จออศานคศา Wizard 411

คูม ืออางอิง

ผังแสดงปุมของ Wizard 411
แผงปุมตัวเลข

ปุมแกน
ปุมลูกศร ขึษน/ลง
ยังใชปรับความเขมหนาจออีกดวย

ปุม ENTER

การแสดงผล
พื้นที่
ปุม

ปุมลบ
ปุมฟงกชันบนตัวเครื่อง

ไฟแสดงการเปด
ปดเครื่อง

ปุม Wizard 411
มีหนาของการเลือกฟงกชันของปุมอยู 2 หนาใหเลือกใช จากโหมดการใชงาน ใชปุม
ลูกศรซษาย/ขวา เพื่อเลือ่ นเคอรเซอรไปยังแตละหนา แตละหนา
ตัวบงชี้หนาในแถบสถานะจะแสดง แนวการวางหนา
หนาทีม่ ีสมี ืดทึบแสดงถึงหนาที่คุณกําลังอยูใ นขณะนั้น

ฟงกชันของปุม

เครื่องหมายปุม

เปดเมนู จัดเตรียมงาน และทําใหคุณสามารถเขาใชปุม
จัดเตรียมการติดตั้ง (หนา 4) ได
กดเมื่อพรอมที่จะกําหนดเครื่องหมายอางอิง (หนา 3)

เปดตารางเครื่องมือ ดูหนา 7 สําหรับงานกัด และ หนา 20
สําหรับงานกลึง ปุม ภครืศองมือ

กําหนดคาศูนย
ตัวบงชี้

หนา
ตัวบงชี้

คือปุมเฉพาะสําหรับจออานคาที่แสดงหนึ่งแกน
เปดฟอรม จุดอาง เพื่อกําหนดจุดอางของแตละแกน ดูหนา 8
สําหรับงานกัด และ หนา 22 สําหรับงานกลึง ปุม จุดอษาง

คือปุมเฉพาะสําหรับจออานคาที่แสดงหนึ่งแกน

ฟงกชันของปุม

เครื่องหมายปุม

เปดคําแนะนําวิธีรชษบนหนาจอ

สลับไปมาระหวางหนวยนิ้วและมิลลิเมตร (หนา 4 ภายใตหัวขอ
หนวย)
ปุมนี้สลับไปมาระหวางการแสดงรัศมีและเสนผาศูนยกลาง
ฟงกชันนี้เฉพาะสําหรับการใชงานกลึง (หนา 24)
สลับไปมาระหวางฟงกชัน กําหนด/คศาศูนยฬ ตางๆ
ใชกับปุมแกนเฉพาะแตละแกน (หนา 6)
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รหัสการเขาใชพารามิเตอรเครื่องอานคา
คุณจะตองปอนรหัสการเขาใชเสียกอน จึงจะสามารถตั้งคาหรือเปลี่ยนแปลงพารามิเตอรการติดตั้งที่เกี่ยวของกับเครื่องได
วิธีนี้จะชวยปองกันการเปลี่ยนแปลงพารามิเตอรจัดเตรียมการติดตั้งโดยไมตั้งใจได
ขอความสําคัรหัสการเขาใชคือ 8891

โปรดดูสวนการจัดเตรียม เริ่มดวยการกดปุม

ตามดวยการกดปุม ¨ัดภตรียมการติดตัษง กดหมายเลขรหัสการเขาใช

โดยใชแผงปุมตัวเลขแลวกดปุม
เครื่องอานคาก็พรอมแลวที่จะใหคุณดําเนินการตั้งคาพารามิเตอรของเครื่อง

ขอความสําคัผูดูแลเครื่องอาจนําหนานี้ออกจากคูมืออางอิงหลังจากการตั้งคาขั้นตนใหกับเครื่องอานคาแลว
โดยนําไปเก็บในที่ปลอดภัยสําหรับการใชในอนาคต
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บทนํา
เวอรชันซอฟตแวร
เวอรชันซอฟตแวรจะปรากฏบนหนาจอขณะเริ่มเปดเครื่อง
คูม ือการใชจะครอบคลุมฟงกชันของ Wizard 411 สําหรับทั้งการใชงานแบบ งานกัดและงานกลึง
ขอมูลการใชงานแบงออกเปน 3 สวน ไดแก: การใชงานทั่วไป, การใชงานเฉพาะงานกัด
และการใชงานเฉพาะงานกลึง
Wizard 411
จํานวนแกนในการแสดงคา DRO
Wizard 411 DRO มีทั้งชนิดแสดงคาในรูปแบบหนึ่ง, สอง และ สามแกน
คูม ือเลมนี้จะใชการแสดงคาของ Wizard 411 DRO รุน 3 แกน
ในการแสดงภาพและคําอธิบายของฟงกชันคียตางๆ ตลอดทั้งเลม
สั-ลักษณที่แสดงไวในหมายเหตุตางๆ
ทุกๆ หมายเหตุจะมีเครื่องหมายกํากับอยูทางดานซาย เพื่อใหผปู ฏิบัตงิ านทราบชนิด และ/หรือ ระดับความสําคัของหมายเหตุนั้นๆ
ขอมูลทั่วไป
เชน คุณสมบัตขิ อง Wizard 411
คําเตือน
เชน เมื่อตองใชเครื่องมือพิเศษสําหรับการทํางานอยางหนึ่ง
ขอควรระวัง - ความเสี่ยงจากไฟฟาดูด
เชน ขณะเปดตัวเครื่อง
แบบอักษร Wizard 411
ตารางดานลางแสดงลักษณะที่แตกตางกันของปุม (ปุม, ปุมบนตัวเครื่อง) ซึ่งปรากฏในเนื้อหาของคูมือเลมนี้:
 ปุม - ปุม จัดภตรียม
 ปุมบนตัวเครื่อง - ปุมบนตัวเครื่อง ENTER
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การรับประกันการใชงานโดยปราศจากป-หา
ACU-RITE Companies, Inc. มีความภูมิใจที่จะขอเสนอการรับประกันการใชงานโดยปราศจากป-หาเปนเวลา 3 ป สําหรับระบบจออานคาดิจิตอล
ระบบจออานคาดวยภาพ และเครื่องชั่งกระจกที่เที่ยงตรง การรับประกันนี้คุมครองคาซอมและคาเปลี่ยนอุปกรณของ ACU-RITE ทั้งหมด
สําหรับจออานคาหรือเครื่องชั่งกระจกที่เที่ยงตรงที่สงคืนภายในระยะเวลาการรับประกันสาม (3) ป ACU-RITE
จะทําการซอมแซมหรือเปลี่ยนอุปกรณที่เสียหายโดยไมคิดคาใชจายหรือสอบถามขอสงสัยแตประการใด ทั้งนี้
โดยไมคํานึงถึงสภาพของผลิตภัณฑแตอยางใด การรับประกันนี้ครอบคลุมทั้งคาวัสดุและคาแรงของโรงงาน นอกจากนี้ พนักงานบริการของ ACURITE ที่ไดรับอนุ-าตจะใหบริการคาแรง (บริการภาคสนาม) เปนระยะเวลาหนึ่ง (1) ปโดยไมคิดคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น
หนังสือแจงเรื่องความเสียหายที่อางของผลิตภัณฑจะตองสงถึง ACU-RITE ภายในระยะเวลาการรับประกัน
การรับประกันนี้บังคับใชเฉพาะกับผลิตภัณฑและอุปกรณเสริมที่ไดรับการติดตั้งและใชงานตามที่กําหนดไวในคูมืออางอิงนี้เทานั้น ACU-RITE
จะไมรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ หรือสภาพใดๆ อันเกิดขึ้นจากสวนหนึ่งหรือทั้งหมดของการใชงานที่ไมถูกตอง การดัดแปลงแกไข
บํารุงรักษาเครื่องอยางไมถูกตองของผูใช หรือ การซอมแซม หรือบํารุงรักษาเครื่องโดยบุคคลใดๆ ซึ่งไมใชผูที่ ACU-RITE ใหการรับรอง
ACU-RITE จะไมรับผิดชอบใดๆ ตอความสู-เสียในการทํางาน หรือประสิทธิภาพที่ลดลงอันเนื่องมาจากสภาพที่นอกเหนือการควบคุมของ ACU-RITE
ความผูกพันในการรับประกันดังกลาวขางตนใหนํามาใชแทนการรับประกันอื่นๆ ทั้งหมด ทั้งโดยชัดแจงหรือโดยนัย และไมวากรณีใดๆ ACU-RITE
Companies, Inc. จะไมตองรับผิดตอความเสียใดๆ อันเปนผลสืบเนื่องทั้งสิ้น
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I – 1 การแนะนำเครือง Wizard 411

I – 1 การแนะนําเครื่อง Wizard 411
โครงรางของหนาจอ
เครื่องหมายแถบสถานะ
จุดอาง

เครื่องมือ

อัตราปอน

นาฬิกาจับเวลาทําง หนวยวัด
าน

โหมดการใชงาน

ตัวบงชี้หนา

กําหนด/คาศูนย
ชื่อแกน

พื้นที่แสดงผล

เครื่องหมาย อางอิง

การเตือนใกลคา ศูน
ย (เฉพาะในโหมด
ระยะที่ตอ งเคลือ่ นที่)

ชื่อปุม

การแสดงคาที่อานไดของ Wizard 411 ของ ACU-RITE
ทําใหคณ
ุ สามารถใชคณ
ุ สมบัตทิ ี่กําหนดเฉพาะตามการใชงานตางๆ ได
ชวยใหคุณสามารถใชเครื่องมือแบบแมนวลของคุณอยางไดประโยชนสูงสุด
 แถบสถานะ - จะแสดงคาปจจุบันของจุดอาง, เครื่องมือ, อัตราปอน, เวลานาฬิกาจับเวลาทํางาน, หนวยการวัด,
สถานะโหมดการใชงาน, ตัวบงชี้หนา และกําหนด/คาศูนย
โปรดดูรายละเอียดของการตัง้ คาพารามิเตอรแถบสถานะไดในหัวขอ การจัดเตรียมงาน
 พื้นที่แสดง - แสดงตําแหนง ณ ขณะนี้ของแตละแกน อีกทั้งยังแสดงฟอรม, ชอง, บ็อกซคําแนะนํา,
ขอความขอผิดพลาด และหัวขอวิธีใช
 ชื่อแกน - แสดงแกนสําหรับปุมแกนที่สอดคลองกัน
 เครื่องหมายอางอิง - แสดงสถานะ ณ ขณะนี้ของเครื่องหมายอางอิง
 ชื่อของปุม - แสดงฟงกชันที่หลากหลายของงานกัดหรืองานกลึง
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I – 1 การแนะนำเครือง Wizard 411

ปุมบนตัวเครื่อง Wizard 411
ปุมบนตัวเครื่องของจออานคา Wizard 411 จะแตกตางกันไปตามจํานวนแกนที่จออานคาแสดง
จออานคาที่แสดงหนึ่งแกนจะมีปมุ บนตัวเครื่องเฉพาะ 3 ปุมแรกตามที่แสดงที่ดานลาง
จออานคาที่แสดงสองหรือสามแกนจะมีปุมบนตัวเครื่องทั้งหมดตามที่แสดงที่ดานลาง
ปุมบนตัวเครื่อง 2 ปุมสุดทายมีเฉพาะในจออานคา Wizard 411 ที่ใชในงานกัดหรืองานกลึง
โดยเครื่องหมายแรกใชกับจออานคางานกัด และเครื่องหมายที่สองใชกับจออานคางานกลึง

ฟงกชันของปุมบนตัวเครื่อง

เครื่องหมายปุม
บนตัวเครื่อง

สลับการแสดงผลระหวางโหมดการใชงาน คือ ระยะที่ตอ งเคลือ่ นที่ (สวนเพิ่ม) กับ
คาจริง (สัมบูรณ) (ดูหนา 3)
ใชเพื่อแบงตําแหนงปจจุบันเปนสองสวนเทาๆ กัน (ดูหนา 13)
ปุม คํานวณ
บนตัวเครื่องจะเปดฟงกชันเครื่องคํานวณสําหรับการคํานวณทางคณิตศาสตรทั่วไป, ตรีโกณ,
RPM และ ความเรียว (เฉพาะงานกลึง) (ดูหนา 23)

ปุม จุดอษาง บนตัวเครื่องเปดฟอรม จุดอาง เพื่อกําหนดจุดอางของแตละแกน
(สําหรับงานกัด ดูหนา 8 สําหรับงานกลึง ดู หนา 22)
ปุม ภครืศองมือ บนตัวเครื่องเปดตารางเครื่องมือ (สําหรับงานกัด ดู หนา 7
สําหรับงานกลึง ดู หนา 20)
ปุม รูปมบบวงกลม บนตัวเครื่อง (เฉพาะงานกัด) เปดฟอรม รูปแบบวงกลม
สําหรับคํานวณตําแหนงของรู (หนา 13)
ปุม รูปมบบภสษนตรง บนตัวเครื่อง (เฉพาะงานกัด) เปดฟอรม รูปแบบเสนตรง
สําหรับคํานวณตําแหนงของรู (หนา 13)
ปุม งานกัดภอียง บนตัวเครื่อง (งานกัด) หรือปุม การกําหนดทิศทาง บนตัวเครื่อง
(งานกลึง) เปดฟอรม งานกัดเอียง (หนา 16) หรือฟอรม การกําหนดทิศทาง (หนา 24)
ปุม งานกัดยคษง บนตัวเครื่อง (งานกัด) หรือปุม การคํานวณความภรียว บนตัวเครื่อง
(งานกลึง) เปดฟอรม งานกัดโคง (หนา 18) หรือฟอรม การคํานวณความเรียว (หนา 23)
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Wizard 411 มีโหมดการใชงาน 2 โหมด คือ ระยะที่ตองเคลื่อนที่ (สศวนภพิศม) และ คาจริง (สัมบูรณฬ)
การใชโหมดระยะที่ตองเคลื่อนที่ทําใหคณ
ุ เขาสูร ะยะที่ตองเคลื่อนที่ไดโดยงาย
โดยการเคลื่อนที่ขามไปเพื่อแสดงคาศูนย เมื่อทํางานในโหมด สวนเพิ่ม
คุณสามารถปอนคาพิกดั ที่กําหนดในรูปแบบการวัดขนาดแบบสวนเพิ่มหรือแบบสัมบูรณ
โหมดการใชงานคาจริงจะแสดงตําแหนงจริงของเครื่องมือ ณ ขณะนี้ ซึ่งสัมพันธกับจุดอางที่ใชอยู ในโหมดนี้
การเคลื่อนที่ทั้งหมดทําไดโดยการเลื่อนเครื่องมือจนกระทั่งคาที่แสดงบนจอภาพตรงกันกับตําแหนงที่กําหนดตามที่ต
องการ

Fig. I.1

ปุมบนตัวเครื่อง ระยะที่ตองเคลือ่ นที่ (สศวนภพิศม) / คาจริง (สัมบูรณฬ)

Fig. I.2

หนาจอสําหรับการสรางเครื่องหมายอางอิง

ในขณะที่อยูในโหมด (คาจริง ) สัมบูรณฬ ถา Wizard 411 ถูกตัง้ คาสําหรับการใชงานงานกัด
เฉพาะการชดเชยความยาวเครื่องมือเทานั้นที่ทํางาน ในโหมด สศวนภพิศม (ระยะที่ตองเคลือ่ นที่)
จะสามารถใชไดทั้งคาการชดเชยรัศมีและความยาว เพื่อคํานวณระยะของ “ระยะที่ตองเคลื่อนที่”
ที่ตอ งใชเพื่อใหถึงตําแหนงที่กําหนดตามที่ตองการ โดยสัมพันธกับขอบของเครื่องมือซึ่งใชในการตัด
หากกําหนดคา Wizard 411 ใหใชกับเครื่องกลึง คุณสามารถใชคา การชดเชยเครื่องมือทั้งหมดไดทั้งในโหม สัมบูรณฬ
และโหมด สศวนภพิศม
กดปุม สศวนภพิศม/สัมบูรณฬ (ดู Fig. I.1) บนตัวเครื่อง เพื่อสลับไปมาระหวางสองโหมดนี้
ในการดูฟง กชันของปุม ในโหมดสศวนภพิศมหรือยหมดสัมบูรณฬ ใหใชปุม ลูกศรซษาย/ขวา
สําหรับงานกลึงมีวิธีการใชงานอยางเร็วสําหรับการควบรวมตําแหนงแกน Z ในระบบ 3 แกน

การประเมินผลเครือ่ งหมายอางอิง
คุณสมบัติการประเมินผลเครื่องหมายอางอิงของ Wizard 411
จะสรางความสัมพันธโดยอัตโนมัตอิ ีกครั้งระหวางตําแหนงแกนเลื่อน
และคาที่แสดงที่คณ
ุ กําหนดไวครั้งสุดทายโดยการตั้งคาจุดอาง
สําหรับแกนที่มีตวั เขารหัสซึ่งมีเครื่องหมายอางอิง ตัวบงชี้อางอิงนั้นจะกะพริบสําหรับแกนนั้น (ดู Fig. I.2)
หลังจากขามเครื่องหมายอางอิงไป ตัวบงชี้จะหยุดกะพริบ และตัวบงชี้ "อางอิง" นั้นจะเปลี่ยนเปนไมกะพริบ
การทํางานโดยไมมกี ารประเมินผลเครื่องหมายอางอิง
คุณสามารถใชงาน Wizard 411 ที่ปราศจากการขามผานเครื่องหมายอางอิงไดดวย กดปุม ฤมศมีอษางอิง
เพื่อออกจากบ็อกซคําสัง่ ประเมินผลเครื่องหมายอางอิงและทํางานตอ
คุณสามารถขามผานเครื่องหมายอางอิงไดในภายหลัง หากมีความจําเปนที่จะตองกําหนดจุดอาง
ซึ่งสามารถสรางขึ้นไดอีกครั้ง หลังจากระบบจายไฟถูกตัดขาด กดปุม รชษอษางอิง
เพื่อใหการดําเนินการเรียกคืนตําแหนงทํางาน
ถาตัง้ คาตัวเขารหัสโดยปราศจากเครื่องหมายอางอิงแลว ตัวบงชี้อางอิง จะไมปรากฏ
และจุดอางที่กําหนดจากแกนใดๆ จะหายไปทันทีที่ระบบจายไฟถูกปด
ฟงกชัน ใช/เลิกใช อางอิง:
ปุมรชษอษางอิง/ภลิกรชษอษางอิง ที่ปรากฏในระหวางการดําเนินการเรียกคืนตําแหนง
จะทําใหผปู ฏิบัตงิ านสามารถเลือกเครื่องหมายอางอิงเฉพาะบนตัวเขารหัสได เรื่องดังกลาวมีความสําคัเมื่อใชตวั เขารหัสที่มีเครื่องหมายอางอิงแบบตายตัว (แทนชนิดที่มีคุณสมบัติ Position-Trac?) เมื่อกดปุม
ภลิกรชษอษางอิงการดําเนินการเรียกคืนจะหยุดชั่วคราว และเครื่องหมายอางอิงใดๆ
ที่ถูกขามผานในขณะที่ตัวเขารหัสเคลื่อนที่ก็จะถูกยกเลิก เมื่อกดปุม รชษอษางอิง
การดําเนินการประเมินผลจะกลับมาทํางานอีกครั้งและระบบจะเลือกเครื่องหมายอางอิงที่ถูกขามถัดไป
คุณไมจําเปนตองขามผานเครื่องหมายอางอิงของตัวเขารหัสทุกตัว แตใหขามผานเฉพาะแกนที่คณ
ุ ตองการเทานั้น
ทันทีที่เครื่องหมายอางอิงสําหรับทุกแกนที่ตอ งการไดถูกสรางขึ้น กดปุม ฤมศมีอษางอิง
เพื่อยกเลิกการออกจากรอบคําสั่ง ถาระบบพบเครื่องหมายอางอิงทั้งหมด ระบบจะยอนกลับไปยังหนาจอแสดงผล
DRO โดยอัตโนมัติ

Wizard 411
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โหมดการใชงาน

I – 1 การแนะนำเครือง Wizard 411

พารามิเตอรจัดเตรียมงาน
ในการดูและเปลี่ยนพารามิเตอรจัดเตรียมงาน ขั้นแรกใหกดปุม จัดเตรียม จากนั้นใชปุม ลูกศรขึ้น/ลง
เพื่อเลื่อนแถบสีไปยังพารามิเตอรที่คณ
ุ ตองการ และกดปุม ENTER ดูรูป Fig. I.3
หนวย
ฟอรม หนวย ใชสําหรับระบุการแสดงหนวยและรูปแบบที่ตอ งการ คุณสามารถเลือกหนวยวัดโดยการกดปุม
นิษว/มม. ทั้งในโหมด คาจริง หรือ ระยะที่ตองเคลือ่ นที่
สเกลแฟกเตอร
สเกลแฟกเตอรใชสําหรับการปรับสัดสวนใหให-ขึ้นหรือเล็กลง คาสเกลแฟกเตอร 1.0
จะสรางชิ้นงานที่มีขนาดเทากับการวัดขนาดบนแบบพิมพ สเกลแฟกเตอร >1 จะ “ขยาย” ชิ้นงาน และ <1 จะ “ยอ”
ชิ้นงาน
8
8
8
8

ใชปุมตัวเลขเพื่อปอนคาจํานวนที่มากกวาศูนย ชวงตัวเลขคือ 0.1000 ถึง 10.000
คุณยังสามารถปอนคาติดลบไดอีกดวย
การตัง้ คาสเกลแฟกเตอรจะยังคงอยูในรอบของระบบจายไฟ
เมื่อสเกลแฟกเตอรเปนคาอื่นๆ ที่ไมใช 1 เครื่องหมายการสเกล
จะปรากฏในการแสดงแกน
ปุม ทํางาน/ฤมศทํางาน จะใชเพื่อยกเลิกสเกลแฟกเตอร ณ ขณะนี้

Fig. I.3

หนาจอจัดเตรียมงานในงานกัด

มิเรอร
สเกลแฟกเตอร -1.00 จะสรางมิเรอรอิมเมจของชิ้นงาน
คุณสามารถทํามิเรอรและปรับขนาดชิ้นงานไดพรอมกัน
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แกนเสนผาศูนยกลาง
เลือก แกนเสนผาศูนยกลาง เพื่อกําหนดวาจะใหแกนใดแสดงคารัศมีหรือเสนผาศูนยกลาง ทํางาน
แสดงวาตําแหนงแกนจะแสดงเปนคาเสนผาศูนยกลาง เมื่อใชตวั เลือก ไมทํางาน ระบบจะไมใชคุณสมบัติรัศมี/
เสนผาศูนยกลาง ดู Fig. I.4 คุณสมบัติรัศมี/เสนผาศูนยกลางสําหรับการใชงานงานกลึง
8
8
8

เลื่อนเคอรเซอรไปที่ แกนเสนผาศูนยกลาง และกด ENTER
เคอรเซอรจะอยูในชอง แกน X กดปุมทํางาน/ฤมศทํางาน เพื่อเปดหรือปดคุณสมบัติ
โดยขึ้นอยูก ับพารามิเตอรที่คณ
ุ ตองการสําหรับแกนนั้น
กด ENTER

การเตือนใกลคาศูนย
ฟอรมการเตือนใกลคาศูนย ใชเพื่อตัง้ คากราฟแทงซึ่งแสดงใตการแสดงโหมดคาระยะที่ตอ งเคลื่อนที่ของแกน
แตละแกนจะมีชวงของแกนเฉพาะของตน
8

กดปุม ทํางาน/ฤมศทํางาน เพื่อใชงานหรือเริ่มตนการปอนคาโดยใชปุมตัวเลขไดโดยงาย
บ็อกซตําแหนงปจจุบนั จะเริ่มตนเคลื่อนที่เมื่อตําแหนงอยูในชวงที่กําหนด

การตั้งคาแถบสถานะ
แถบสถานะ คือ แถบที่แยกเปนสวนๆ ทางดานบนของหนาจอซึ่งจะแสดงคาจุดอาง, เครื่องมือ, อัตราปอน,
นาฬิกาจับเวลาทํางาน และ ตัวบงชี้หนาในขณะนั้น
8

Fig. I.4

ฟอรมของแกนเสนผาศูนยกลาง

กดปุม ทํางาน/ฤมศทํางาน สําหรับแตละการตัง้ คาที่คุณตองการใหปรากฏ

นาฬิกาจับเวลาทํางาน
นาฬิกาจับเวลาทํางานจะแสดง ชั่วโมง (h), นาที (m), วินาที (s)
การทํางานจะเหมือนนาฬิกาจับเวลาทั่วไปที่แสดงเวลาที่ผา นไป (นาฬิกาเริ่มจับเวลาจาก 0:00:00)
ชองเวลาที่ผา นไปจะแสดงเวลาสะสมรวมของแตละชวง
8
8

กดปุม ภริศม/หยุด ชองสถานะจะแสดงขอความ กําลังทํางานอยู กดปุมอีกครั้งเพื่อหยุดเวลาที่กําลังผานไป
กด ตัษงคศารหมศ เพื่อตัง้ คาเวลาที่ผานไปใหม การตัง้ คาใหมจะหยุดนาฬิกาถานาฬิกากําลังทํางานอยู
การกดปุมจุดทศนิยมขณะที่อยูในโหมดทํางาน จะหยุดและเริ่มนาฬิกาใหม
การกดปุมศูนยจะรีเซ็ตนาฬิกา

การปรับคาคอนโซล
ความเขมของหนาจอสามารถปรับไดโดยใชปุมในฟอรมนี้ หรือโดยใชปมุ ลูกศรขึ้น/ลง
บนปุม กดในโหมดการทํางานทั้งสอง
การปรับความเขมจะมีความจําเปนขึ้นอยูกับสภาพแสงโดยรอบที่เปลี่ยนแปลงและความตองการของผูป ฏิบัตงิ าน
ฟอรมนี้ยังใชในการกําหนดคาไทมเอาตของการไมใชงานหนาจอสําหรับโปรแกรมพักหนาจอ
การตั้งคาการพักหนาจอคือระยะเวลาที่ระบบอยูในสถานะไมมีการใชงาน กอนที่จอ LCD
จะสลับไปที่โหมดพักหนาจอ เวลาเมื่อไมมีการใชงานอาจจะกําหนดเปน 30 ถึง 120 นาที
การพักหนาจอสามารถยกเลิกในรอบระบบจายไฟขณะนั้นได

Wizard 411
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ภาษา
Wizard 411 รองรับหลายภาษา ในการเปลีย่ นภาษาที่เลือก ใหทําดังนี้:
8
8

กดปุม ภาษา จนกระทั่งภาษาที่ตอ งการเลือกปรากฏบนปุม และฟอรม
กด ENTER เพื่อยืนยันการเลือกของคุณ

นําเขา/สงออก
พารามิเตอรจัดเตรียมงานและการติดตัง้ สามารถนําเขาหรือสงออกผานพอรต USB แบบ “ปกติชนิด B”
8
8
8
8

กดปุม นําภขษา/สศงออก ในหนาจอจัดเตรียม
กด นําภขษา เพื่อดาวนโหลดขอมูลพารามิเตอรการใชงานจากคอมพิวเตอร
กด สศงออก เพื่ออัปโหลดขอมูลพารามิเตอรการใชงาน ณ ขณะนี้ ไปยังคอมพิวเตอร
ในการออกจากโปรแกรม กดปุม C

รายละเอียดปุมกําหนด/คาศูนย
ปุม กําหนด/คศาศูนยฬ คือปุมซึ่งกําหนดผลของการกดปุมแกน ปุมนี้คือปุม ที่สลับการใชงานไปมาระหวาง กําหนด
และ คาศูนย สถานะปจจุบันจะแสดงใหเห็นในแถบสถานะ
เมื่อสถานะคือ กําหนด ดู Fig. I.5 และ Wizard 411 อยูในโหมดคาจริง การเลือกปุมแกนจะเปดฟอรมจุดอาง
สําหรับแกนที่ถูกเลือก ถา Wizard 411 อยูในโหมดระยะที่ตองเคลื่อนที่ ฟอรมคาตน จะเปด
เมื่อสถานะเปนคาศูนย และ Wizard 411 อยูในโหมดคาจริง การเลือกปุมแกนจะกําหนดจุดอางขณะนี้
สําหรับแกนนั้นใหเปนศูนย ณ ตําแหนงขณะนี้ ถาอยูในโหมดระยะที่ตองเคลื่อนที่ คาระยะที่ตอ งเคลื่อนที่ ณ
ขณะนี้จะถูกกําหนดใหเปนศูนย
ถา Wizard 411 อยูในโหมดคาจริงและสถานะของ กําหนด/คาศูนย คือ คาศูนย
การกดปุมแกนใดๆ จะตั้งคาจุดอาง ณ ขณะนี้ใหมเปนคาศูนย ณ ตําแหนงปจจุบันสําหรับแกนนั้น

Fig. I.5
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ในหมวดนี้จะอธิบายการใชงานและฟงกชันของปุมเฉพาะกับการใชงานกัดเทานั้น

รายละเอียดฟงกชันของปุม
ปุม เครื่องมือ บนตัวเครื่อง
ปุมบนตัวเครื่องนี้จะเปดตารางเครื่องมือและใหมีการเขาใชฟอรม เครื่องมือ
สําหรับการปอนคาพารามิเตอรของเครื่องมือ (ใชปมุ หนึ่งในจออานคาที่แสดงหนึ่งแกน) Wizard 411
สามารถเก็บคาเครื่องมือไดถึง 16 รายการ ในตารางเครื่องมือ
ตารางเครื่องมือ
ตารางเครื่องมือของ Wizard 411
เปนวิธีที่สะดวกในการเก็บขอมูลเสนผาศูนยกลางและคาชดเชยความยาวสําหรับแตละเครื่องมือที่คุณใชตามปกติ
คุณสามารถปอนคาไดถงึ 16 เครื่องมือ (ดู Fig. I.6 ตารางเครื่องมือในงานกัด)
ในขณะที่อยูในฟอรมตารางเครื่องมือ หรือในแตละฟอรมขอมูลเครื่องมือ จะมีปมุ ที่ใชไดดงั ตอไปนี้:
ฟงกชัน

ปุม

ปุมนี้ใหผูปฏิบัตงิ านสามารถเลือกไดวาจะใชการชดเชยความยาวเครื่องมือทั้ง
หมดกับแกนใด
คาเสนผาศูนยกลางของเครื่องมือจะถูกใชตอ มาเพื่อชดเชยสองแกนที่เหลือ
กดเพื่อปอนคาการชดเชยความยาวเครื่องมือโดยอัตโนมัติ
มีเฉพาะในชองความยาวเครื่องมือเทานั้น
ปุมนี้ใชเปดฟอรม ชนิดเครื่องมือ สําหรับการเลือก มีเฉพาะในชองชนิด
Fig. I.6

ตารางเครื่องมือในงานกัด

Fig. I.7

การชดเชยเครื่องมือ

การชดเชยเครื่องมือ
Wizard 411 มีการชดเชยเครื่องมือ ซึ่งใหคณ
ุ ปอนคาการวัดขนาดชิ้นงานไดโดยตรงจากแบบเขียน
ระยะที่ตองเคลื่อนที่ที่แสดงจะไดรับการปรับใหยาวขึ้น (R+) หรือสั้นลง (R–) โดยอัตโนมัติตามคาของรัศมีเครื่องมือ ดู
Fig. I.7 (สําหรับขอมูลเพิ่มเติม )
การชดเชยความยาวอาจจะถูกปอนคาดวยคาที่ทราบอยูแลว หรือ Wizard 411 อาจจะกําหนดการชดเชยโดยอัตโนมัติ
ความยาวเครื่องมือ คือ ความแตกตางของความยาว ∆L ระหวางเครื่องมือและเครื่องมืออางอิง
ความแตกตางของความยาวแสดงดวยเครื่องหมาย “∆“ เครื่องมืออางอิงแสดงเปน T1 ดู Fig. I.8

Wizard 411
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เครื่องหมายสําหรับความยาวที่แตกตาง ∆L
ถาเครื่องมือ ยาวกวา เครื่องมืออางอิง: ∆L > 0 (+)
ถาเครื่องมือ สั้นกวาเครื่องมืออางอิง: ∆L < 0 (-)
ตามที่กลาวไวขางตน เครื่อง Wizard 411 ยังสามารถกําหนดคาการชดเชยความยาวเครื่องมือไดอีกดวย
วิธีการนี้ใชการแตะจุดปลายของเครื่องมือแตละชิ้นกับพื้นผิวอางอิงรวม สิ่งนี้ทําให Wizard 411
สามารถกําหนดความแตกตางระหวางความยาวของแตละเครื่องมือได
เลื่อนเครื่องมือจนกระทั่งปลายเครื่องมือแตะกับพื้นผิวอางอิง กดปุม คํานวณความยาว Wizard 411
จะคํานวณคาชดเชยที่สมั พันธกับผิวนี้ ทําขั้นตอนนี้ซ้ําสําหรับเครื่องมือแตละรายการที่เพิ่มซึ่งใชพื้นผิวอางอิงเดียวกัน
เฉพาะชุดเครื่องมือที่ใชพื้นผิวอางอิงเดียวกันที่คุณสามารถเปลีย่ นเครื่องมือไดโดยไมตองตัง้ คาจุ
ดอางใหม
เรียกเครื่องมือจากตารางเครื่องมือ
ในการเรียกเครื่องมือหนึ่ง ใหกดปุม ภครืศองมือ บนตัวเครื่อง ใชปมุ ลูกศรขึ้น/ลง
เลื่อนเคอรเซอรไปยังรายการตัวเลือกเครื่องมือตางๆ (1-16) เลื่อนแถบสีมาที่เครื่องมือที่คุณตองการ
ตรวจสอบวาไดเรียกเครื่องมือที่ถูกตองมาใช แลวกดปุม ภครืศองมือ หรือ C เพื่อออก

Fig. I.8

ความยาวและเสนผาศูนยกลางเครื่องมือ

Fig. I.9

แตะที่ขอบชิ้นงาน

Fig. I.10

ฟอรมกําหนดจุดอาง

การตั้งคาจุดอาง
การตั้งคาจุดอางจะกําหนดความสัมพันธระหวางตําแหนงแกนและคาที่แสดง
การตั้งคาจุดอางสามารถทําไดดที ี่สดุ ดวยการใชฟง กชันตรวจสอบของ Wizard 411 กับเครื่องมือหนึ่ง
คุณสามารถกําหนดคาจุดอางดวยวิธปี กติโดยการแตะขอบของชิ้นงานในตําแหนงหนึ่งและตําแหนงถัดไป
ดวยการใชเครื่องมือ และปอนคาของตําแหนงเครื่องมือดวยตนเองเสมือนเปนคาจุดอาง (ดูตวั อยางดานลาง) ดู Fig.
I.9 และ Fig. I.10
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กําหนดจุดอางดวยเครื่องมือ
การใชเครื่องมือในการกําหนดจุดอางดวยการใชฟง กชันการตรวจสอบของ Wizard 411 ดู Fig. I.11 และ Fig. I.12
ฟงกชันของปุมในการตรวจสอบเหลานี้มีดงั ตอไปนี้
 ขอบของชิ้นงานเสมือนเปนจุดอาง: ปุมขอบ
 แนวเสนศูนยกลางระหวางขอบชิ้นงานสองชิ้น: ปุม มนวภสษนศูนยฬกลาง
 ศูนยกลางของรูหรือกระบอกสูบ: ปุม ศูนยฬกลางวงกลม
ในทุกฟงกชันการตรวจสอบ Wizard 411 จะนับรวมคาเสนผาศูนยกลางของปลายเครื่องมือที่ปอนดวย
ในการยกเลิกฟงกชันการตรวจสอบในขณะที่ยังทํางานอยู กดปุม C
(

ตัวอยาง: ตรวจสอบขอบชิ้นงาน และกําหนดขอบเสมือนเปนจุดอาง
การเตรียมการ: กําหนดเครื่องมือที่จะทํางานเปนเครื่องมือซึ่งจะถูกใชกําหนดจุดอาง
แกนจุดอาง: X =0
เสนผาศูนยกลางเครื่องมือ D = 0.25 นิ้ว
กดปุม จุดอษาง บนตัวเครื่อง
กดปุม ลูกศรลง จนกระทั่งแถบสวางอยูที่ชองแกน X
กดปุมตรวจสอบ
กดปุม ขอบ
แตะขอบชิ้นงาน

Fig. I.11

การตั้งคาจุดอางดวยการใชขอบดานหนึ่ง

Fig. I.12

หนาจอกําหนดจุดอาง

กดปุม คํานวณ เพื่อจัดเก็บคาสัมบูรณปจ จุบันในขณะที่เครื่องมือแตะที่ขอบของชิ้นงาน
ตําแหนงของขอบที่สัมผัสจะนับรวมเอาเสนผาศูนยกลางของเครื่องมือที่ใช (T:1, 2...) เขามาดวย
และทิศทางสุดทายที่เครื่องมือเคลื่อนที่ไปกอนหนาการกดปุม คํานวณ
ถอยเครื่องมือจากชิ้นงานแลวปอนคา 0” จากนั้น กดปุม ENTER

Wizard 411
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คาตน
ฟงกชันคาตนทําใหผูปฏิบตั ิงานสามารถระบุตําแหนง (เปาหมาย) ที่กําหนดสําหรับการเคลือ่ นที่ถัดไป
ทันทีที่ปอนขอมูลของตําแหนงที่กําหนดใหม จอแสดงผลจะสลับไปที่โหมดคาระยะที่ตอ งเคลือ่ นที่
และแสดงระยะระหวางตําแหนง ณ ขณะนี้ และตําแหนงที่กําหนด
ในขณะนี้ผปู ฏิบัตงิ านเพียงแคยา ยแทนวางจนกระทั่งจอแสดงผลเปนคาศูนย
และเครื่องมือก็จะอยูตําแหนงที่กําหนดตามที่ตอ งการ
คุณสามารถปอนขอมูลที่ตงั้ ของตําแหนงที่กําหนดคาเปนการเคลื่อนที่สัมบูรณจากคาศูนย ณ จุดอางขณะนั้น
หรือเปนการเคลือ่ นที่สว นเพิ่มจากตําแหนงที่กําหนดในปจจุบัน
การตั้งคาตนยังชวยใหผปู ฏิบัตงิ านสามารถกําหนดวาจะใหดา นใดของเครื่องมือทํางานบนเครื่องจักร ณ
ตําแหนงที่กําหนด ปุม R+/- ในฟอรม คาตน จะกําหนดคาชดเชยซึ่งจะใชในขณะที่เลื่อนเครื่องมือ R+
แสดงใหทราบวาแนวเสนศูนยกลางของเครื่องมือ ณ ขณะนี้อยูในทิศทางบวกมากกวาคาขอบของเครื่องมือ R แสดงใหเห็นวาแนวเสนศูนยกลางของเครื่องมืออยูในทิศทางลบมากกวาคาขอบ ณ ขณะนี้ การใชคา ชดเชย R+/จะปรับคาระยะที่ตองเคลื่อนที่โดยอัตโนมัติ เพื่อนับรวมเขากับคาเสนผาศูนยกลางของเครื่องมือ ดู Fig. I.13
คาตนระยะสัมบูรณ
ตัวอยาง: งานกัดบาโดยการเคลื่อนที่ขามไปเพื่อแสดงคาศูนยโดยใชตําแหนงสัมบูรณ
Fig. I.13

การชดเชยรัศมีเครื่องมือ

Fig. I.14

คาตนรอบเดี่ยว

พิกดั จะถูกปอนคาเปนการวัดขนาดแบบสัมบูรณ; จุดอางคือคาศูนยของชิ้นงาน ดู Fig. I.14 และ Fig. I.15
มุม 1: X = 0 / Y = 1
มุม 2: X = 1.50 / Y = 1
มุม 3: X = 1.50 / Y = 2.50
มุม 4: X = 3.00 / Y = 2.50
การกดปุมแกนจะเปนการเรียกตนที่ปอนครั้งลาสุดของแกนนั้น
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การเตรียมการ:
8
8
8

เลือกเครื่องมือดวยขอมูลเครื่องมือที่เหมาะสม
จัดตําแหนงเครื่องมือลวงหนาในตําแหนงที่เหมาะสม (เชน X = Y = -1 นิ้ว)
เลื่อนเครื่องมือไปยังระยะลึกของงานกัด

กดปุมกําหนด/คศาศูนยฬ เพื่อใหคณ
ุ อยูในโหมดกําหนด
กดปุมแกน Y
ปอนคาตําแหนงที่กําหนดสําหรับจุดมุม 1: Y = 1” และเลือกการชดเชยรัศมีเครื่องมือ R + ดวยปุม R+/กดปุมจนกระทั่ง R+ จะแสดงถัดจากฟอรมแกน
กด ENTER
เลือ่ นไปตามแกน Y จนกระทั่งคาจอแสดงผลเปนศูนย
สี่เหลีย่ มจัตุรัสในการเตือนใกลคา ศูนยขณะนี้จะอยูกึ่งกลางกลางระหวางเครื่องหมายรูปสามเหลี่ยมทั้งสองรูป
กดปุมกําหนด/คศาศูนยฬ เพื่อใหคณ
ุ อยูในโหมดกําหนด
กดปุมแกน X

Fig. I.15

หนาจอคาตน

ปอนคาตําแหนงที่กําหนดสําหรับจุดมุม 2: X = +1.5” เลือกการชดเชยรัศมีเครื่องมือ R – ดวยปุม R+/กดปุมจนกระทั่ง R- จะแสดงถัดไปจากฟอรมแกน
กด ENTER
เลือ่ นไปตามแกน X จนกระทั่งคาจอแสดงผลเปนศูนย
สี่เหลีย่ มจัตุรัสในการเตือนใกลคา ศูนยขณะนี้จะอยูกึ่งกลางกลางระหวางเครื่องหมายรูปสามเหลี่ยมทั้งสองรูป
คาตนสามารถปอนไดในลักษณะเดียวกับการปอนคามุม 3 และมุม 4

Wizard 411
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คาตนระยะสวนเพิ่ม
ตัวอยาง: การเจาะโดยการเคลื่อนที่ขามไปเพื่อแสดงคาศูนยดวยตําแหนงสวนเพิ่ม
ปอนคาพิกัดในการวัดขนาดสวนเพิ่ม ซึ่งจะแสดงใหเห็นดังนี้ (และบนหนาจอ) โดยนําหนาดวยอักษร I (สวนเพิ่ม)
จุดอางคือคาศูนยของชิ้นงาน ดู Fig. I.16 และ Fig. I.17
รู 1 ที่: X = 1” / Y = 1”
ระยะจากรู 1 ไปยังรู 2: XI = 1.5” / YI = 1.5”
ระยะลึกของรู: Z = –0.5”
โหมดการใชงาน: ระยะทีศตษองภคลืศอนทีศ (INC)
กดปุม แกน X
ปอนคาตําแหนงที่กําหนดสําหรับรู 1: X = 1” และตรวจดูใหแนใจวาไมมีการชดเชยรัศมีเครื่องมือทํางานอยู
โปรดทราบวา คาตนเหลานี้คอื คาตนสัมบูรณ
กดปุม แกน Y
ปอนคาตําแหนงที่กําหนดสําหรับรู 1: Y = 1”
ตรวจดูใหแนใจวาไมมีการชดเชยรัศมีเครื่องมือแสดงอยู

Fig. I.16

ตัวอยางการเจาะ

Fig. I.17

หนาจอสวนเพิ่ม

กดปุม แกน Z
ปอนคาตําแหนงที่กาํ หนดสําหรับระยะลึกรู: Z = -0.5” กดปุม ENTER บนตัวเครื่อง
รูเจาะ 1: เคลื่อนที่ขามแกน X, Y และ Z จนกระทั่งคาจอแสดงผลคือคาศูนย
สี่เหลี่ยมจัตุรัสในการเตือนใกลคา ศูนยขณะนี้จะอยูกึ่งกลางกลางระหวางเครื่องหมายรูปสามเหลีย่ มทั้งสองรูป
ถอยตัวเจาะ
การกําหนดคาตนของตําแหนงรู 2:
กดปุม แกน X
ปอนคาตําแหนงที่กําหนดสําหรับรู 2: X = 1.5” ทําเครื่องหมายอินพุตของคุณเปนการวัดขนาดสวนเพิ่ม กดปุม I
กดปุม แกน Y
ปอนคาตําแหนงที่กําหนดสําหรับรู 2: Y = 1.5” ทําเครื่องหมายอินพุตของคุณเปนการวัดขนาดสวนเพิ่ม กดปุม I
กด ENTER
เลื่อนไปตามแกน X และ Y จนกระทั่งคาจอแสดงผลเปนศูนย
สี่เหลี่ยมจัตุรัสในการเตือนใกลคา ศูนยขณะนี้จะอยูกึ่งกลางกลางระหวางเครื่องหมายรูปสามเหลีย่ มทั้งสองรูป
การกําหนดคาตนของแกน Z
กดปุม แกน Z
กดปุม ENTER (ใชคา ตนลาสุดที่ปอน)
รูเจาะ 2: เคลื่อนที่ขามแกน Z จนกระทั่งคาจอแสดงผล คือ คาศูนย
สี่เหลี่ยมจัตุรัสในการเตือนใกลคา ศูนยขณะนี้จะอยูกึ่งกลางกลางระหวางเครื่องหมายรูปสามเหลีย่ มทั้งสองรูป
ถอยตัวเจาะ
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ปุม 1/2 บนตัวเครื่อง
ปุม 1/2 บนตัวเครื่องใชสําหรับหาเสนกลาง (หรือจุดกึ่งกลาง) ระหวางสองตําแหนงตลอดแกนของชิ้นงานที่เลือก
คุณสามารถใชวิธีดังกลาวไดทั้งในโหมดคาจริง หรือคาระยะที่ตองเคลื่อนที่
คุณสมบัตนิ ี้จะเปลีย่ นตําแหนงจุดอางเมื่ออยูในโหมดคาจริง

ปุม รูปแบบวงกลม และ รูปแบบเสนตรง บนตัวเครื่อง
เนื้อหาในสวนนี้อธิบายเกี่ยวกับฟงกชันรูปแบบรูของรูปแบบวงกลมและรูปแบบเสนตรง
กดปุม รูปแบบวงกลม หรือ รูปมบบภสษนตรง บนตัวเครื่องเพื่อเขาเลือกฟงกชันรูปแบบแลวปอนขอมูลที่จําเปน
Wizard 411 จะคํานวณตําแหนงของรูทั้งหมดและแสดงรูปแบบดวยภาพบนหนาจอ
คุณสมบัติ ดูการแสดงผลดวยภาพ ชวยใหสามารถตรวจสอบรูปแบบรูกอนที่คณ
ุ จะเริ่มใชงานเครื่องจักร
อีกทั้งยังมีประโยชนสําหรับ: การเลือกรูโดยตรง, ใชงานรูแยกกัน และการขามผานรู
ฟงกชันสําหรับรูปแบบงานกัด
ฟงกชัน

ปุม

กดเพื่อดูโครงรางของรูปแบบปจจุบัน
กดเพื่อไปยังรูกอนหนา
กดเพื่อเลือ่ นไปยังรูถัดไปดวยตนเอง
กดเพื่อสิ้นสุดการเจาะ

Wizard 411
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ตัวอยาง: ปอนคาขอมูลและเจาะรูปแบบวงกลม ดู Fig. I.18 และ Fig. I.19
รู (จํานวน ): 4
พิกดั ของศูนยกลาง: X = 2.0” / Y = 1.5”
รัศมีวงกลมของสลัก: 5
มุมเริ่มตน: มุมระหวางแกน X และรูแรก: 25?
ระยะลึกรู: Z = -0.25”
ขั้นตอนที่ 1: ปอนขอมูล
กดปุม รูปมบบวงกลม บนตัวเครื่อง
ปอนคาชนิดของรูปแบบวงกลม (เต็ม) เลือ่ นเคอรเซอรไปที่ชองถัดไป
ปอนคาจํานวนรู (4)
ปอนคาพิกัด X และ Y ของศูนยกลางวงกลม (X = 2.0), (Y = 1.5) เลื่อนเคอรเซอรไปที่ชองถัดไป
ปอนคารัศมีของรูปแบบวงกลม (5)
ปอนคามุมเริ่ม (25?)
ปอนคามุมสิน้ สุด (295?) (คานี้สามารถเปลีย่ นแปลงไดหากปอนคา “สวนตัด”) มุมสิ้นสุดคือมุมเริ่มจากแกน X
บวกและสิน้ สุดที่รูปแบบ

Fig. I.18

หนาเริ่มตนของฟอรมรูปแบบวงกลม

Fig. I.19

หนาที่ 2 ของฟอรมรูปแบบวงกลม

ปอนคาระยะลึกหากตองการ ระยะลึกของรูเปนตัวเลือก และอาจจะเวนวางไวได ถาไมตอ งการ กด ENTER
มุมมองมีอยู 3 มุมมองดังนี้: DRO แบบสวนเพิ่ม, ภาพของรูปแบบ และ DRO แบบคาสัมบูรณ กดปุม มุมมอ§
เพื่อสลับไปยังหนาจอตางๆ ที่มีอยู
ขั้นตอนที่ 2: เจาะรู
เลื่อนไปยังรู:
เลื่อนไปตามแกน X และ Y จนกระทั่งคาจอแสดงผลเปนศูนย
เจาะรู:
เลื่อนเครื่องมือไปจนหนาจอแสดงคาศูนยในแกนเครื่องมือ หลังจากการเจาะถอยตัวเจาะรูในแกนเครื่องมือ
กดปุม รูถัดฤป
ทําการเจาะรูที่เหลือตอไปดวยวิธีเดียวกัน
เมื่อรูปแบบเสร็จสมบูรณ กดปุม สิษนสุ´
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รูปแบบเสนตรง
ขอมูลที่จําเปน (ดู Fig. I.20 ตัวอยางรูปแบบเสนตรง):
 ชนิดของรูปแบบเสนตรง (แถวลําดับ หรือแบบเฟรม)
 รูที่ 1 (รูที่ 1 ของรูปแบบ)
 รูตอแถว (จํานวนรูในแตละแถวของรูปแบบ)
 ระยะเวนรู (ระยะเวนหรือคาชดเชยระหวางแตละรูในแถว)
 มุม (มุมหรือการหมุนของรูปแบบ)
 ระยะลึก (ระยะลึกเปาหมายสําหรับการเจาะในแกนเครื่องมือ)
 จํานวนแถว (จํานวนแถวในรูปแบบ)
 ระยะเวนของแถว (ระยะเวนระหวางแตละแถวของรูปแบบ)
ขอมูลที่ตอ งปอนและการใชงานคุณสมบัตริ ูปแบบเสนตรงจะคลายกับคุณสมบัตขิ องรูปแบบรูที่กลาวไวกอนหนา
Fig. I.20

ตัวอยางรูปแบบเสนตรง

งานกัดเอียงและงานกัดโคง
คุณสมบัติงานกัดเอียงและงานกัดโคงชวยใหคณ
ุ สามารถทํางานกัดกับพื้นผิวเรียบเอียง (งานกัดเอียง)
หรือพื้นผิวโคงกลม (งานกัดโคง) ไดดวยการใชเครื่องแมนนวล
ปุมตอไปนี้จะปรากฏในฟอรมการปอนคา
ฟงกชัน

ปุม

กดปุมนี้เพื่อเลือกระนาบ
กดปุมนี้เพื่อการทํางานงานกัด
กดปุมนี้เพื่อใชตําแหนงที่มีอยู

กดปุมนี้เพื่อไปยังขั้นตอนกอนหนา
กดปุมนี้เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไป

Wizard 411
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งานกัดเอียง
ฟอรมการปอนคา: (ดู Fig. I.21 ฟอรมการปอนคา: จุดเริ่ม) และ(Fig. I.22 ฟอรมการปอนคา: จุดสิ้นสุด)
ฟอรม งานกัดเอียง ใชสําหรับกําหนดพื้นผิวเรียบที่จะทําการกัด กดปุม งานกัดภอียง บนตัวเครื่องเพื่อเปดฟอรม
 ระนาบ - เลือกระนาบโดยการกดปุม ระนาบ คาที่เลือกในปจจุบันจะแสดงบนปุม และในชองระนาบ
ภาพในบ็อกซขอความจะชวยใหคณ
ุ เลือกระนาบที่ถูกตอง
 จุดเริ่ม: - ปอนระยะพิกัดของจุดเริ่มหรือกด คํานวณ เพื่อกําหนดระยะพิกัดโดยใชตําแหนงปจจุบนั
 จุดสิ้นสุด: - ปอนระยะพิกัดของจุดสิ้นสุดหรือกด คํานวณ เพื่อกําหนดระยะพิกัดโดยใชตําแหนงปจจุบัน
 Step: ปอนขนาด Step ในงานกัด นี่คือคาระยะระหวางแตละจุดที่ผานหรือแตละ Step ตลอดความยาวเสน
ขนาด Step จะปอนหรือไมกไ็ ด หากมีคา เปนศูนย
ผูป ฏิบัตงิ านจะตองตัดสินใจในระหวางปฏิบัตงิ านวาจะเลือ่ นเครื่องมือระหวาง Step
เปนระยะเทาใด
กด ENTER หรือ ภดินภครืศอง เพื่อเริ่มงานกัดผิว กด C เพื่อออกโดยไมดําเนินการกัดผิว การตัง้ คาตางๆ
จะยังคงอยูจนกวาจะมีการปดแหลงจายไฟ

Fig. I.21

ฟอรมการปอนคา: จุดเริ่ม

Fig. I.22

ฟอรมการปอนคา: จุดสิ้นสุด

การดําเนินการ
 เริ่มงานกัดโดยเปดฟอรมการปอนคาและกดปุม ภดินภครืศอง หรือปุม ENTER หนาจอจะสลับไปที่มุมมอง DRO
แบบสวนเพิ่ม
 ในระยะแรกจะแสดงระยะเลื่อนแบบสวนเพิ่มปจจุบนั จากจุดเริ่ม
เลื่อนไปที่จุดเริ่มและตัดในครั้งเดียวหรือตัดขวางพื้นผิวรอบแรก กดปุม ผศานขัษนถัดฤป
เพื่อดําเนินการตอไปยัง Step ถัดไปในเสนโครงราง
 หลังจากที่กด ผศานขัษนถัดฤป การแสดงสวนเพิ่มจะแสดงระยะจาก Step ถัดไปตามเสนโครงรางของเสน
 หากไมมีการระบุขนาด Step การแสดงสวนเพิ่มจะแสดงระยะจากจุดที่อยูใกลที่สุดบนเสนนั้นเสมอ
ในการกัดไปตามเสนโครงราง ใหเลือ่ นแกนทั้งสองในแตละ Step เล็กๆ รักษาตําแหนง (X,Y) ใหใกลกับ 0 มากที่สุด
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 ในงานกัดผิว จะมีมุมมองอยู 3 มุมมองดังนี้: DRO แบบสวนเพิ่ม, เสนโครงราง และ DRO แบบคาสัมบูรณ กดปุม
มุมมอง เพื่อสลับไปยังหนาจอตางๆ ที่มีอยู
 มุมมองเสนโครงรางจะแสดงตําแหนงของเครื่องมือที่สัมพันธกับผิวงานกัด เมื่อครอสแชรส-ั
ลักษณของเครื่องมืออยูบนเสนที่เปนสั-ลักษณพื้นผิว แสดงวาเครื่องมืออยูใ นตําแหนงที่ถูกตอง
ครอสแชรเครื่องมือจะคงอยูในตําแหนงกึ่งกลางของกราฟ เมื่อแทนเคลื่อนที่ เสนผิวดังกลาวจะเคลื่อนตามไปดวย
 กดปุม สิษนสุด เพื่อออกจากงานกัด
เครื่องจะใชการชดเชยรัศมีของเครื่องมือตามคารัศมีของเครื่องมือปจจุบัน
หากการเลือกระนาบเกี่ยวของกับแกนเครื่องมือ
เครื่องจะสันนิษฐานวาจุดปลายของเครื่องมือมีปลายโคง
เครื่องจะใชทิศการชดเชยเครื่องมือ (R+ หรือ R-) ตามตําแหนงเครื่องมือ
ผูปฏิบัติงานจะตองเลื่อนเครื่องมือไปตามผิวโครงรางจากทิศทางที่เหมาะสมเพื่อใหเกิดการชดเช
ยเครื่องมืออยางถูกตอง
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งานกัดโคง
ฟอรมการปอนคา: (ดู Fig. I.23 ฟอรมการปอนคา: จุดศูนยกลาง), (Fig. I.24 ฟอรมการปอนคา: จุดเริ่ม) และ(Fig. I.25
ฟอรมการปอนคา: รัศมี)
ฟอรมงานกัดโคง ใชสําหรับกําหนดพื้นผิวโคงที่จะทําการกัด กดปุม งานกัดยคษง บนตัวเครื่องเพื่อเปดฟอรม
 การเลือกระนาบ: เลือกระนาบโดยการกดปุม ระนาบ คาที่เลือกในปจจุบันจะแสดงบนปุมและในชองระนาบ
ภาพในบ็อกซขอความจะชวยใหคณ
ุ เลือกระนาบที่ถูกตอง
 จุดศูนยกลาง: ปอนระยะพิกัดของจุดศูนยกลางของเสนโคง
 จุดเริ่ม: ปอนระยะพิกัดของจุดเริ่ม
 จุดสิ้นสุด: ปอนระยะพิกัดของจุดสิ้นสุด
 รัศมี: ปอนคารัศมีของรูปเสนโคง
 Step: ปอนขนาด Step ในงานกัด นี่คอื คาระยะตามเสนรอบวงของเสนโคงระหวางแตละจุดที่ผานหรือแตละ Step
ตลอดความยาวเสนโครงรางของเสนโคง
ขนาด Step จะปอนหรือไมกไ็ ด หากมีคา เปนศูนย
ผูป ฏิบัตงิ านจะตองตัดสินใจในระหวางปฏิบัตงิ านวาจะเลือ่ นเครื่องมือระหวาง Step
เปนระยะเทาใด

Fig. I.23

ฟอรมการปอนคา: จุดศูนยกลาง

Fig. I.24

ฟอรมการปอนคา: จุดเริ่ม

Fig. I.25

ฟอรมการปอนคา: รัศมี

กดปุม ENTER หรือ ภดินภครืศอง เพื่อดําเนินงานกัด กด C เพื่อออกจากฟอรมโดยไมดําเนินการกัดผิว
การตั้งคาตางๆ จะยังคงอยูจนกวาจะมีการปดแหลงจายไฟ
การดําเนินการ
 เริ่มงานกัดโดยเปดฟอรมการปอนคาและกดปุม ภดินภครืศอง หรือปุม ENTER หนาจอจะสลับไปที่มุมมอง DRO
แบบสวนเพิ่ม
 ในระยะแรก DRO จะแสดงระยะสวนเพิ่มปจจุบันจากจุดเริ่ม
เลื่อนไปที่จุดเริ่มและตัดในครั้งเดียวหรือตัดขวางพื้นผิวรอบแรก กดปุม ผศานขัษนถัดฤป
เพื่อดําเนินการตอไปยัง Step ถัดไปในเสนโครงราง
 หลังจากที่กด ผศานขัษนถัดฤป การแสดงสวนเพิ่มจะแสดงระยะจาก Step ถัดไปตามเสนโครงรางของเสนโคง
 หากไมมีการระบุขนาด Step การแสดงสวนเพิ่มจะแสดงระยะจากจุดที่อยูใกลที่สุดบนเสนโคงนั้นเสมอ
ในการกัดไปตามเสนโครงราง ใหเลือ่ นแกนทั้งสองในแตละ Step เล็กๆ รักษาตําแหนง (X,Y) ใหใกลกับ 0 มากที่สุด
 ในงานกัดผิว จะมีมุมมองอยู 3 มุมมองดังนี้: DRO แบบสวนเพิ่ม, เสนโครงราง และ DRO แบบคาสัมบูรณ กดปุม
มุมมอง เพื่อสลับไปยังหนาจอตางๆ ที่มีอยู
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 มุมมองเสนโครงรางจะแสดงตําแหนงของเครื่องมือที่สัมพันธกับผิวงานกัด เมื่อครอสแชรส-ั
ลักษณของเครื่องมืออยูบนเสนที่เปนสั-ลักษณพื้นผิว แสดงวาเครื่องมืออยูใ นตําแหนงที่ถูกตอง
ครอสแชรเครื่องมือจะคงอยูในตําแหนงกึ่งกลางของกราฟ เมื่อแทนเคลื่อนที่ เสนผิวดังกลาวจะเคลื่อนตามไปดวย
 กดปุม สิษนสุด เพื่อออกจากงานกัด
เครื่องจะใชการชดเชยรัศมีของเครื่องมือตามคารัศมีของเครื่องมือปจจุบัน
หากการเลือกระนาบเกี่ยวของกับแกนเครื่องมือ
เครื่องจะสันนิษฐานวาจุดปลายของเครื่องมือมีปลายโคง
เครื่องจะใชทิศการชดเชยเครื่องมือ (R+ หรือ R-) ตามตําแหนงเครื่องมือ
ผูปฏิบัติงานจะตองเลื่อนเครื่องมือไปตามผิวโครงรางจากทิศทางที่เหมาะสมเพื่อใหเกิดการชดเช
ยเครื่องมืออยางถูกตอง
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I – 3 การใชงานเฉพาะงานกลึง
ในหมวดนี้จะอธิบายการดําเนินการเฉพาะกับการใชงานกลึงเทานั้น
ตารางเครื่องมือ
Wizard 411 สามารถเก็บการวัดขนาดคาชดเชยไดถึง 16 เครื่องมือ เมื่อคุณเปลี่ยนชิ้นงานและสรางจุดอางใหม
เครื่องมือทั้งหมดจะอางอิงจากจุดอางใหมโดยอัตโนมัติ
กอนที่คณ
ุ จะสามารถใชเครื่องมือ คุณตองปอนคาชดเชยของเครื่องมือเสียกอน (ตําแหนงขอบตัด)
การชดเชยเครื่องมือสามารถกําหนดโดยใชคุณสมบัติ เครื่องมือ/กําหนด หรือ ล็อคแกน
โปรดดูคําแนะนําในการตั้งคาการชดเชยเครื่องมือ (ดู Fig. I.26) จากตัวอยางดังตอไปนี้
ไอคอนที่แสดงของเครื่องมือ
ไอคอน ? ใชแสดงใหทราบวา คาที่ปรากฏอยูคอื เสนผาศูนยกลาง หากไมมีไอคอนแสดงวา คาที่แสดงคือคารัศมี
การตั้งคาชดเชยเครื่องมือ ตัวอยาง 1: โดยใช เครื่องมือ/กําหนด
คุณสามารถใชงาน เครื่องมือ/กําหนด
เพื่อกําหนดการชดเชยเครื่องมือโดยใชเครื่องมือเมื่อทราบเสนผาศูนยกลางของชิ้นงาน
แตะเสนผาศูนยกลางที่ทราบในแกน X (1) กดปุม ภครืศองมือ บนตัวเครื่อง เลือ่ นไปที่เครื่องมือที่ตอ งการ กดปุม
ENTER เลือกปุมแกน (X)
ปอนคาตําแหนงจุดปลายของเครื่องมือ เชน X= .100

Fig. I.26

ตารางเครื่องมือในงานกลึง

โปรดอยาลืมตรวจสอบวา Wizard 411 อยูในโหมดแสดงเสนผาศูนยกลาง (?) หากคุณปอนคาเสนผาศูนยกลาง
แตะผิวหนาชิ้นงานดวยเครื่องมือ เลื่อนเคอรเซอรไปที่แกน Z (2)
จากนั้นกําหนดการแสดงตําแหนงสําหรับจุดปลายเครื่องมือที่คาศูนย Z=0 กด ENTER

Fig. I.27
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การตั้งคาชดเชยเครื่องมือ ตัวอยาง 2: โดยใชฟงกชัน ล็อคแกน
ฟงกชัน ล็อคแกน สามารถใชเพื่อกําหนดคาชดเชยเครื่องมือ เมื่อเครื่องมืออยูในเครื่อง
และไมทราบเสนผาศูนยกลางของชิ้นงาน ดูรูป Fig. I.28
ฟงกชัน ล็อคแกน จะมีประโยชนเมื่อมีการหาขอมูลเครื่องมือโดยการแตะชิ้นงาน เพื่อหลีกเลี่ยงการสูหายของคาตําแหนงเมื่อถอยเครื่องมือออกเพื่อวัดชิ้นงาน คุณสามารถเก็บคานี้ไดโดยการกด ลวอคมกน
ในการใชฟงกชันล็อคแกน:
กดปุม ภครืศองมือ บนตัวเครื่อง เลือกเครื่องมือแลวกด ENTER กดปุมแกน X กลึงแกน X
ใหมีเสนผาศูนยกลางตามที่กําหนด กดปุม ลวอคมกน ในขณะที่เครื่องมือยังคงทําการกลึงอยู
ถอยเครื่องจากตําแหนงขณะนั้น ปดตัวแกนหมุนแลววัดเสนผาศูนยกลางของชิ้นงาน
ปอนเสนผาศูนยกลางหรือรัศมีที่วัดได แลวกด ENTER ดูรูป Fig. I.29
โปรดอยาลืมตรวจสอบวา Wizard 411 อยูในโหมดแสดงเสนผาศูนยกลาง (?) หากคุณปอนคาเสนผาศูนยกลาง
การเรียกเครื่องมือจากตารางเครื่องมือ
ในการเรียกเครื่องมือหนึ่ง ใหกดปุม ภครืศองมือ บนตัวเครื่อง ใชปุมลูกศร ขึษน/ลง
เลือ่ นเคอรเซอรไปยังรายการตัวเลือกเครื่องมือตางๆ (1-16) เลือ่ นแถบสีมาที่เครื่องมือที่คณ
ุ ตองการ
ตรวจสอบวาไดเรียกเครื่องมือที่ถูกตองมาใช แลวกดปุม รชษภครืศองมือ บนตัวเครื่องหรือกดปุม C เพื่อออก

Wizard 411

Fig. I.28

การตั้งคาการชดเชยเครื่องมือ

Fig. I.29

ฟอรมเครื่องมือ/กําหนด
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การตั้งคาจุดอาง
การตั้งคาจุดอางจะกําหนดความสัมพันธระหวางตําแหนงแกนและคาที่แสดง สําหรับการใชงานเครื่องกลึงสวนใหจะมีเพียงจุดอางแกน X เพียงหนึ่งแกน นั่นก็คอื ศูนยกลางของตัวยึด แตการกําหนดจุดอางเพิ่มเติมสําหรับแกน Z
อาจมีประโยชนในการทํางาน ตารางสามารถเก็บคาจุดอางไดถึง 10 คา วิธีที่งายที่สุดที่จะกําหนดจุดอาง คือ
การแตะชิ้นงานที่เสนผาศูนยกลางหรือตําแหนงที่ทราบคาแลว
จากนั้นปอนคาขนาดนั้นเปนคาซึ่งจอแสดงผลควรจะแสดง
ตัวอยาง: การตั้งคาจุดอางอิงชิ้นงาน
.

การเตรียมการ:
เรียกขอมูลของเครื่องมือโดยการเลือกเครื่องมือที่คณ
ุ จะใชเพื่อแตะชิ้นงาน กดปุม จุดอษาง บนตัวเครื่อง
เคอรเซอรจะอยูในชอง เลขที่จุดอาง ปอนคาเลขที่จุดอาง และกดปุม ลูกศรลง เพื่อไปยังชองของแกน X
แตะชิ้นงานที่จุด 1 ปอนคาเสนผาศูนยกลางหรือรัศมีของชิ้นงาน ณ จุดนั้น
โปรดอยาลืมตรวจสอบวา Wizard 411 อยูในโหมดแสดงเสนผาศูนยกลาง (?) หากคุณปอนคาเสนผาศูนยกลาง กดปุม
ลูกศรลง เพื่อขามไปที่แกน Z
แตะผิวชิ้นงานที่จุด 2 ปอนคาตําแหนงของจุดปลายของเครื่องมือ (Z = 0) สําหรับพิกัด Z ของจุดอาง กด ENTER

Fig. I.30

การตั้งคาจุดอางชิ้นงาน

การตั้งคาจุดอางโดยใชฟงกชัน ล็อคแกน
ฟงกชัน ล็อคแกน มีประโยชนในการตั้งคาจุดอางเมื่อเครื่องมืออยูในเครื่องและไมทราบเสนผาศูนยกลางของชิ้นงาน
ดูรูป Fig. I.31
ในการใชฟง กชันล็อคแกน:
กดปุม จุดอษาง บนตัวเครื่อง เคอรเซอรจะอยูใ นชอง เลขที่จุดอาง ปอนคาตัวเลขที่จุดอางและกดปุม ลูกศรลง
เพื่อไปยังชองของแกน X กลึงแกน X ใหมีเสนผาศูนยกลางตามที่กําหนด กดปุม ลวอคมกน
ในขณะที่เครื่องมือยังคงทําการกลึงอยู ถอยเครื่องจากตําแหนงขณะนั้น
ปดตัวแกนหมุนแลววัดเสนผาศูนยกลางของชิ้นงาน ปอนคาเสนผาศูนยกลางที่จะวัด ตัวอยาง เชน 1.5” และกด
ENTER

Fig. I.31

Fig. I.32
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ปุมเครื่องคํานวณความเรียวบนตัวเครื่อง
คุณสามารถคํานวณความเรียวไดดวยการปอนคาขนาดจากแบบพิมพ
หรือดวยการแตะชิ้นงานที่เรียวดวยเครื่องมือหรือตัวชี้วัด
ใชเครื่องคํานวณความเรียวเพื่อคํานวณมุมของความเรียว ดู Fig. I.33 และ
Fig. I.34
คาที่ปอน:
สําหรับอัตราสวนความเรียว การคํานวณตองการคา:
 การเปลี่ยนแปลงในรัศมีของความเรียว
?

 ความยาวของความเรียว
สําหรับการคํานวณความเรียวซึ่งใชทั้งเสนผาศูนยกลาง (D1, D2) และความยาวนั้นตองการคา:
 เสนผาศูนยกลางเริ่มตน
 เสนผาศูนยกลางสุดทาย
 ความยาวของความเรียว

Fig. I.33

ฟอรมเครื่องคํานวณความเรียว - เสนผาศูนยกลาง 1

Fig. I.34

ฟอรมเครื่องคํานวณความเรียว - เสนผาศูนยกลาง 2

กดปุม คํานวณ บนตัวเครื่อง
การเลือกปุมจะเปลี่ยนเปนรวมฟงกชันการคํานวณความเรียวดวย
การคํานวณมุมความเรียวโดยใชเสนผาศูนยกลาง 2 คา และความยาวระหวางเสนผาศูนยกลางนั้น ใหกดปุม
ความเรียว: D1/D2/L จุดเรียวจุดที่หนึ่ง เสนผาศูนยกลาง 1 ใหปอ นคาจุดหนึ่งดวยการใชปุมตัวเลขแลวกด ENTER
หรือใชเครื่องแตะจุดๆ หนึ่งแลวกด บันทึก
ดําเนินการขั้นตอนนี้ซ้ําสําหรับชอง เสนผาศูนยกลาง 2
เมื่อใชปมุ บันทึก เครื่องจะคํานวณมุมความเรียวโดยอัตโนมัติ
ในการปอนขอมูลตัวเลข ใหปอนขอมูลในชอง ความยาว แลวกด ENTER คามุมความเรียวจะปรากฏในชอง มุม
ในการคํานวณมุมโดยใชอัตราสวนของเสนผาศูนยกลางใหเปลี่ยนเปนความยาว แลวกดปุม ความภรียว:
อัตราสศวน
ใชปุมตัวเลข ปอนคาขอมูลลงในชอง คา 1 และ คา 2 กด ENTER หลังจากการเลือกแตละครั้ง
คาอัตราสวนที่คํานวณไดและมุมจะปรากฏในชองของคานั้นๆ

?
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คาตน
ฟงกชันคาตนไดอธิบายไวกอนหนานี้แลวในคูม ือเลมนี้ คําอธิบายและตัวอยางในหนาเหลานั้นสําหรับใชกับงานกัด
คําอธิบายพื้นฐานเหลานั้นจะเหมือนกันสําหรับการใชงานงานกลึง แตมีขอยกเวน 2 ประการ คือ
การชดเชยเสนผาศูนยกลางเครื่องมือ (R+/-) และรัศมี เทียบกับ อินพุตของเสนผาศูนยกลาง
การชดเชยเสนผาศูนยกลางเครื่องมือจะไมใชกับงานกับเครื่องมืองานกลึง
ดังนั้นจะไมมีฟง กชันนี้ในขณะที่คุณกําหนดคาตนสําหรับงานกลึง
คาที่ปอนอาจเปนไดทั้งคารัศมีหรือคาเสนผาศูนยกลาง สิ่งสําคั-ก็คือ
คุณตองมั่นใจวาหนวยที่คณ
ุ ปอนคาสําหรับคาตนนั้นตรงกับสถานะซึ่งจอแสดงผลใชอยูในขณะนั้น
คาเสนผาศูนยกลางจะแสดงพรอมสั-ลักษณ ? สถานะของจอแสดงผลสามารถเปลี่ยนแปลงโดยใชปุม RAD/DIA
(มีในทั้งสองโหมดการใชงาน)
ปุม Radius/Diameter
แบบเขียนสําหรับชิ้นสวนเครื่องกลึงโดยปกติจะแสดงคาเสนผาศูนยกลาง Wizard 411
สามารถแสดงเปนรัศมีหรือเสนผาศูนยกลาง สําหรับคุณ เมื่อแสดงเสนผาศูนยกลาง
จะมีเครื่องหมายเสนผาศูนยกลาง (?) ปรากฏใกลกับคาตําแหนง ดู Fig. I.35
ตัวอยาง: แสดงรัศมี, ตําแหนง 1, X = .50
แสดงเสนผาศูนยกลาง, ตําแหนง 1, X = ? 1.0
กดปุม RAD/DIA เพื่อสลับไปมาระหวางการแสดงรัศมีและเสนผาศูนยกลาง

Fig. I.35

ชิ้นงานสําหรับแสดงรัศมี/เสนผาศูนยกลาง

Fig. I.36

การกําหนดทิศทาง

การกําหนดทิศทาง
การกําหนดทิศทางจะแสดงรายละเอียดการเคลื่อนที่ของแกนรวมในแกนแนวตั้งหรือแนวขวาง ดู Fig. I.36 ตัวอยางเชน
ในการกลึงเกลียว การกําหนดทิศทางจะชวยใหคุณมองเห็นเสนผาศูนยกลางของเกลียวในการแสดงแกน X
แมวา คุณจะเลื่อนเครื่องมือการตัดโดยใชลอ หมุนแกนรวม
การใชการกําหนดทิศทางจะชวยใหคณ
ุ สามารถกําหนดรัศมีหรือเสนผาศูนยกลางที่ตอ งการในแกน X ไวลว งหนา
เพื่อใหคณ
ุ สามารถ "กําหนดคาเปนศูนย" ได
เมื่อมีการใชการกําหนดทิศทาง ตัวเขารหัสแกนเลือ่ นดานบน (แกนรวม)
จะตองถูกกําหนดใหกับแกนที่แสดงอยูทางดานลาง
แกนที่แสดงอยูทางดานบนจะแสดงสวนที่เคลือ่ นไหวในแนวตั้งของแกน
แกนที่แสดงอยูตรงกลางจะแสดงสวนที่เคลือ่ นไหวในแนวขวางของแกน
กดปุม การกําหนดทิศทาง บนตัวเครื่อง
กดปุม ทํางาน เพื่อใชงานคุณสมบัติการกําหนดทิศทาง
เลื่อนลูกศรลงไปที่ชอง มุม เพื่อปอนมุมระหวางแกนเลื่อนแนวขวางและแกนเลื่อนดานบน โดยที่ 0? จะหมายถึง
แกนเลื่อนดานบนจะเลื่อนขนานไปกับแกนเลื่อนแนวขวาง กด ENTER
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พารามิเตอรจัดเตรียมการติดตั้ง
คุณสามารถเขาสูจัดเตรียมการติดตั้งไดโดยการกดปุม จัดเตรียม ซึ่งจะทําใหปมุ จัดเตรียมการติดตัง้ ปรากฏขึ้น ดู
Abb. I.1:
พารามิเตอรจัดเตรียมการติดตัง้ จะถูกสรางในระหวางการติดตัง้ เริ่มแรก และโดยสวนให-จะไมคอ ยเปลี่ยน
ดวยเหตุผลนี้ พารามิเตอรจัดเตรียมการติดตั้งจะถูกปองกันโดยรหัสผาน

Abb. I.1:

หนาจอการติดตัง้

Abb. I.2:

ฟอรมจัดเตรียมตัวเขารหัส

จัดเตรียมตัวเขารหัส
จัดเตรียมตัวเขารหัสจะใชเพื่อกําหนดความละเอียดตัวเขารหัส และชนิด (แบบเสนตรง, แบบหมุน), ทิศการนับ,
ชนิดเครื่องหมายอางอิง ดู Abb. I.2:
8
8
8
8

8

8

8

เคอรเซอรจะเริ่มตนที่ชอง จัดเตรียมตัวเขารหัส เมื่อจัดเตรียมการติดตั้งปรากฏขึ้น กด ENTER
รายการอินพุตตัวเขารหัสที่ใชงานไดจะปรากฏขึ้น
เลื่อนไปที่ตัวเขารหัสที่คณ
ุ ตองการจะเปลีย่ นและกด ENTER
เคอรเซอรจะอยูในชอง ชนิดตัวเขารหัส เลือกชนิดตัวเขารหัส โดยการกดปุม แบบเสนตรง/แบบหมุน
สําหรับตัวเขารหัสแบบเสนตรง เลื่อนเคอรเซอรไปที่ชอง ความละเอียด และใชปุม แบบหยาบ หรือ แบบละเอียด
เพื่อเลือกความละเอียดตัวเขารหัสในหนวย ?m (10, 5, 2, 1, 0.5) หรือพิมพความละเอียดที่ตอ งการ
สําหรับตัวเขารหัสแบบหมุน ปอนจํานวนนับตอรอบ
ในชอง เครื่องหมายอางอิง ใหใชปุม เครื่องหมายอางอิง สลับเลือก หากตัวเขารหัสเปนแบบไมมีสั--าณอางอิง
ใหเลือกปุม ไมมี หากมีเครื่องหมายอางอิงแบบเดีย่ ว ใหเลือกปุม แบบเดีย่ ว หรือเลือกปุม P-TRAC
สําหรับตัวเขารหัสที่มีคุณสมบัติ Position-Trac?
ในชองทิศการนับ เลือกทิศการนับ โดยการกดปุม ทางบวก หรือ ทางลบ
หากทิศการนับของตัวเขารหัสตรงกับทิศการนับของผูใ ช ใหเลือก ทางบวก หากทิศการนับไมตรงกัน ใหเลือก
ทางลบ
ในชอง เตือนขอผิดพลาด ใหเลือกวาจะใหระบบเฝาดูและแสดงขอผิดพลาดตัวเขารหัสหรือไม โดยการเลือก
ทํางาน หรือ ไมทํางาน เมื่อมีขอความขอผิดพลาดเกิดขึ้น ใหกดปุม C เพื่อลบทิ้ง
ความละเอียดตัวเขารหัสและทิศการนับสามารถกําหนดไดดว ยการเลือ่ นแกนแตละแกน
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ตั้งคาการแสดงผล
ฟอรมตัง้ คาการแสดงผล คือ ฟอรมที่ผูปฏิบัติงานใชกําหนดวาจะใหเครื่องแสดงแกนใดและในลําดับใด
8
Se

8
8
8
8

เลื่อนไปที่การแสดงผลที่ตองการและกด ENTER
กดปุม ทํางาน/ไมทํางาน เพื่อเปดหรือปดการแสดงผล กดปุมลูกศรซายหรือขวา เพื่อเลือกชื่อแกน
เลื่อนไปที่ชองอินพุต
เลื่อนไปที่ชอง แสดงความละเอียด กดปุม แบบหยาบ หรือ แบบละเอียด
เพื่อเลือกความละเอียดของการแสดงผล
เลื่อนไปที่ชอง แสดงมุม หากชนิดของตัวเขารหัสตัง้ ที่ แบบหมุน กดปุม มุม เพื่อใหแสดงตําแหนงเปน 0? - 360?,
? 180?, ? infinity, หรือ RPM

การควบรวม
8

กดปุมตัวเลขตามหมายเลขอินพุตตัวเขารหัสที่ดานหลังของเครื่อง กดปุม + หรือ เพื่อควบรวมอินพุตที่สองกับอินพุตที่หนึ่ง
หมายเลขอินพุตจะแสดงถัดจากชื่อแกนเพื่อแสดงใหทราบวาตําแหนงนั้นเปนตําแหนงควบรวม (เชน “2 + 3”) ดู
Abb. I.4:

การควบรวม Z (เฉพาะการใชงานกลึง)
การใชงานการกลึง Wizard 411 จะใหวิธีการที่รวดเร็วสําหรับการควบรวมตําแหนงแกน Z0 และ Z ในระบบ 3 แกน
จอแสดงผลสามารถควบรวมการแสดงหนาจอ Z หรือหนาจอ Z0ได ดู Abb. I.3:

Abb. I.3:
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การใชการควบรวม Z
ในการควบรวมแกน Z0 และ Z และใหแสดงผลลัพธในหนาจอ Z 0 ใหกดปุม Z0คางไวประมาณ 2 วินาที
ผลรวมของตําแหนง Z ทั้งสองจะแสดงในหนาจอ Z0 และหนาจอ Z จะวางเปลา ดู Abb. I.4:
ในการควบรวมแกน Z0 และ Z และใหแสดงผลลัพธในหนาจอ Z ใหกดปุม Z คางไวประมาณ 2 วินาที
ผลรวมของตําแหนง Z จะแสดงในหนาจอ Z และหนาจอ Z0 จะวางเปลา
การควบรวมจะไดรับการรักษาไวในเครื่องในระหวางรอบกระแสไฟ
การยายอินพุต Z0 หรือ Z จะอัปเดตตําแหนงการควบรวม Z
เมื่อมีการควบรวมตําแหนงแลว ระบบจะตองมีจุดอางอิงสําหรับตัวเขารหัสทั้งสอง
เพื่อใหสามารถเรียกคืนจุดอางกอนหนาได
การยกเลิกการควบรวม Z
ในการยกเลิกการใชการควบรวม Z ใหกดปุม แกนของหนาจอที่วาง การแสดงผลของตําแหนง Z0 และ Z
แตละตําแหนงจะถูกเรียกคืนกลับมาอีกครั้ง

Abb. I.4:

การใชการควบรวม Z

การชดเชยขอผิดพลาด
ระยะที่เครื่องมือการตัดเคลือ่ นที่ ซึ่งวัดโดยตัวเขารหัส
สามารถแตกตางจากระยะเคลือ่ นที่จริงของเครื่องมือไดในบางกรณี ขอผิดพลาดนี้สามารถเกิดขึ้นได
เนื่องจากขอผิดพลาดของระยะฟนของสกรูบอล หรือการเบีย่ งเบนและการเอียงของแกน
ขอผิดพลาดนี้สามารถเกิดไดไมวาจะเปนแบบเสนตรง หรือแบบไมใชเสนตรง
คุณสามารถหาขอผิดพลาดเหลานี้ดวยการใชระบบการวัดอางอิง เชน บล็อกวัดคา เลเซอร ฯลฯ
จากการวิเคราะหขอผิดพลาด จะทําใหสามารถระบุรูปแบบการชดเชยที่ตองการ ขอผิดพลาดแบบเสนตรง
หรือแบบไมใชเสนตรง
Wizard 411 จะใหมีการชดเชยขอผิดพลาดเหลานี้
และแตละแกนสามารถตัง้ โปรแกรมแยกจากกันดวยการชดเชยที่เหมาะสม
การชดเชยขอผิดพลาดจะใชไดเมื่อใชตัวเขารหัสแบบเสนตรงเทานั้น
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การชดเชยขอผิดพลาดแบบเสนตรง
การชดเชยขอผิดพลาดแบบเสนตรงสามารถใชได
ถาผลของการเปรียบเทียบดวยมาตรฐานอางอิงแสดงวามีการเบี่ยงเบนแบบเสนตรงตลอดชวงความยาวที่วัดทั้งหมด
ในกรณีนี้ขอผิดพลาดสามารถชดเชยโดยการคํานวณคาแฟกเตอรแกไขแบบเดี่ยว ดู Abb. I.5: และ Abb. I.6:
8
8

เมื่อพบขอผิดพลาดแลว เครื่องจะปอนขอมูลขอผิดพลาดของตัวเขารหัสโดยตรง กดปุม ชนิด
เพื่อเลือกการชดเชยแบบเสนตรง
ปอนคาแฟกเตอรการชดเชยในหนวยหนึ่งในลานสวน (ppm) และกดปุม ENTER

ในการคํานวณการชดเชยขอผิดพลาดแบบเสนตรง ใหใชสูตรนี้:
แฟกเตอรแกไข LEC =
โดยที่

( S –MM ) x 10 ppm
6

S = ความยาวที่วัดไดดวยมาตรฐาน
อางอิง
M = ความยาวที่วัดไดดวยอุปกรณที่แกน

ตัวอยาง
หากความยาวของมาตรฐานที่คณ
ุ ใชคือ 500 มม. และความยาวที่วัดไดตามแกน X
คือ 499.95 แลว คา LEC ของแกน X คือ 100 สวนตอลาน (ppm)
500 - 499.95
x 106 ppm
LEC =
499.95

(

LEC =

)

100 ppm
(ปดเศษใหเปนจํานวนเต็มที่ใกลเคียงที่สุด)

Abb. I.5:

การชดเชยขอผิดพลาดแบบเสนตรง, สูตรการคํานวณ

Abb. I.6:

ฟอรมการชดเชยขอผิดพลาดแบบเสนตรง

การชดเชยขอผิดพลาดแบบไมใชเสนตรง
คุณควรใชการชดเชยขอผิดพลาดแบบไมใชเสนตรง
ถาผลของการเปรียบเทียบดวยมาตรฐานอางอิงแสดงคาเบี่ยงเบนที่มีการสลับหรือการแกวงไปมา
คาแกไขที่ตองการจะถูกคํานวณและปอนคาในตาราง Wizard 411 สามารถรองรับไดถงึ 200 จุดตอแกน
คาผิดพลาดระหวางคาจุดแกไขสองคาที่ปอนไวซึ่งอยูติดกัน
จะคํานวณดวยการแกไขโดยการประมาณคาแบบเสนตรง
การชดเชยขอผิดพลาดแบบไมใชเสนตรงจะมีเฉพาะในสเกลที่มีเครื่องหมายอางอิงเทานั้น
ถาการชดเชยขอผิดพลาดแบบไมใชเสนตรงถูกกําหนดไวแลว
จะไมมีการใชการชดเชยขอผิดพลาดจนกระทั่งเครื่องหมายอางอิงถูกขามผาน
เริ่มตารางการชดเชยขอผิดพลาดแบบไมใชเสนตรง:
8
8
8
8

เลือกแบบไมใชเสนตรง โดยการกดปุม ชนิด
ในการเริ่มตารางการชดเชยใหม ใหเริ่มจากการกดปุม แกไขตาราง
จุดแกไขทั้งหมด (ไดถึง 200 จุด) จะมีระยะเวนเทาๆ กันจากจุดเริ่ม ปอนคาระยะระหวางจุดแกไขแตละจุด
กดปุมลูกศรลง
ปอนคาจุดเริ่มของตาราง จุดเริ่มจะวัดจากจุดอางอิงของสเกล ถาคุณไมทราบระยะดังกลาว
คุณสามารถเคลือ่ นที่ไปที่ตําแหนงของจุดเริ่มและกด คํานวณตําแหนง กด ENTER
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การตั้งคาตารางการชดเชย
8
8
8
8

กดปุม แกไขตาราง เพื่อดูคา ในตาราง
ใชปุมลูกศร ขึ้น หรือ ลง หรือปุมตัวเลขเพื่อเลื่อนเคอรเซอรไปยังจุดแกไขเพื่อเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลง กด ENTER
ปอนคาขอผิดพลาดที่ทราบซึ่งมีอยู ณ จุดนี้ กด ENTER
เมื่อเสร็จสมบูรณใหกด C เพื่อออกจากตารางและยอนกลับไปที่ฟอรม การชดเชยขอผิดพลาด

การอานกราฟ
คุณสามารถดูตารางการชดเชยขอผิดพลาดในรูปแบบตาราง หรือแสดงดวยภาพ
กราฟแสดงแผนผังของขอผิดพลาดการแปลคาเทียบกับ คาที่วัดได กราฟจะมีสเกลที่ตายตัว
ในขณะที่เคอรเซอรเลื่อนผานฟอรม ตําแหนงของจุดบนกราฟจะแสดงดวยเสนแนวตั้ง
การดูตารางการชดเชย
8
8
8

กดปุม แกไขตาราง
ในการสลับระหวางมุมมองแบบตารางและกราฟ ใหกดปุมดู
กดปุม ลูกศร ขึ้น หรือ ลง หรือ ปุมตัวเลขเพื่อเลื่อนเคอรเซอรภายในตาราง

ขอมูลตารางการชดเชยขอผิดพลาดอาจจะถูกบันทึกไปที่ หรือโหลดจากเครื่องคอมพิวเตอรผานพอรต USB
การสงออกตารางการชดเชย ณ ขณะนี้
8
8
8

กดปุม แกไขตาราง
กดปุม นําเขา/สงออก
กดปุม สงออกตาราง

การนําเขาตารางการชดเชยใหม
8
8
8

กดปุม แกไขตาราง
กดปุม นําเขา/สงออก
กดปุม นําเขาตาราง

การชดเชยระยะ Backlash
เมื่อใชตวั เขารหัสแบบหมุนดวยสกรูเกลียวนํา
การเปลี่ยนทิศของตารางอาจเปนเหตุใหเกิดขอผิดพลาดในตําแหนงที่แสดง
เนื่องจากชองวางภายในสวนประกอบสกรูเกลียวนํา ชองวางที่อางถึงนี้ คือระยะ Backlash
ขอผิดพลาดนี้สามารถชดเชยโดยการปอนคาระยะ Backlash ภายในสกรูเกลียวนําลงในคุณสมบัติการชดเชยระยะ
Backlash ดู Abb. I.7:
ถาตัวเขารหัสแบบหมุนอยูนอกเหนือจากตาราง (คาที่แสดงมากกวาคาตําแหนงจริงของตาราง)
จะเรียกวาระยะการสึกทางบวกและคาที่ปอนควรจะเปนคาทางบวกของจํานวนของขอผิดพลาด
ไมมีการชดเชยระยะ Backlash จะมีคา เปน 0.000

Abb. I.7:

Wizard 411

ฟอรมการชดเชยระยะ Backlash
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การตั้งคาการนับ
คุณสมบัติการตัง้ คาตัวนับเปนพารามิเตอรซึ่งผูป ฏิบัตงิ านกําหนดการใชงานของผูใ ชไวสําหรับการอานคาที่ได
ตัวเลือกตางๆ ใชสําหรับการใชในงานกัดหรืองานกลึง ดู Abb. I.8:
ปุม คาเริ่มตนจากโรงงาน ปรากฏในตัวเลือก การตั้งคาตัวนับ เมื่อกด พารามิเตอรการตัง้ คา
(ที่อางถึงไมวา จะเปนงานกัด หรืองานกลึง) จะถูกตั้งคาใหมเปนคาเริ่มตนจากโรงงาน ผูป ฏิบัตงิ านจะถูกเตือนใหกด
ใช เพื่อกําหนดพารามิเตอรไปเปนคาเริ่มตนจากโรงงาน
หรือไมเพื่อยกเลิกและยอนกลับไปที่หนาจอของเมนูกอนหนา
ชอง จํานวนแกน จะกําหนดจํานวนแกนที่ตองการ ปุม 1, 2 หรือ 3 จะปรากฏเพื่อใหเลือกระหวาง 1, 2 หรือ 3 แกน
คุณสมบัติ เรียกคืนตําแหนง เมื่อตัง้ คาที่ “เปด” เครื่องจะเก็บคาตําแหนงสุดทายของแตละแกนเมื่อปดเครื่อง
และจะแสดงคาตําแหนงนั้นอีกครั้งเมื่อเปดเครื่อง
โปรดทราบวา คาการขยับเครื่องใดๆ จะสู-หายระหวางที่ไฟดับ เมื่อไฟฟาดับ
แนะนําใหตั้งคาจุดอางของชิ้นงานใหมโดยการใชขั้นตอน การประเมินผลเครื่องหมายอางอิง

Abb. I.8:

ฟอรมการตัง้ คาการนับ

Abb. I.9:

ฟอรมการวิเคราะห

วิเคราะห
เมนู วิเคราะห จะชวยใหเขาใชงานสําหรับทดสอบแผงปุม และตัวคนหาขอบ ดู Abb. I.9:
ทดสอบแผงปุม
ภาพจําลองของแผงปุมจะมีตัวบงชี้ เมื่อมีการกดและปลอยสวิตช
8
8

กดปุมบนตัวเครื่องและปุมเลือกแตละปุมเพื่อทดสอบ จุดจะปรากฏขึ้นบนแตละปุมเมื่อถูกกด
ซึ่งแสดงวาใชงานไดตามปกติ
กดปุม C สองครั้งเพื่อออกจากการทดสอบแผงปุม

ทดสอบการแสดงผล
8 เพื่อทดสอบการแสดงผล กดปุม Enter เพื่อกําหนดการแสดงผลใหเปน ดําทึบ, ขาวทึบและกลับเปนปกติ
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II – 2

การติดตัง้
DRO ติดตัง้ บนชุดอุปกรณเอียง/หมุน:
ขอกําหนดทางไฟฟา
แรงดันไฟฟา
100 - 240 โวลตกระแสสลับ
กําลังไฟฟา

สูงสุด 25 โวลตแอมป

ความถี่

50/60 เฮิรตซ (+/- 3 เฮิรตซ)

ระดับการปองกัน (EN 60529)

IP 40 ที่แผงดานหลัง
IP 54 ที่แผงดานหนา

ฟวส 500 มิลลิแอมป/250 โวลตกระแสสลับ, 5 มม. x 20 มม., Slo-Blo (ฟวสที่สายมีไฟ และสายไมมีไฟ)
สภาวะแวดลอม
อุณหภูมิในการทํางาน

0? ถึง 45?C (32? ถึง 113?F)

อุณหภูมิในการจัดเก็บ

-20? ถึง 70?C (-4? ถึง 158?F)

น้ําหนักเครื่อง

2.6 กก. (5.2 ปอนด)

สายดินสําหรับปองกัน (การตอสายดิน)
คุณจําเปนตองเชื่อมตอขั้วสายดินสําหรับปองกันบนแผงดานหลังเขากับจุดรวมของสายดินเครื่อง
(ดู Abb. I.10:)
การดูแลรักษาเชิงปองกัน
ตัวเครื่องไมจําเปนตองมีการดูแลรักษาเชิงปองกันเปนพิเศษ สําหรับการทําความสะอาด ใหเช็ดเบาๆ
ดวยผาแหงที่ไมมีขุย

Abb. I.10:

Wizard 411

ขั้วสายดินสําหรับปองกัน (การตอสายดิน) ที่ดานหลังของเครื่อง
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ขนาด

ขนาดเปน นิ้ว/มม.

มุมมองดานบนพรอมขนาด

มุมมองดานหนาพรอมขนาด

มุมมองดานหลัง

หมายเลข ID อุปกรณเสริม
หมายเลข ID

อุปกรณเสริม

627052-01

Pkgd, ฐานยึด
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ชุดติดตั้ง DRO พรอมแกน (ขอมูลอางอิง)

น็อตล็อคขนาด M8
(รวมมากับ DRO)

อุปกรณเอียง/หมุน
(รวมมากับ DRO)
แกนยึดจออานคา
อุปกรณเสริม (ไมรวมในเครื่อง)

ฐานยึดของ DRO
มีลักษณะเปนรองที่ปองกันไมใหน็อตล็อกหมุนได
ใหใสสลักยึดเขาไปกอน โดยสอดเขาไปในฐาน
แลวยึดเครื่อง DRO ใหเขาที่ดวยการขันดามจับใหแนน

ดามจับ
(รวมมากับ DRO)
สลักยึดขนาด M8 x 70 มม.
(รวมมากับ DRO)

การติดตัง้ DRO กับฐานยึด

อุปกรณเสริมฐานยึด (ไมรวมมากับ
DRO)

สกรูหกเหลี่ยมขนาด M8 x 20 มม.
(รวมมากับอุปกรณเสริมฐานยึด)

อุปกรณเอียง/หมุน
(รวมมากับ DRO)

ดามจับสําหรับขันใหแนนขนาด M8
(รวมมากับอุปกรณเสริมฐานยึด)

Wizard 411
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Symbols
ขนาด 32
ขอกําหนดทางไฟฟา 31
ขอกําหนดสภาวะแวดลอม 31
งานกัดเอียงและงานกัดโคง 15
จัดเตรียมตัวเขารหัส 25
ตั้งคาการแสดงผล 26
นําเขา/สงออก (การตั้งคา) 6
นาฬิกาจับเวลาทํางาน 5
พื้นที่แสดง 1
พารามิเตอรจัดเตรียมงาน 4
พารามิเตอรจัดเตรียมการติดตั้ง 25
ฟงกชันการใช/เลิกใชอางอิง 4
ฟงกชันคาตน 10
การดูแลรักษาเชิงปองกัน 31
การตั้งคาจุดอาง (งานกลึง) 22
การตั้งคาตัวนับ 27, 30
การตั้งคาเครื่องมือ, งานกลึง 20
การกําหนดทิศทาง 24
การประเมินผลเครื่องหมายอางอิง 3
การปรับคาคอนโซล 5
การควบรวม Z 26
การชดเชยขอผิดพลาด 27
การชดเชยขอผิดพลาดแบบไมใชเสนตรง 28
การชดเชยขอผิดพลาดแบบเสนตรง 28
การชดเชยระยะการสึก 29
การเตือนใกลคาศูนย 5
ปุม ขอบ 9
ปุม จุดอาง (งานกัด) 8
ปุม นําเขา/สงออก 6
ปุม กําหนด/คาศูนย 6
ปุม กําหนดคาศูนย 6
ปุม 1/2 13
ปุม 1/2 บนตัวเครื่อง 13
ปุม แนวเสนศูนยกลาง 9
ปุม เครื่องมือ 7
ปุม เครื่องมือ บนตัวเครื่อง 7, 20
ปุม ไมมีอางอิง 3
ปุม ใชอางอิง 3
ปุม ภาษา 6
ปุม ศูนยกลางวงกลม 9
ปุมจัดเตรียมการติดตั้ง 25
ปุมจุดอาง (งานกลึง) 22
ปุมคาจริง/ระยะที่ตองเคลื่อนที่ 3

ปุมคาตน (งานกลึง) 24
ปุมเครื่องมือ (งานกลึง) 20
ปุมใชอางอิง/เลิกใชอางอิง 4
ปุมเลิกใชอางอิง 4
ปุมอัตราสวน 23
คาตน 10
คาตนระยะสวนเพิ่ม 12
คาตนระยะสัมบูรณ 10
A
แถบสถานะ 1
แถบสถานะ (การตั้งคา) 5
ชื่อของปุม 1
ชื่อแกน 1
แกนเสนผาศูนยกลาง (งานกัด) 5
โครงรางของหนาจอ 1
เครื่องคํานวณความเรียว 23
เครื่องหมายอางอิง 1
ขาม 3
ไมขาม 3
เรียกคืนตําแหนง 30
แสดงรัศมี/เสนผาศูนยกลาง 23, 24
โหมดการใชงาน 3
รายละเอียดฟงกชันการใชงานทั่วไปของปุม 6
รายละเอียดการใชงานเฉพาะงานกัดและฟงกชันปุม 7
มิเรอร 4
ภาษา (การตั้งคา) 6
รูปแบบ (งานกัด) 13
รูปแบบเสนตรง 15, 16, 18
รูปแบบวงกลมและเสนตรง 13
C
วิเคราะห 30
E
หนวยของการวัด, การตั้งคา 4
สเกลแฟกเตอร 4
สวนเพิ่ม 3
สัมบูรณ 3
สายดิน 31
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