cần 

thiết lệnh từ H để xác định tốc độ chuyển nhanh trong lập trình. 

       Trong chế độ vận hành bằng tay,tốc độ là tốc độ của trục ngang cơ bản 

mà     có thể điều chỉnh bằng hệ ghi đè tốc độ trục ngang (25%,50%,75% và 

100%) 

       Trong chế độ vận hành tự động, chức năng ghi đè tốc độ trục ngang 

không có tác dụng. 

Tham số No.2: cài đặt tỉ lệ ăn dao cho chế đô tự động. trong chế độ vận hành 

bằng tay, nó dùng để cài đặt tỉ lệ ăn dao cơ bản của chuyển động dao được 

thực hiện bằng việc ấn nút chọn lựa hướng ăn dao (các tỉ lệ ghi đè tốc độ ăn 

dao: 10%,20% đến 150%). Chức năng ghi đè đều dùng được cả trong 2 chế 

độ : tự động và bằng tay. 

Tham số No 3- 9: cài đặt các bước gia tăng cho chế độ thao tác bằng tay. 

Tham số No.10:16 bít tham số bit cho cài đặt hiện trạng của hệ thống, mỗi 

bít có thể được hiệu chỉnh bằng đầu vào 1 hoặc 0, ta có thể chỉ ấn phím 

<Enter> để chỉnh 8 bít cuối cùng sau khi điều chỉnh 8 bít đầu. di chuyển 

phím <←> hoặc  <→> để xác định vị trí con trỏ chỉ vào bit  được điều chỉnh 

tương ứng. 

Tham số No.10 không được cài lại bằng chế độ chạy tham số đầu tiên. 

 

Mỗi bít trong tham số No.10 được mô tả như sau: 

 

X  + Y  +  Z  + C+ 

                     Hướng quay tròn môtơ trên trục thứ tư (4MD) 

                      Trục thứ tư được chọn  

                      Hướng quay tròn môtơ trên trục Z: (ZMD)  

                      Dò tìm bánh xe phát động truc Z: (ZAD) 

Hướng quay môtơ trên trục Y :( YMD) 

Dò tìm bánh xe phát động trục Y: (YAD) 

          Hướng quay môtơ trên trục X (XMD) 

 

Dò tìm bánh xe phát động trục (XAD) 
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COA1 1: trục A; 0: trục C 

XMD 

0: quay về trước; 1: quay ngược lại 
YMD 

ZMD 

4MD 

ZAD 

1: dò tìm hoạt động; 0: dò tìm không hoạt động YAD 

XAD 

 

B   J    D E     F G H I 

                                     ID-I: quay ngược 

                              ID-H: quay ngược  

                           Đèn báo E41  

                       Chu kỳ dừng đều trong trục ngang 

                        Tốc độ khẩn 

                      Ngôn ngữ hiển thị 

                     Dò tìm tín hiệu trục vượt  

Dò tìm tín hiệu dừng khẩn cấp 

 

 

ID-I Quay ngược 

ID-H Quay ngược 

Đèn báo E41  0: đèn báo sáng khi tìm thấy bất cứ sự bỏ bước;  

1: đèn chỉ sáng khi tìm thấy các bước mất vượt quá 

0,02mm  

 Chu kỳ dừng đều 

trên trục ngang 

0: chu kỳ dừng là 0.1s trong hệ G00; 

1:không dừng đều trong hệ G00 

Tốc độ khẩn 0:  gia tốc và giảm tốc độ cho số mũ 

1: gia tốc và giảm tốc độ cho đường thẳng 

Ngôn ngữ hiển thị 1: tiêng Anh, 0: tiếng trung quốc 

Dò tìm tín hiệu 

trục vượt 

1: chức năng dò tìm hoạt động; 0; dò tìm không hoạt 

động 

Dò tìm tín hiệu 

dừng khẩn cấp 

1: Dò tìm tín hiệu hoạt động; 0: dò tìm tín hiệu 

không hoạt động 

 

SET PAR                             

11   GAP X       0.00  

12   GAP Y       0.00  

13   GAP Z       0.00 

14   GAP C       0.00 

Tham số No.11-20 (giá trị đầu tiên)  

Phần bù khe hở:  trục X  (0~2.55) 

Phần bù khe hở:  trục: Y (0~2.55) 

Phần bù khe hở:  trục: Z (0~2.55) 

Phần bù khe hở:  trục: 4 (0~2.55) 
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15   T-D1         0.00 

16   T-D2         0.00  

17   T-D3         0.00 

18   T-D4         0.00 

19   T-D5         0.00  

20   T-D6         0.00  

Bán kính công cụ T1 

Bán kính công cụ T2 

Bán kính công cụ T3 

Bán kính công cụ T4 

Bán kính công cụ T5 

Bán kính công cụ T6 

 

   PAR SET  Tham số No.21-30 (giá trị ban đầu) 

21_ T-D7      0.00               Bán kính: Bán kính công cụ T 7(0-99.99) 

22  T-D8      0.00                Bán kính: Bán kính công cụ T 8(0-99.99) 

23  T-D9      0.00               Bán kính: Bán kính công cụ T 9(0-99.99) 

24  T-H1      0.00                Chiều dài: giá trị chiều dài công cụ T 1(0-999.99) 

25  T-H2      0.00                Chiều dài: giá trị chiều dài công cụ T 2(0-999.99) 

26  T-H3      0.00 
Chiều dài: giá trị chiều dài công cụ T 3(0-999.99) 

27  T-H4      0.00               Chiều dài: giá trị chiều dài công cụ T 4(0-999.99) 

28  T-H5      0.00                 Chiều dài: giá trị chiều dài công cụ T 5(0-999.99) 

29  T-H6      0.00                Chiều dài: giá trị chiều dài công cụ T 6(0-999.99) 

30  T-H7      0.00                Chiều dài: giá trị chiều dài công cụ T 7(0-999.99) 

Bán kính  

   

PAR SET                           

31 T-H8           0.00              

32 T-H9           0.00            

33 X+LMT    99999.99              

 

34 X-LMT    -99999.99             

 

35 Y+LMT    99999.99           

 

36 Y-LMT     99999.99                

 

37 Z+LMT    99999.99              

 

38 Z-LMT     99999.99                  

 

39 X BEG       400.00                  

40 Y BEG       400.00                  

Tham số No.31-40 (giá trị đầu tiên) 

Chiều dài: giá trị chiều dài công cụ T 8(0-999.99) 

Chiều dài: giá trị chiều dài công cụ T 9(0-999.99) 

Giới hạn trục:  X+ phần mền giới hạn trục (hệ 

thống tọa độ phần) 

Giới hạn trục:  X- phần mền giới hạn trục (hệ thống 

tọa độ phần) 

Giới hạn trục:  Y+ phần mền giới hạn trục (hệ 

thống tọa độ phần) 

Giới hạn trục:  Y- phần mền giới hạn trục (hệ thống 

tọa độ phần) 

Giới hạn trục:  Z+ phần mền giới hạn trục (hệ 

thống tọa độ phần) 

Giới hạn trục:  Z- phần mền giới hạn trục (hệ thống 

tọa độ phần) 

Tốc độ gốc: tốc độ gốc của trục X (mm/min) 

Tốc độ gốc: tốc độ gốc cuả trục Y (mm/min) 

 

Cài đặt tốc độ đầu tiên và hằng số thời gian tăng tốc và giảm tốc cho mỗi 

trục có thể làm cho trục chuyển động trơn tru hơn. 
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Chú ý: hằng số thời gian tăng tốc và giảm tốc được dùng để đặt thời gian 

tăng tốc từ 120mm/ phút đến 10000mm/ phút: đơn vị của hằng số thời gian 

là giây 

 

PAR SET    Tham số No.41 to 50 (giá trị ban đầu) 

41  Z BEG    400.00                

42  4 BEG    400.00                

43  X UP     0.40  

44  Y UP     0.40                  

45  Z UP     0.40                  

46  4 UP     0.40                  

47  X TOP    5000.00                  

48  Y TOP    5000.00                  

49  Z TOP    5000.00                  

50  4 TOP    5000.00                  

Tốc độ gốc: tốc độ gốc của trục Z (mm/phút) 

Tốc độ gốc: tốc độ gốc của trục 4  (mm/phút) 

Hằng số thời gian tăng tốc: thời gian tăng tốc trục X 

Hằng số thời gian tăng tốc: thời gian tăng tốc trục Y  

Hằng số thời gian tăng tốc: thời gian tăng tốc trục Z  

Hằng số thời gian tăng tốc: thời gian tăng tốc trục 4  

Tốc độ giới hạn: giới hạn tốc độ trục X (mm/phút 

Tốc độ giới hạn: giới hạn tốc độ trục Y (mm/phút) 

Tốc độ giới hạn: giới hạn tốc độ trục Z (mm/phút) 

Tốc độ giới hạn: giới hạn tốc độ trục 4 (mm/phút) 

  

 

   PAR SET   

51 M-TIME   0.50                 

 

52 M5WAIT1  0.00                 

 

53 M5WAIT2  0.00              

 

54 S128=5V  0.00   

               

55  OFST X   0.00                 

56  OFST Y   0.00                       

57  OFST Z   0.00                 

58  OFST C   0.00                   

59  S129     0.00   

                

60_ RUN-NB   0.00                   

                                           

Tham số No.51 to 60 (giá trị ban đầu) 

 

Xung: thời gian đầu ra của xung tín hiệu khi trục bắt đầu 

hoặc dừng (0-2.55s). 

Thời gian dừng đều:thời gian dừng đều của đầu ra khi 

phanh trục (0-2.55s). 

thời gian dừng đều: thời gian giữ của đầu ra khi phanh 

trục (0-2.55s) 

tốc độ quay: tốc độ trong bước đầu tiên  ứng với hiệu điện 

thế đầu ra analog 5V analog voltage của trục 

Phần bù: hệ thống bù trên chiều trục X. 

Phần bù: hệ thống bù trên chiều trục Y. 

Phần bù: hệ thống bù trên chiều trục Z. 

Phần bù: hệ thống bù trên chiều trục 4. 

Tốc độ quay:tốc độ trong bước thứ hai ứng với hiệu điện 

thế đầu ra analog 5V analog voltage của trục 

 

Thời gian:các thời gian chạy chương trình. 

 

Khi tham số No.1 được đặt đủ lớn thì tốc độ lớn nhất (tốc độ giới hạn) trong 

mỗi một trục có thể phải được xác định. 

Khi tham số No.51 được đặt bằng 0 thì trục dừng và tín hiệu bắt đầu là tín 

hiệu cuối cùng. 



 

 42 

Khi tham số No.52, 53 được đặt bằng 0 thì các tín hiệu phanh trục sẽ không 

được xuất hiện trong đầu ra. 

Khi tham số No.54 đặt là 0, lệnh S0-S255 tương ứng với đầu ra tín hiệu 

analog của trục giữa 0V và 10V. (S255: 5V) 

Khi tham số No.54, 59 không phải là 0 hết, trục tín hiệu analog thứ hai đang 

hoạt động 

Để điều chỉn phần còn lại của gia công hoặc gia công chính xác, phần bù 

thường được đặt với giá trị nhỏ. 

Tham số No.61 đến 80 được sử dụng cho lập trình tham số. các tham số 

khác từ No.1 đến 20 không được liệt kê. 

§7 Chế độ vận hành bằng tay 

§7.1 Vận hành băng tay 

 

Chế độ vận hành bằng tay có thể được lựa chọn từ menu chính của hệ thống 

hoặc được gọi dưới chế độ vận hành. Khi chế độ vân hành bằng tay được 

chọn: 

 

MANUAL        E61 Đèn báo được hiển thị trên đỉnh góc phải. 

                                                                         

I0.00           F5000.00     I: gia tăng bước; F: tốc độ ăn dao hiện tại 

X              12.30 Giá trị tọa độ tuyệt đối của trục X hiện tại 

Y              32.60 Giá trị tọa độ tuyệt đối của trục Y hiện tại 

Z              0.00   Giá trị tọa độ tuyệt đối của trục Z hiện tại 

C0.00         S1200 C hoặc A :  Giá trị tọa độ tuyệt đối của 

trục thứ 4 hiện tại 

U   23.50        D0 H0 

V    22.68 

W   3.22              

 U,V,W: tổng chuyển động sau khi chế độ 

vận hành bằng tay được chọn 

S: tốc độ trục thực tế  D: số công cụ hiện 

hành 

 

H:số chiều dài công cụ, nếu G92 được cài 

đặt, G92 sẽ hiển thị 

 

 

 

Các phím chức năng trong chế độ vân hành bằng tay: 

<Spindle forward>: ấn phím <Spindle forward> thì trục quay về phía 

trước. Khi nút <Spindle forward> hoặc lệnh M03 được thực hiện, đèn sáng. 
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<Spindle stop>: khi ấn phím này thì trục sẽ dừng. khi  phím này được ấn 

hoặc M05 được thực hiện thì đèn báo tắt để chỉ trục đã dừng 

 

<Spindle backward>: trong chế độ vận hành bằng tay, ấn phím này và sau 

đó ghi tốc độ trục để quay trục theo hướng ngược lại. khi ấn phím < Spindle 

backward> hoặc M04 được thực hiện, đèn sáng báo hiệu trục đang quay theo 

hướng ngược lại 

 

<Coolant>: ấn phím này để tắt hoặc bật hệ thống làm mát. Khi hệ thống làm 

mát bật (tắt) hoặc M08 (M09) được thực hiện, đèn báo sáng (tắt). 

 

<Lubrication>: ấn phím này để bật hoặc tắt hệ thống bôi trơn. Khi hệ thống 

bôi trơn bật (tắt) hoặc M32 (M33) được thực hiện, đèn báo sáng (tắt) 

 

<Handle X axis select>:khi ấn phím này, trục X có thể chuyển động bằng 

tay cầm và đèn sáng 

 

<Handle Y axis select>: khi ấn phím này, trục Y có thể chuyển động bằng 

tay cầm và đèn sáng 

 

<Handle Z axis select>: khi ấn phím này, trục Z có thể chuyển động bằng 

tay cầm và đèn sáng 

 

<Rapid traverse>: ấn phím này để bật hoặc tắt đèn báo. Khi đèn báo sáng, 

công cụ được ăn rất nhanh. 

 

<X-> <X+> <Z-> <Z+> <Y-> <Y+>: dùng các phím này để chọn hướng 

trục ăn dao vận hành bằng tay. 

Chú ý: khi chế độ vận hành bằng tay hoạt động thì phím chuyển động bằng 

tay không có tác dụng 

 

<↑Feedrate override> and <↓Feedrate override>: ấn các phím này để lựa 

chọn việc ghi đè tốc độ ăn dao. 

<↑Step Increment> <↓Step Increment>: dùng phím này để lựa chọn sự gia 

tăng các bước 

 

<Feedholding>: khi ấn phím này thì chuyển động của dao sẽ dừng lại 

<Tool change>: ấn phím này để thực hiện chức năng thay đổi dao. Khi ấn 

phím này xong thì “T” sẽ hiển thị lên màn  hình. Có 3 phương pháp thay đổi 

công cụ: 
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1. Ấn < Tool change> và sau đó ấn <Enter>, chọn dao tiếp 

2. Chọn mộ số công cụ (1- 8), và ấn phím<Enter>, công cụ với số 

được ghi sẽ được chọn, nhưng phần bù dao sẽ không được thay đổi 

3. Ghi số công cụ ngay sau số bù công cụ và ấn <enter> công cụ với 

số được chọn và phần bù công cụ với số được chọn sẽ được thưc hiện. 

 

<S>: ấn phím này theo sau  giá trị số để thực hiện hàm S: 

“S” sẽ hiển thị dưới đáy màn hình, ghi giá trị và ấn <Enter>, hàm S mới sẽ 

được thực hiện. 

 

<M>: ấn phím này ngay sau giá trị và ấn<Enter>, hàm M tương ứng sẽ thực 

hiện: 3, 4, 5, 8, 9, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 32, 33. 

 

Trước khi ấn <Enter>, ấn phím <Esc> sẽ trì hủy bỏ dữ liệu đầu vào. 

 

<Par>: ấn phím này để xem hoặc đặt lại hệ thống tham số. 

 

<Disp>: ấn phím này để biết hiện trạng của hệ thống 

 

<Zero>: ấn phím này để chọn màn hình menu trở về điểm 0 ( trở về điểm 

tham chiếu hoặc trở về điểm bắt đầu) 

 

<Comm>: ấn phím này để chọn màn hình menu lệnh. 

 

<Run>: ấn phím này để chạy một chương trình sau khi vận hành trở về 

điểm 0 được thực hiện. 

 

<Esc>: ấn nút này để quay về màn hình menu chính hoặc màn hình chế độ 

vận hành (khi chế độ vận hành bằng tay được gọi trong chế độ vận hành tự 

động. 

 

 

 

 

 

 

§7.2 Màn hình hiển thị (Disp) 

Trong chế độ vận hành bằng tay, ấn phím <Dis>, màn hình sau hiển thị:( ấn 

phím bất kỳ để trở về chế độ vận hành bằng tay): 
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MANUAL                DISP         

******   

M. ZER                        P. ZER M. ZER :giá trị tọa độ của điểm tham 

chiếu trong hệ tọa bộ phận X120.00             X100.00 

Y220.00             Y200.00 P. ZER :giá trị tọa độ của điểm 0 

chương trìh trong hệ thống bộ phận Z330.00             Z300.00 

      C0.00  

 L.POS:điểm bắt đầu của block cuối 

cùng 
L.POS 

X 0.03  

Y 1.00 

Z 0.00  

C 0.00  

aaaaa             bbbbbbbb Hiện trạng hiện tại của giao diện I/O  

cccc              ddd 

PPR              2400 (số của các xung *2)  trên vòng là đầu 

vào từ má hóa trục 

RPM             1230.58 Tốc độ trục hiện tại (r/min) 

 

Tình trạng hiện tại của giao diện 

Aaaaaa: Bit No.1- 4: T1, T2, T3, T4. 

Bit No.5 và 6: đầu vào người dùng No1, đầu vào người dùng No2 

bbbbbbbb: bít số 1, 2, 3: đầu vào tín hiệu hoàn thành điểm tham số X, Z,Y; 

Bít No.4, 5, 6: báo hiệu bánh xe phát động X, Y, Z 

Bít No.7, 8: tín hiệu đầu vào vượt trục theo chiều dương, âm. 

cccc: bít No.1, 2, 3: tín hiệu đầu vào giảm tốc của trục X, Y và Z 

bít No.4: tín hiệu đầu vào dừng khẩn cấp 

dddd: bít No.1: tín hiệu Z( tín hiệu về sô vòng) của mã hóa trục. 

Bít No.2: một tín hiệu của má hóa trục (12000 xung/ vòng) hoặc má hóa 

bằng tay. 

Bít No.3: tín hiệu chiều quay của bánh lái bằng tay. 

 

 

 

 

§7.3 Hàm trở về điểm 0 (ZERO) 

 

Ấn phím <Zero> sẽ hiển thị màn hình sau: 
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ZERO 
 

1 – X  M.ZERO 
Trở về điểm tham số trục X  

2 – Y  M.ZERO 
Trở về điểm tham số trục Y  

3 – Z  M.ZERO 
Trở về điểm tham số trục Z  

4 - XYZ M.ZERO 
Trở về điểm tham số trục X, Y,Z  

5 - PRG ZERO 
Trở về điểm bắt đầu chương trình 

 

ấn phím số (1- 5) để lựa chọn mục tương thích, mục được chọn sẽ hiển thị 

“*” ở dưới,và “RUN_” sẽ hiển thị ngay ở trên đầu bên phải màn hình, ấn 

phím <Run> để thực hiện qui trình quay về điểm Zero. 

Khi mục 5 được chọn, giá trị hệ tọa độ gia tăng ( từ vị trí hiện tại) của điểm 

bắt đầu chương trình sẽ được hiển thị ở phía dưới bên trái màn hình. 

Khi quá trình quay về điểm tham số đang thực hiện, hệ tọa độ theo máy sẽ 

giữ nguyên cho đến khi tắt máy. G27 có thể được lệnh để kiểm tra bước bỏ 

lỡ xảy ra hay không (nếu xảy ra mất bước, đèn E41/ E42/ E43 sẽ sáng) 

Nếu chức năng quay về điểm tham chiếu được gọi bằng cách ấn phím 

<Zero>, các bước mất không thể kiểm tra được nhưng độ lệch do các bước 

mất gây ra có thể xóa được 

Trở về điểm tham chiếu được thực hiện trên tỉ lệ trục ngang (trở về điểm 

tham chiếu trong chế độ vận hành tự động được thực hiện trên tỉ lệ trục 

nhanh được xác định bằng mã H trong block lệnh G00), quá trình trở về 

điểm Zero sẽ hủy phần bù dao và hệ thống bù, và chuyển hệ thống về hệ tọa 

theo phôi. 

Nếu  ấn phím <Feed.Hold> trong suốt quá trình trở về điểm tham chiếu, đèn 

E64 sẽ sáng. 

Điểm zero máy thường được đặt tại vị trí lớn nhất của mỗi trục. Dao nên đạt 

đến điểm tham chiếu từ chiều âm đến chiều dương 

Không có điểm tham chiếu trong trục thứ 4 (A hoặc C) 

 

 

 

§7.4 Hàm lệnh (COMM) 

 

ấn phím <Comm>, một màn hình hiển thị: 
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MANUAL  
 

 

*****    COMM 
   

1 - MOVE 
 

2- SET XYZ 
 

   

 Ấn phím <Esc>, <Del>, <Enter> để trở lại chế độ vận hành bằng tay. 

Ấn phím số 1-2, mục tương thích sẽ được chọn và mục được chọn sẽ hiển thị 

“*” 

 

1- MOVE 

Khi mục 1 được chọn, “X
…

” hiển thị ngay phía dưới màn hình, “X…” là vị 

trí hiện tại, nhập giá trị số vào (vị trí cần đến): 

(1) chuyển động tuyết đối của dao: nhập giá trị số trực tiếp và ấn phím 

<Enter> 

(2) chuyển động gia tăng của dao: ấn phím <page changeover> trong 

bảng điều khiển, cho đến khi “D_” hiển thị, thay “X_” bằng giá trị số 

và ấn <Enter> 

(3) ấn phím <Enter> ma không hề nhập giá trị số sẽ không có chuyển 

động nào được thực hiện trên trục X 

Sau khi giá trị trục X được nhập vào. “Y
…

” hiển thị, nhập giá trị số vào cho 

trục Y (làm giống như trục X), hệ điều hành sẽ chuyển dao đến vị trí theo 

giá trị tọa độ đã nhập vào ở trục ngang. 

Chú ý: trong suốt quá trình nhập gia trị đầu vào cho trục X, Y, Z; ấn phím 

<Esc> sẽ hủy quá trình này 

2- SET X Y Z 

Cài đặt hệ tọa độ (khi hệ tọa độ được cài đặt, hệ thống sẽ hủy các dữ liệu trở 

về điểm tham chiếu trước, nghĩa là số liệu hệ tọa độ theo máy sẽ bị xóa) 

Chức năng này dùng để cài đặt hệ tọa độ theo phôi mới (nếu G92 được cài 

đặt, chức năng này sẽ được dùng để cài đặt hệ tọa độ nổi), vị trí hiện tại 

được cài đặt với việc nhập các giá trị tọa độ, và vì thế một hệ tọa độ mới 

được thành lập. 

Khi một hệ tọa độ mới đang thành lập vị trí điểm Zero thực của hệ tọa độ 

theo máy được giữ nguyên không đổi. Chỉ có giá trị của tọa độ điểm Zero 

thay đổi tương ứng với giá trị nhập vào. 

§ 8 Chế độ vận hành tự động 

§8.1 Vận hành tự động 
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Chế độ vận hành tự động dùng chạy chương trinh cho gia công từng 

phần. khi chế độ vận hành được chọn từ menu chính, ( nếu đèn E92 hiển thị, 

nó cho biết không có chương trình nào chứa trong khu vực bộ nhớ chương 

trinhg chi tiết gia công. Trong trường hợp này, ấn nút bất kỳ để quay lại 

menu chính), một thông báo sẽ hiện lên: 

RUN P...   số chương trình được thực hiện hoặc hiệu chỉnh gần đây nhất 

được hiển thị (0-99). 

      _      Nhập số trong chương trình để thực hiện (0-100). 

Nếu chương trình chưa có số nhập vào thì đèn E 86 sáng, ấn nút bất kỳ để 

xóa đèn và nhập lại  

Nếu ấn phím <ESC> trong nhập dữ liệu, hệ thống sẽ quay về menu chính  

Nếu ấn phím < Enter > mà không hề ấn bất kỳ phím nào, chương trình hiện 

hành sẽ hiển thị  

Nếu nhập số 100, hệ thống sẽ bước vào chế độ DNC.(gia công dao với PC 

bằng RS232) 

Nhắc lại:”NC INPUT..._ “và đợi cho PC truyền chương trình. Khi kết thúc 

quá trình truyền hoặc chươngg trình 1KB được truyền, chế độ tự đông sẽ 

làm (ấn phím <Run> để bắt đầu chạy chương trình).trong suốt quá trình chờ 

chương trình truyên vào máy,  có thể trở về menu chính bằng cách ấn phím 

D  

Trong chế độ vận hành tự động, màn hình sẽ hiển thị: 

 

AUTO          E62 Mã đèn được hiển thị trên đỉnh góc phải  

N30 G1 X3 W-5 F300 

N40 G2 U-30 W8 R50 

N50 G1 U-20 Z30  

 

 

Nội dung chương trình 

X       30.65 

Y       20.33 

Z       200.36 

 

 

Vị trí hiện tại 

 

U    0.00     S1600 U, W: khoảng cách để đến 

V    0.00        D0 H0  S: tốc độ trục   D: số(loại) dao hiện dùng 

W   0.00 

C    0.00 

F300.00          %100 

 

H:số chiều dài công cụ 

C( hoặc A): giá trị tọa độ tuyệt đối cuả trục 

thứ 4 

F: tỉ lệ ăn dao thực %100: tỉ lệ ăn dao vượt 

trội  

 

Trong chế độ tự động, các phím sau được: 

<Spindle forward>: ấn phím này để quay trục theo chiều dương. 
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 <Spindle stop>: ấn phím này để dừng trục. 

<Spindle backward>: ấn phím này để quay trục theo hướng ngược lại. 

<Coolant>: ấn nút này để bật hoặc tắt chế độ làm mát. 

 <Lubrication>: ấn phím này để bật hoặc tắt chế độ bôi trơn. 

 <Tool change>:  ấn phím này để lựa chọn công cụ. 

 <S>: ấn nút này theo sau bởi giá trị số để thực hiện hàm  

<M>: ấn nú này theo sau bởi giá kèm theo, và ấn phím <Enter>, hàm M 

tương ứng sẽ hiển thị: 

3, 4, 5, 8, 9, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 32, 33. 

Trước khi ấn phím < Enter>, ấn phím < Esc > sẽ hoãn chương trình đầu vào. 

<Par>: ấn phím này để xem hoặc cài đặt hệ thống tham  

<Disp>: ấn phím này để hiển thị tình trạng của hệ  

<Zero>: ấn phím này để lựa chọn màn hình menu trở về điểm Zero ( trở về 

điểmt tham chiếu hoặc điểm bắt đầu). 

<Comm>: ấn phím này để lựa chọn màn hình menu  

<Run>:  ấn phím này để chạy chương trình. 

<Feed.Hold>: ấn phím này để giữ độ ăn dao của công cụ, khi ấn phim này 

trong chế độ tự động đèn E19. 

<Esc>:  khi ấn phím < Esc>,  ” ESC Y_ “ sẽ hiển thị trên đỉnh bên phải cảu 

màn hình, ấn phím <Y> để xác nhận, chế độ tự động sẽ bị gián đoạn và 

bảng điều khiển trở về menu chính  

<↑Feedrate> hoặc <↓Feedrate>:Khi dang trong chế độ tự động, chương trình 

có chạy hay không thì tỉ lệ ăn dao có thể được điều chỉnh bằng cách 

ấn<↑Feedrate> hoặc <↓Feedrate>: có tổng 16 bước tỉ lệ ăn dao vượt co 

thể được lựa chọn (0%, 10%, 20%, 30%,…140%,150%) khi chọn 0% 

thì việc ăn dao bị dừng  

§8.2 Chức năng hiển thị (Disp) 

 

Trong chế độ tự dộng, khi chương trình đang không hoạt động, ấn phím 

<Disp> ,một thông báo sau sẽ hiện lên: 

 

AUTO****        DISP    

 

M.ZER               P.ZER 

X120.00              X100.00 

Hệ tọa độ theo máy  

 

Y220.00              Y200.00             

Z330.00              Z300.00 

C0.00 

Vị trí của điểm 0 theo hệ tọa độ chi tiết 

gia công trong hệ tọa độ theo máy 

 

 L.POS  L.POS:điểm bắt đầu của chương trình 

trên 
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X 0.03  

Y 1.00  

Z 0.00  

C 0.00 Phần hiện tại 

  

G90G17 G1  D0 H0 G43  

G94 Tình trạng của M98  đang thực hiện được 

hiển thị nếu chương trình con được gọi   

 M98 N500  D900 Tổng thời gian gọi của M98, số lần thực 

hiện   

 L30   20  

 

ấn phím bất kỳ để trở về tình trạng chờ chạy chương trình  

§8.3 Chức năng lệnh (Comm) 

 

Khi trong tình trạng chờ cho chạy chương trình  ( chạy chương trình được 

giữ hoặc không bao giờ bắt đầu) ấn < Comm> một bảng thông báo sau sẽ 

hiện lên màn hình: 

 

AUTO 

COMM 

1 - MANUAL 

2 - EDIT 

3 -TEST M.ZERO 

4- B TO CURRENT 

5  -RUN AT POSITION 

6  -NEXT SEGMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ấn phím <Esc>key, <Del>key hoặc <Enter>,để thoát khỏi màn hình menu 

lệnh. 

ấn phim sô từ  1 đến 6 để lựa chọn chức năng thích hợp. 

 

▲ 1- MANUAL 

Chế độ vận hành bằng tay được gọi. 

 Được nhắc chi tiết ở chương §7. chế độ tự động có thể quay lại sau khi huye 

bỏ chế độ hiệu chỉnh.  

 

▲ 2- EDIT 
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Hiệu chỉnh chương trình chi tiết hiện tại 

Được nói chi tiết ở chương § 10 về qui trình hiệu chỉnh, khi gọi chế độ hiệu 

chỉnh, con trỏ đang ở vị trí block chương trình hiện tại (block mới nhất được 

thực hiện), khi quay lại chế độ tự động từ chế độ hiệu chỉnh, block vị trí con 

trỏ  sẽ được coi như là vị trí block hiện hành. 

Chức năng hiệu chỉnh không có tác dụng trong quá trình DNC. 

 

▲ 3 - TEST M.ZERO 

Kiểm tra trở lại điểm tham chiếu theo máy. 

Trước khi chức năng này được thực hiện, phải đảm bảo dao đang ở chiều âm 

của điểm tham chiếu  

Chức năng này cũng dùng để kiểm tra xem có xảy ra tình trạng bỏ bước hay 

không, các bước nhắc lại hệ thống: Y_ 

 ấn phím <Y> để thực hiện việc kiểm tra quá trình trở về điểm tham chiếu. 

nếu đènE45 sáng, nó cho biết quá trình trở về điểm tham chiếu không bao 

giờ được thực hiện sau khi bật máy ( oặc điểm tham chiếu không được gắn 

trên máy)  

nếu  E41 hoặc E42 hoặc E43 sáng, nó cho biết quá trình quay về điểm tham 

chiếu hoàn thành nhưng mất bước có thể xảy ra trên trục X hoặc Yy hoặc Z  

ấn bất kỳ phím nào đêt thoát khỏi việc kiểm tra trở về điểm tham chiếu.  

không có điểm tham chiếu cho trục thứ 4.  

 

▲ 4- B  TO CURRENT 

Chạy thử chương trình chi tiết từ điểm bắt đầu của block hiện tại. khi mục 

này được chọn, nhắc lại hệ thống: Y_ 

 ấn phím <Y> để hực hiện chương trình chạy thử  

ấn bất kỳ phím nào se hủy bỏ chương trình chạy thử  

(số phân đoạn thực hiên cuối được hiển thi ở cuối màn hình trong quá trình 

DNC .0.01 tương ứng với 1) 

 

▲  5 - RUN AT POSITION 

Chuyển động tương đối giữa vị trí hiện tại và điểm bắt đầu, được thể hiện ở 

phần cuối của màn hình. Nhắc lại: Y_ 

ấn phím <RUN>  để xác định vị trí bắt đầu bằng nội suy đường thẳng  và 

chuyển về vị trí hiện tại. 

ấn bất kỳ nút nào để trở về chế độ tự động  

▲  6 - NEXT SEGMENT 

Nhắc lại: Y_ 

ấn phím  <RUN> để chạy đến phân đoạn kế tiếp. 

ấn bất kỳ phím nào để quay về chế độ tự động  

lệnh này có thể được thực hiện để nhảy qua phân đoạn không có trong DNC  
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§8.4 Những chú ý trên B TO CURRENT  

 

Chức năng này dùng để bắt đầu  gia công một chi tiết từ một block xác định 

nhưng khồn phải là block đầu của chương trình. Nó thường dùng để khởi 

động lại một quá trình gí công bị gián đọan.  

Trong một vài chương trình, khi chúng ta muốn gia công lại  nhưng chúng ta 

lại không muốn bắt đầu lại từ đầu chương trình thì chúng ta dùng chức năng 

này. Chúng ta có thể khởi động lại nó từ một điễm xác định (điểm bắt đầu 

của block bị gián đoạn hoặc điểm bắt đầu của một block mà chúng ta muốn 

quá trình gia công được thực hiện lại): 

1.nếu điểm tham số được dùng, lỗi nên được hủy bỏ bằng cách trở lại điểm 

tham chiếu trong chế độ vận hành bằng tay.  

2. Di chuyển dao (tương ứng với quá trình gia công được thực hiện lại) đến 

điểm bắt đầu tại block hiện tại bằng chế độ vận hành bằng tay.  

3. Gọi EDIT trong chế độ tự động (AUTO mode) và di chuyển con trỏ đến 

phân đoạn tương ứng với vị trí. Quay lại AUTO mode thì nó là phân đoạn 

hiện tại. (chức năng EDIT trong chế độ tự động không có tác dụng trong 

DNC) 

4. Gọi B TO CURRENT, quá trình chạy thử chương trình đến block hiện tại 

(block hiện tại không được thực hiện). 

5. Gọi RUN AT POSITION để gia công thực sự.  

§8.5 Choát khỏi chế độ tự động 

 

Trong chế độ tự động, khi bảng điều khiển đang trong tình trạng chờ thực 

hiện chương trình. Ấn phím <Esc>, “ESC Y_ “sẽ được hiển thị ở phía trên 

góc phải cuae màn hình. Ấn phím <Y>, bảng điều khiển sẽ thoát khỏi chế độ 

tự động và trở về màn hình menu chính. 

§8.6 Quá trình thực hiện chương trình  

 

Khi điều khiển đang trong tình trạng chờ cho chương trình thực hiện lệnh, ấn 

phím chạy, chương trình gia công sẽ được thực hiện khỏi block hiện tại. 

 * Nếu lỗi xảy ra trong block hiện tại, đèn E25 sẽ hiển thị E25, ấn phím bất 

kỳ để quay lại tình trạng đợi chương trình thực hiện 

* Nếu lỗi hệ thống xảy ra, “E..  RUN_” sẽ hiển thị , ấm phím <Run> để chạy 

chương trình và lờ lỗi, ấn phím bất kỳ để hủy lệnh thực hiện chương trình.  

* Nếu chương trình không được thi hành trước quá trình thực hiện lệnh này, 

và block hiện hành không phải là block đầu tiên của chương trình. “  E35 

RUN_ “ sẽ hiền thị, ấn nút  để chạy chương trình và lờ cảnh báo lỗi. 
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* nếu block hiện tại bị gián đoạn, ấn phím(< feed hold>  trong lúc block 

đang thi hành lệnh và đèn E19 hiển thị)  trong quá trình gia công trước, ” 

E77 RUN_ “ sẽ hiện lên cho biết vị trí đầu lưỡi dao hiện dùng có thể không 

phải là điểm bắt đầu của một block hiện hành. Trong trường hợp này, không 

chạy chương trình để tránh tai nạn 

Nếu lỗi nhắc ở trên không xảy ra, lệnh điều khiển sẽ đi đến tình trạng chạy 

chương trình  

Trong suốt quá trình chạy chương trình, phím <Feed.hold> bị ấn, “E19_” sẽ 

hiển thị ở trên đỉnh góc phải của màn hình. Dao sẽ được giữ và quá trình gia 

công có thể khởi động lại bằng cách ấn phím < Run>. Trong lúc dao bị giữ, 

người vận hành có thể thay đổi tốc độ trục. nếu trục dùng khi  ấn phím < 

Run>, “  M05_ “ sẽ hiển thị lên màn hình, ấn phím < Run> thêm một lần 

nữa, chế độ tự động sẽ khởi động lại mà không cần khởi động lại trục quay.  

sự vượt trội được điều chỉnh trong suốt chế độ tự động: 

Tỉ lệ dao cắt có thể điều chỉnh bằng cách ấn phím <↑Feedrate> 

or<↓Feedrate>. 

trong quá trình vận hành tự động, phím  <Single> và <Skip> có tác dụng: 

By pressing <Single> key, the program will be executed in single block 

mode. 

By Pressing <Skip> key, the block headed with “/” will not be executed. 

Khi thực hiện lệnh M12 , “M12_” sẽ hiển thị lên màn hình, chương trình sẽ 

khởi động lại bằng cách ấn phím <Run>. 

     

§8.7 Thứ tự thực hiện lệnh trong chế độ tự động  

 

 Khi một block thực hiện nhiều lệnh, các lệnh sẽ được thi hành theo cách 

sau: (nếu  M12 được xác định trong một block với các lệnh khác,  M12 phải 

được thực hiện đầu tiên) 

1) Khi một mã S được xác định với các lệnh khác trong cùng một block thì 

các lệnh khác sẽ được thực hiện trước và lệnh mã S thực hiện cuối cùng. 

2) Nếu hàm T  được xác định cùng với các lệnh khác trong cùng một block, 

các lệnh khác sẽ được hoàn thành trước khi thực hiện hàm T. 

Chú ý: quá trình thực hiện các lệnh khác sẽ được đi theo quá trình kiểm tra 

trụ dao được khóa đúng hay chưa sau khi tín hiệu vị trí công cụ được 

dò thấy. 

3) Nếu một trong mã M sau được xác định, thực hiện các lệnh khác trước 

khi thi hành lệnh M. 

M3, 4,5,8,9,20-25,27,28,32,33,. 

4) Nếu mã  H  hoặc F được lệnh, thực hiện các lệnh khác trước khi thực hiện 

H và T. 
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5) Thực hiện hàm G trước khi thực hiện hàm H và T  

6) Nếu các mã M sau được xác định  thì thực hiện các lệnh khác trước khi 

hoàn thành các lệnh đã ám chỉ ở trên.  

M0, 2, 30, 31, 90-94, 98, 99. 

 

§8.8 Số lần chạy của một chương trình gia công 

 

Chỉ số của các chi tiết gia công. Khi M02 hoặc M30 hoặc M31 được thực 

hiện, nó sẽ tăng lên 1 đơn vị, các giá trị được lưu trong tham số No.51, phần 

nguyên của các chi tiết này cho biết tổng số lần chạy của chương trình chi 

tiết, phần thập phân của tham số này cho biết số chương trình. Khi một 

chươn trình mới được thực hiện, tham số No.51 sẽ được cài lại tự động  

§8.9 Quá trình hoạt động DNC  

 

Position the tool to program zero point in Manual mode and define the 

program number to 100 in Auto mode(No.100 program is corresponding to 

DNC).System prompts: 

DNC INPUT..._ 

System is in DNC mode and waiting for transmitting program. 

(If  E68 is displayed,DNC operation cann’t be entered for less than 5120 

bytes free memory till deleting some program in Edit mode.) 

PC:enter DOS system and skip to the catalog consisting of file DNC1.EXE 

(port1) and file DNC2.EXE (port2), then input command DNC1 or DNC2. 

Prompt:: DNC FILE: _ 

Input the file name to transmit program and program conent is displayed on 

screen simultaneously. 

Chú ý: ấn tổ hợp phím Crtl + C trên PC để hủy bỏ quá trình truyền. 

Trở lại hệ DOS sau khi kết thúc quá trình truyền dữ liệu. 

Bước vào chế độ tự động khi kết thúc quá trình truyền dữ liệu hoặc 500 bít 

được truyền. tất cả các chức năng trong hệ tự động trừ EDIT có thể được 

dùng. ấn phím <RUN> để chạy chương trình. 

 

Chú ý: ấn phím D để hủy bỏ chờ đợi trong lúc truyền dữ liệu. 

ấn phím <Page Up> để làm mới giá trị tọa độ đang hiển thị  

§8.10 Bảo vệ khi điện thế giảm 

Nếu hiệu điện thế giảm trong chế độ chờ hoặc trong chương trình chạy của 

chế độ vận hành tự động, sau khi khởi động lại, vị trí của điểm bắt đầu 

chương trình, giá trị phần bù được đặt bởi G93, hiện trạng dao vấn nguyên ở 
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vị trí khi mất điện. nhưng vì quán tính cảu máy và đặc điểm của bước chạy 

môtơ (nếu bước chạy môtơ được dùng như là  trục môtơ lái), độ lệch nhỏ có 

thể xảy ra giữa vị trí thực tế và số liệu tọa độ được lưu lại.  

§ 9 Chế độ chạy thử 

 

Chế độ chạy thử (3- BLANK 0 ở menu chính) được dùng để kiểm tra lỗi 

ngữ pháp của chương trình lập trình. Trước khi gia công bắt đầu, chế độ 

chạy thử có thể kiểm tra chương trình lập trình có hoạt động như mong 

muốn không. 

Hộp thư thoại hiển thi ở giá trị hệ tọa độ điểm cuối trong mỗi chương 

trình chạy của mỗi block thay vì chuyển động dao hoặc lệnh cho máy hoạt 

động, tất cả các chức năng phụ ( chuyển động trục, thay thế dao, chức năng 

làm mát) không hoạt động. 

§10 Chế độ hiệu chỉnh 

 

Hệ thống CNC này cung cấp bộ nhớ 27KB cho chương trình bộ phận. bộ 

nhớ này chứa tối đa là 100 chương trình (0 đến 99) 

Chọn chế độ hiệu chỉnh (menu chính của hệ thống: 4 – EDIT): 

 

EDIT 

**** 

Để thoát khỏi chế độ hiệu chỉnh, ấn nút 

<Del>, <Esc>, <Enter> hoặc <0>. 

ấn phím trong các lựa chọn số (1-7) để được 

chọn tùy ý 

 

1 - EDIT  

2 - LIST      

3 - COPY      

4 - LOCK    

5 - UNLOCK    

6 - DEL      

7 - ProINIT 

§10.1 Hiệu chỉnh màn hình ( 1-EDIT) 

 

Khi chế độ hiệu chỉnh màn hình được chọn thì một màn hình sẽ hiển thị: 

 

 EDIT          P#      

**** 

P# là số của chương trình hoạt động hoặc hiệu chỉnh 

cuối cùng. “_” đang nhấp nháy 

 

Nhập số trong chương trình để hiệu chỉnh hoặc nhập dữ liệu khác, màn hình 

hiệu chỉnh sẽ hiển thị, (nếu chế độ hiểu chỉnh màn hình được gọi trong chế 
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độ vân hành tự động hoặc chế độ chạy thử, màn hình hiệu chỉnh sẽ hiển thị 

chương trình hoạt động hiện tại tự động): 

 

EDIT        P3        EDIT 

**** 

---TOP---               

N10_   X110     Z50                    

N20   ...      W-20  

Khởi động một chương trình (P3): 

Nội dung của chương trình  

 

: kết thúc một mã block  (bằng phím 

<Enter>)   

 

Nếu chương trình với các số nhâp vào không tồn tại, một màn hình sau 

hiển thị: 

 

EDIT        P#        EDIT 

***** 

 

- -TOP- - 

▓ 

- - END- - 

 

--TOP---    khởi động chương trình; 

    ▓   con trỏ nhấp nháy (nhập số liệu); N10 sẽ được nhập tự động bằng cách 

ấn phím <Enter> 

    ---END--   kết thúc chương trình; Mô tả các phím hiệu chỉnh chương 

trình: 

<Ins>: phím nhập số liệu, bật chế độ đầu vào giữa hiệu chỉnh và nhập vào. 

<Del>: phím xóa, xóa từ, block hoặc số của vị trí con trỏ. 

<↑> : phím này dùng để chuyển con trỏ về dòng trước. 

<↓> : . phím này dùng để chuyển con trỏ về dòng sau 

<←>  : phím này dùng để chuyển con trỏ về kí tự trước 

<→> :  phím này dùng để chuyển con trỏ về kí tự sau 

 Phím này dùng để chuyển con trỏ về trang trước Phím này dùng để chuyển 

con trỏ về trang sau. 

<Shift>+ <↑>: (ấn phím <shift> đầu tiên, sau đó ấn phím<↑>) chuyển con 

trỏ đến điểm bắt đầu của block trước; 

<Shift>+ <↓> : chuyển con trỏ đến điểm bắt đầu của block sau; 

 

<Shift>+ Page : chuyển con trỏ đến điểm bắt đầu hoặc kết thúc của chương 

trình; 

 

Tại điểm bắt đầu của chương trình sẽ hiển thị: 
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  ---TOP---  

Tại điểm kết thúc của chương trình sẽ hiển thị: 

    ---END---        

Phím <Comm>:khi ấn phím này một màn hình con sẽ hiển thị: 

 

COMM 

1 - SERCH 

2 - INSERT P 

3 - N STEP 

 

Ấn phím <Esc>, <Del> or <Enter> để trở về chế độ hiệu chỉnh màn hình. 

Ấn phím (1- 3) để lựa chọn mục: 

1-SERCH  

Tìm kiếm từ và kí tự 

Một từ hoặc kí tự được tìm kiếm từ hướng phía trước của vị trí hiện tại: 

       

COMM 

1 - SERCH   _ 

2 - INSERT P 

3 - N STEP 

Nhập từ hoặc kí tự cần tìm, ấn phím < enter> để bắt đầu tìm kiếm. nếu một 

từ đặc biệt không được tìm tháy, đèn E86 sáng, ấn phím bất kỳ để quay về 

chế độ màn hình hiệu chỉnh. 

2-INSERT P 

Nhập một chương trình trước khi đến vị trí nhâp vào: 

        

COMM 

1- SERCH    

2- INSERT P _ 

3- N STEP 

Nhập số trong chương trình để gài vào, sau đó ấn phím <Enter> để bắt đầu 

quá trình nhập, nếu chương trình cài trống, đèn E86 sẽ sáng, ấn phím bất kỳ 

để quay về chế độ màn hình hiệu chỉnh. 

 

Nếu một chương trình được cài chính xác chương trình đang được hiệu 

chỉnh, “SAME P” sẽ hiển thị và quá trình cài bị cấm, ấn phím bất kỳ để quay 

về chế độ màn hình hiệu chỉnh. 

3-N STEP 

Cài đặt giá trị gia tăng cho cài tự động của dãy số.  
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COMM 

1- SERCH    

2- INSERT P  

3- N STEP 10  _ 

 

Giá trị hiện tại là 10, nhập một trong các giá trị (0-100) để cài đặt, nếu giá trị 

cài đặt lớn hơn 100, giá trị hiện tại sẽ không thay đổi; nếu giá trị được nhâp 

vào la “0”, dãy số sẽ không được cài tự động. 

<Esc> : nếu ấn phím <ESC> trong chế độ hiệu chỉnh màn hình, hệ điều hành 

sẽ trở về àn hình trước. 

trong chế độ hiệu chỉnh màn hình, khi ấn phím < Enter> , một dãy số mới 

được cài vào sau vị trí hiện tại nếu giá trị gia tăng của dãy số không bằng 0 

nếu chương trình hiện tại được hiệu chỉnh trống, ấn phím <Enter>, dãy số 

của block đầu tiên được cài tự động 

nếu giá trị gia tăng bằng 0, nó sẽ được cài lại là 10 khi chế độ hiệu chỉnh 

màn hình được chon lại 

§10.2 Danh sách chương trình (2-LIST) 

 

Mộtthông báo sẽ hiện lên: 

FREE 22230 3 P   

Chỉ khoảng trống của bộ nhớ chương trình bộ phận 

Nếu có một chương trình trong bộ nhớ bộ phận, ấn nút bất kỳ để xem ( ấn 

phím <Del> hoặc <Esc> để thoát): 

P01 - 40     chương trình P1 với 40 block 

....... 

P68 - 105    chương trìnhP68 với 105 block 

ấn phím page để xem thông báo chương trình chi tiết hơn; 

ấn phím <Esc>, <Del> và <Enter> để trở về menu cuối. 

§10.3 Copy chương tình(3-COPY) 

 

Một bảng thông báo sau hiển thị: 

 

EDIT 

**** 

1- EDIT  

2- LIST      

3- COPY    P_  

4- LOCK    

5- UNLOCK    

  

 

 

 

P_ đang nhấp nháy 
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6- DEL      

7- P INIT 

 

Nhập số trong nguồn chương trình (099) và sau đó ấn phím <Enter> ; đưa 

vào nơi đến, nếu nơi đến trống thì một thông báo sau hiển thị: 

OVER Y_  

ấn phím <Y> để bao phủ nguồn chương trình , ấn phím bất kỳ để thoát. Nếu 

quá trình copy thực hiện đúng thi có thể tiếp tục chương trình copy tiếp 

§10.4 Khóa khu vực nhớ chương trình bộ phận (4-LOCK) 

 

Nếu khu vực nhớ chương trình bộ phận bị khóa, chương trình trong khu vực 

bộ nhớ không thể hiệu chỉnh lại nhưng có thể xem được. khi 4_LOCK được 

chọn, Y_ hiển thị, ấn phím <Y> để xác nhận quá trình khóa, ấn phím bất kỳ 

để hủy quá trình khóa 

§10.5 Mở khóa khu vực nhớ chương trình bộ phận (5-UNLOCK) 

 

Khi chọn 5-UNLOCK, khu vực nhớ chương trình bộ phận được mở khóa 

Chỉ khi mở khoá, thì mới có thể hiệu chỉnh chương trình. 

Cách mở khoá chương trình nhớ: 

Bấm phím U N L K <ENTER> liên tiếp: 

“OK” sẽ hiển thị, bấm phím bất kỳ để thoát (unlocked) 

Nếu bấm sai các phím ở trên hay bấm không đúng quy cách (bấm không liên 

tiếp), nó sẽ quay trở lại trạng thái khoá ngay lập tức.  

§10.6 Xóa một chương trình (6-DEL) 

 

Khi chọn 6-DEL, một thông báo sau hiển thị: 

 P_ 

Nhập số trong chương trình và ấn phím <Enter> ;  

Y_     

ấn phím <Y> ,chương trình với số được chọn sẽ bị xóa. 

§10.7 Giá trị ban đầu của khu vực nhớ chương trình bộ phận (7-P INIT) 

 

Khi chọn 7- P INIT, một thông báo sẽ được hiển thị: 

 Y_  

ấn phím <Y> , khu vực nhớ chương trình bộ phận sẽ được về giá tri ban 

đầu.ấn phím bất kỳ để hủy quá trình về giá trị ban đầu. 
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§11 Chế độ kết nối 

 

Chế độ kết nối dùng để chuyển dữ liệu chương trình đầu vàohoặc đầu ra 

giữa CNC và máy tính cá nhân (PC). Quá trình này cần có một dây cáp. 

Khi chế độ kết nối được chọn, một màn hình sau được hiển thị: 

 

TRANS 

***** 

1- FROM PC 

2- TO PC 

 

Để hủy quá trình này hãy ấn phím,  <Del>, <Esc> hoặc <Enter>. 

Lựa chọn chế độ kết nối bằng cách nhập số theo trình tự các số sau: 

▲ 1-FROM PC 

Dữ liệu chương trình đâu vào từ  PC, khi chế độ này được lựa chọn thì một 

thông báo sau hiển thị; 

 

TRANS 

***** 

1- FROM PC 

BEGIN P_ 

  

ấn phím trong số chương trình đầu ( nếu ấn số không có trong dãy số hoặc 

ấn phím<ESC> quá trình đưa dữ liệu đầu vào bị hủy): 

 

TRANS 

***** 

1- FROM PC 

BEGIN P6 

END P_ 

Ấn số của chương trình cuối:  

 

TRANS 

***** 

１－FROM PC 

BEGIN P6 

END P_ 

DEL         IN              

Y_ 

 

 

 

 

 

Y_ đang nhấp nháy 
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ấn phím Y để xác nhận các dữ liệu đầu vào,”...”  sẽ nhấp nháy ở dưới màn 

hình để cho biết quá trình đưa dữ liệu đầu vào đang được thực hiện. bắt đầu 

quá trình đưa dữ liệu ra máy PC để thực hiện kết nối. 

▲  2-TO PC: 

Đưa dữ liệu ra từ máy CNC đến PC. 

Trước khi đưa dữ liệu từ máy CNC ra thì máy PC  đã được khởi động và sẵn 

sàng làm việc.  khi chế độ TO PC được chọn, một thông báo tương tự như 

đưa dữ liệu từ máy PC vào CNC trong chế đô FROM PC sẽ hiển thị lên màn 

hình: 

 Khi số của chương trình cuối được đưa ra đã bị ấn, quá trình  đưa dữ liệu ra 

bắt đầu hoạt động. 

 Trong suốt quá trình nhập dữ liệu, số chương trình được chuyển sang sẽ 

được hiển thị khi quá trình này hoàn thành. Còi sẽ vang lên. Nếu ấn phím 

< Esc> trong quá trình truyền dữ liệu thì quá trình truyền này sẽ bị gián 

đoạn 

 Trong suốt quá trình đưa dữ liệu ra, số chương trình được chuyển sang sẽ 

được hiển thị khi quá trình này hoàn thành. Còi sẽ vang lên. Nếu ấn phím 

< Esc> trong quá trình truyền dữ liệu thì quá trình truyền này sẽ bị gián 

đoạn 

 Trước khi quá trình nhập và đưa dữ liệu ra được thực hiện thì phaie có 

dây cáp nối  giữa CNC and PC thông qua giao diện RS232C. một cáp nối 

đặc chủng và đĩa phần mền truyền dẫn là không bắt buộc cho tất cả người 

dùng GSK928MA.. 

Chạy file truyền dẫn 928A2. ví dụ trong hệ điều hành DOS,  và chọn chế 

độ vận hành: 

    1.PC => GSK928MA; 

    2.GSK928MA => PC; 

Khi truyền từ PC đến CNC, các chương trình được truyền phải cùng đuôi 

với 928A2. ví dụ,file được nhập phải có tên là PRGxx.GSK (xx là số 

chương trình 0099). Để hủy quá trình truyền dẫn, ấn tổ hợp phím Ctrl+ C. 

Sau đây  là một ví dụ của một máu file chương (một đường, một block) 

    N10 X100 Y50 Z200 

    N20 G2 X51.56 Y-32.78 R712.5 F60 

          .......... 

          .......... 

    N900 G91 G28 X0 M2 

§12 Chú ý và qui trình chung trong vận hành máy 

 

Trước khi dùng hệ thống, cài các tham số sau thích hợp: 
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Tham số NO.1 (tỉ lệ truyền dẫn ngang ban đầu cho vận hành tự động): 

G0 SPD  

Tham số No.2 (tốc độ ăn dao ban đầu cho vận hành tự động): G1 F 

Tham số NO.10: đèn báo, hướng chuyển động của mỗi trục, loại gia tốc và 

giảm tốc, kiểm tra khả năng và không thể của các giới hạn trục, và tín hiệu 

dừng khẩn cấp 

Tham số NO.11, 14(các phần bù khe hở X,Y,Z và trục thứ 4): GAP X—

GAP C 

Độ dài và bán kính công cụ 

Phần bù hệ thống cho mỗi trục 

Tham số điều khiển tăng tốc và giảm tốc cho mỗi trục 

Hằng số thời gian cho giao diện I/O  

Phần bù hệ tọa độ( các tham số No. 55 đến 58) 

 

Qui trình hoạt động chung của CNC từ bản vẽ chi tiết gia công đến gia công 

chi tiết: 

1) chuẩn bị lập trình từ một bản chi tiết để chạy trên máy CNC, nhập các 

dữ liệu chương trình vào CNC qua chế độ hiệu chỉnh. 

2) kiểm tra chương trình về lỗi ngữ pháp bằng chế độ BLANK (chế độ 

chạy thử); sửa chương trình bằng cách gọi chế độ hiệu chỉnh trong 

suốt qua trình chạy thử 

3) Chuẩn bị các công cụ (dao) cho gia công và số vật liệu gia công 

4) Đặt hệ tọa độ và nhập giá trị phần bù công cụ trong chế độ vận hành 

bằng tay. 

 5) Thay đổi dao đầu tiên để dùng trong chế độ vận hành tự động đênd 

vị trí hiện tại. 

 6)  Chuyển đầu dao đến vị trí điểm bắt đầu của chương trình bằng cách 

ấn các phím hướng cảm biến hoặc. Đặt giá trị tọa độ phôi bằng cách 

dùng mục lệnh No.2 của chế độ vận hành bằng tay. 

7) Chọn chế độ vận hành bằng tay, chạy chương trình để bắt đầu quá 

trình cắt. 

8) chỉnh lại chương trình trong hệ hiệu chỉnh được gọi ra dưới chế độ tự 

động. 

Nếu điểm zero của máy có giá trị, tín hiệu hoàn thành trở lại điểm zero của 

máy phảibị hủy bỏ bằng lệnh M27 trước khi cài đặt hệ tọa độ chi tiết gia 

công. 

Sau khi hệ tọa độ chi tiết gia công được cài đặt, thực hiện quá trình quay về 

điểm tham chiếu(điểm zero của máy); hệ thống sẽ lưu giữ dữ liệu vị trí điểm 

zero cua hệ tọa độ chi tiêtd gia công. Những bước mất có thể được dò tìm 

bằng lệnh G27ở cuối chương trình. Điểm bứt đầu của chương trình chi tiết 

gia công sẽ được lưu lại kể cả khi tắt máy. Chương trình có thể bắt đầu sau 
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khi quá trình trở về điểm tham chiếu trong ngày hôm sau vận hành máy theo 

cách này. 

Chú ý: G00 X... Y… Z...(lệnh tuyệt đối) nên được lệnh ngay trong block 

đầu tiên của chương trình để được một vị trí lý tưởng . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảng mã lỗi 
 
E 1: lçi vÞ trÝ. §Þa chØ cña khèi kh«ng thÓ khëi hµnh ®Õn diÓm t¬ng øng trong 

vïng bé nhí. 
Kh¾c phôc: Quay trë vÒ menu chÝnh vµ chän chÕ ®é “auto- mode” 
E 2 : KÕt thóc ch¬ng tr×nh. 
Kh¾c phôc: Quay trë vÒ menu chÝnh vµ chän chÕ ®é Automode hoÆc kiÓm tra 

l¹i ch¬ng tr×nh. 
E 3: C¸c kÝ tù c¬ b¶n kh«ng cã trong khèi lÖnh ®ang ch¹y. 
E 4: KH«ng cã chuçi sè. 
E 5: Mét ®Þa chØ kh«ng thÓ cho phÐp ch¹y l¹i cã trong dßng lÖnh ®ang ch¹y. 
E 6: §Þa chØ ®îc cho theo mét gi¸ trÞ bÊt hîp lÝ. 
E 7: §Þa chØ ®îc lËp tr×nh lÆp l¹i nhiÒu lÇn. 
E 8: §Þa chØ cÇn thiÕt cña hµm G vµ hµm M cha ®îc lËp tr×nh. 
E 9: §Þa chØ kh«ng dïng ®îc ®· ®îc lËp tr×nh trong khèi lÖnh. 
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E 10: §Þa chØ kh«ng dïng ®îc cña hµm G ®îc lËp tr×nh trong khèi lÖnh 
E 11: M· kh«ng dïng ®îc cña hµm S ®îc lËp tr×nh trong ch¬ng tr×nh. 
E 12: M· kh«ng dïng ®îc cña hµm T ®· ®îc lËp tr×nh trong ch¬ng tr×nh. 
E 13: Kh«ng cã tõ ch¹y ®îc trong khèi lÖnh ®ang ch¹y. 
E 14: M· kh«ng dïng ®îc cña hµm M ®îc lËp tr×nh trong ch¬ng tr×nh ®ang 

ch¹y. 
E 15: Khèi lÖnh ®ang ch¹y qu¸ dµi hoÆc kh«ng cã néi dung trong nã, hoÆc nã 

cã chøa c©u lÖnh kÕt thóc vµ dõng khèi lÖnh. 
Kh¾c phôc: KiÓm tra vµ söa l¹i ch¬ng tr×nh ®ang ch¹y. 
E17: §Þa chØ I, K, R kh«ng ®Þnh danh ®îc trong phÐp néi suy ®êng trßn. 
E19: CÇn ®iÒu khiÓn ¨n dao hoÆc phÝm ®iÒu khiÓn ¨n dao bÞ kÝch ho¹t trong 

khi ch¬ng tr×nh ®ang ch¹y ë chÕ ®é tù ®éng.  
E21: LÖnh 30, M31, M2 kh«ng ®îc lËp tr×nh trong ®o¹n kÕt thóc ch¬ng 

tr×nh. 
Kh¾c phôc: Quay vÒ menu chÝnh cña ch¬ng tr×nh vµ kÝch ho¹t l¹i chÕ ®é 

Auto mode hoÆc kiÓm tra vµ söa l¹i ch¬ng tr×nh.  
E23: ch¬ng tr×nh gäi líp lín h¬n 3 hoÆc lçi trong khi thi hµnh lÖnh M99 ( do 

cã lÖnh M98 ë sau nã). 
E 24: Lçi trong khi thi hµnh lÖnh M99 (Khi lÖnh M99 ®îc lËp tr×nh vµ thi 

hµnh, lÖnh M98 kh«ng ®îc phÐp lÆp l¹i trong c¸c ®o¹n díi ®ã). 
E 25: Mét phÇn cña ch¬ng tr×nh bÞ lçi vµ ch¬ng tr×nh kh«ng thÓ thi hµnh. 
Kh¾c phôc: Quay trë l¹i menu chÝnh vµ hiÖu chØnh l¹i ch¬ng tr×nh trong hcÕ 

®é Edit. 
E 26:  Lçi trong khi thi hµnh lÖnh M99 (D÷ liÖu lÖnh M98 kh«ng hîp lÝ khi thi 

hµnh quay trë l¹i ch¬ng tr×nh).  
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E 27: Lçi ®iÒu kiÖn nh¶y bíc cña ch¬ng tr×nh con. Khèi danh nghÜa theo D 
kh«ng t×m thÊy. 

Kh¾c phôc: Quay trë vÒ ch¬ng tr×nh chÝnh vµ hiÖu chØnh l¹i ch¬ng tr×nh 
b»ng chøc n¨ng Edit. 

E 32: C¶ hai ®i¹ chØ I vµ K ®Òu cã gi¸ trÞ b»ng 0 hoÆc ®iÓm cuèi kh«ng n»m 
trªn cung trßn.  

Kh¾c phôc: KiÓm tra l¹i ch¬ng tr×nh vµ hiÖu chØnh c¸c gi¸ trÞ b»ng c¸ch gi¶m 
bít hoÆc ®a vÒ cÊp chÝnh x¸c 0.01 

E 35: Ch¬ng tr×nh kh«ng khëi ®éng tõ khèi lÖnh ®Çu tiªn cña ch¬ng tr×nh. 
E 41: LÖnh G27 gÆp lçi khi chuyÓn vÒ ®iÓm khëi hµnh: Khi chuyÓn ®Õn ®iÓm 

®Çu hoµn thµnh th× hÖ thèng nhËn ra sù mÊt bíc trªn trôc X vµ lçi E41 ®îc 
lu bëi bit E 41 trong tham sè No.10.  

E 42: LÖnh G 27 gÆp lçi khi chuûen vÒ ®iÓm ®Çu ( ®iÓm khëi hµnh). Khi 
chuyÓn ®Õn ®iÓm ®Çu kÕt thóc th× hÖ thèng nhËn ra viÑc mÊt bíc cña m« t¬ 
®iÒu khiÓn bíc cña trôc Y vµ lçi nµy ®îc lu bëi bit E 41 trong tham sè hÖ 
thèng No.10. 

E 43: LÖnh G 27 gÆp lçi khi chuûen vÒ ®iÓm ®Çu ( ®iÓm khëi hµnh). Khi 
chuyÓn ®Õn ®iÓm ®Çu kÕt thóc th× hÖ thèng nhËn ra viÑc mÊt bíc cña m« t¬ 
®iÒu khiÓn bíc cña trôc Z vµ lçi nµy ®îc lu bëi bit E 41 trong tham sè hÖ 
thèng No.10. 

E 45: LÖnh G 27 vµ c¸c hµm cña nã kh«ng thÓ thi hµnh. Do vËy, lÖnh G27 
còng kh«ng ®îc thi hµnh. 

E 48: Trong chÕ ®é vËn hµnh tù ®éng  cña qu¸ tr×nh ch¹y thö, ®èi tîng lÖnh 
thuéc No.4 ®îc gäi ra sau khi lÖnh M2, M30, M31 ®îc thi hµnh. HÖ thèng 
kh«ng thÓ chuyÓn vÒ khèi lÖnh. 

E 49: Trôc chÝnh dõng kh«ng ®óng. 
E 50: Hµm S ph¶i nhá h¬n 225 khi tham sè hÖ thèng No. 54 ®îc ®Æt vÒ 0 
E 53: Gi¸ trÞ cña R trong lÖnh c¾t ph¼ng kh«ng ®uîc ®Þnh danh hoÆc mÆt 

ph¼ng cña m¸y kh«ng ®¶m b¶o. 
E 54: kh«ng cã gi¸ trÞ cña trôc Z hoÆc gi¸ trÞ t¬ng øng cña trôc Z ë trªn mÆt 

R hoÆc U<=0, V<= 0, W>Z hoÆc c¸c gi¸ trÞ kh«ng ®óng.  
E 55: Gi¸ trÞ cña ®o¹n bÞ thiÕu hôt trong chu tr×nh. 
E 56: Gi¸ trÞ U< V trong khi ch¹y lÖnh G73. 
E 61: Nguån cña hÖ thèng ®iÒu khiÓn trôc X cha s½n sµng. HÖ thèng nhËn ra 

c¶nh b¸o mÊt t¸c dông cña trôc X khi tham sè No.10 ®îc ®a vÒ 0. 
E 62: Nguån cña hÖ thèng ®iÒu khiÓn trôc Y cha s½n sµng. HÖ thèng nhËn ra 

c¶nh b¸o mÊt t¸c dông cña trôc Y khi tham sè No.10 ®îc ®a vÒ 0. 
E 63: Nguån cña hÖ thèng ®iÒu khiÓn trôc Z cha s½n sµng. HÖ thèng nhËn ra 

c¶nh b¸o mÊt t¸c dông cña trôc Z khi tham sè No.10 ®îc ®a vÒ 0. 
E 64: ViÖc chuyÓn vÒ ®iÓm ®Çu bÞ lçi. TÝn hiÖu gi¶m tèc ®é kh«ng thÓ thùc 

hiÖn sau 20000.00 mm di chuyÓn theo chiÒu d¬ng. HoÆc qu¸ tr×nh chuyÓn 
vÒ ®iÓm ®Çu kh«ng thÓ thùc hiÖn ®îc qu¸  60 mm sau khi tÝn hiÖu gi¶m tèc 
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ph¸t ra. Mét nguyªn nh©n n÷a cã thÓ lµ phÝm Feed hold bÞ kÝch ho¹t trong 
qu¸ tr×nh trë vÒ ®iÓm ®Çu. 

E 67: C«ng t¾c dõng khÈn cÊp bÞ kÝch ho¹t. 
E 68: 80C196 EPROM (29C010) bÞ lçi. B¹n nªn gäi ngay cho nhµ cung cÊp 

hoÆc nhµ s¶n xuÊt ®Ó cã ph¬ng ¸n xö lÝ. 

E 69: 80C31 EPROM (29C010) bÞ lçi. B¹n nªn gäi ngay cho nhµ cung cÊp 

hoÆc nhµ s¶n xuÊt ®Ó cã ph¬ng ¸n xö lÝ. 
E 71: Qu¸ giíi h¹n hµnh tr×nh (phÇn mÒm). Gi¸ trÞ ban ®Çu cña cïng 

tham sè hoÆc ®Þnh d¹ng phÇn mÒm h¹n chÕ hµnh tr×nh. (Tham sè 
No.31- 34). 

E 72: TRôc chÝnh kh«ng thÓ dõng l¹i trong qóa tr×nh ®o (vît qu¸ 
20.00 mm so víi hÖ to¹ ®é danh nghÜa). 

E 74: Vît qu¸ hµnh tr×nh giíi h¹n. 
Kh¾c phôc: ChuyÓn dao vÒ theo híng ngîc l¹i råi nh¶ tay khái 

phÝm bÊm. 
E 77: Khèi lÖnh ®ang thi hµnh bÞ ph¸ vì liªn tôc bëi hµm Feed hold 

vµ lçi nµy sÏ lÆp l¹i nÕu nh khèi lÖnh ®îc lÆp l¹i. 
E 78: Mét ®Þa chØ kh«ng ®îc sö dông trong khèi lÖnh cña hµm G. 
E 79: D÷ liÖu hÖ thèng bÞ lçi (81C55). 
E 86: Trong chøc n¨ng hiÖu chØnh (Edit), ®Þa chØ ®ang t×m kh«ng t×m 

thÊy hoÆc ch¬ng tr×nh díi d¹ng ch¬ng tr×nh sè ®Þnh d¹ng kh«ng 
®óng. 

E 88: Mét phÇn cña ch¬ng tr×nh trong bé nhí bÞ kho¸. Ch¬ng tr×nh 
kh«ng thÓ hiÖu chØnh. 

E 89: ch¬ng tr×nh bÞ lçi khi mét phÇn cña ch¬ng tr×nh ®îc nhËp 
vµo th«ng qua cæng kÕt nèi truyÒn th«ng. 

E 90: Ch¬ng tr×nh  trªn vïng bé nhí kh«ng ®ñ. 
E 91: Mét phÇn nµo ®ã cña ch¬ng tr×nh bÞ lçi, kiÓm tra l¹i thËt cÈn 

thËn c¶ ch¬ng tr×nh. 
E 92: Kh«ng cã ch¬ng tr×nh trong bé nhí ®îc gäi. 
E 93: PhÇn ch¬ng tr×nh trong bé nhí kh«ng ®îc cho gi¸ trÞ ban 

®Çu. HÖ thèng tù ®éng cho gi¸ trÞ ban ®Çu. 
E 94: Tham sè hÖ thèng bÞ lçi. HÖ thèng cho l¹i gi¸ trÞ ban ®Çu. 
E 95: RAM for 80C196 bÞ lçi. B¹n nªn gäi ngay cho nhµ cung cÊp thiÕt bÞ ®Ó 

xem xÐt gi¶ quyÕt. 
E 96: 80C196 check RAM of 81C55 bÞ lçi. B¹n nªn gäi ngay cho nhµ cung 

cÊp thiÕt bÞ ®Ó xem xÐt gi¶ quyÕt. 
E 97: PhÇn mÒm ®iÒu khiÓn mµn h×nh cña CPU kh«ng t¬ng thÝch.  B¹n ph¶i 

thay EPROM. 
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E 98: 89C51 check RAM of 81C55 bÞ lçi. B¹n nªn gäi cho nhµ cung cÊp ®Ó 
gi¶i quyÕt. 

E 99: RAM hÖ thèng bÞ lçi (62256). B¹n nªn gäi cho nhµ cung cÊp. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mục lục 
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