ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﮐﻧﺗرل ﺳرووھﺎی  A۲و B۲از طرﯾق ﭘﺎﻟس ورودی:
ﺗﻧظﯾم ﻣد ﮐﻧﺗرﻟﯽ
ﺗﻧظﯾم ﻣد ﮐﻧﺗرل از طرﯾق ﭘﺎراﻣﺗر  ۰۱-۰۱ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻورت زﯾر ﺻورت ﻣﯾﮕﯾرد:
 ۰۲ﻣد S
 ۰۰ﻣد PT
 ۰۳ﻣد T
 ۰۱ﻣد PR
 ۰٥ﻣد Tz
 ۰٤ﻣد Sz
ﮐﮫ در اﯾن ﺣﺎﻟت روی ﻣد  PTﺗﻧظﯾم ﻣﯽ ﮐﻧﯾم)در ﺣﺎﻟت ﭘﯾش ﻓرض ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ روی اﯾن ﻣد
ﻣﯾﺑﺎﺷد(.
اﻧﺗﺧﺎب ﻧوع ﭘﺎﻟس ورودی
ﺑرای اﻧﺗﺧﺎب ﻧوع ﭘﺎﻟس ورودی ﺑرای ﺣﺎﻟت  pulse+directionﻧﯾز ﮐﺎﻓﯾﺳت ﭘﺎراﻣﺗر
 ۰۱-۰۰را روی ﻋدد  ۲ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﯾد ﮐﮫ اﯾن ﭘﺎراﻣﺗر در ﺣﺎﻟت ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ روی اﯾن
ﻋدد ﺗﻧظﯾم ﺷده اﺳت .
ﺗﻧظﯾم ﭘﺎراﻣﺗرھﺎی ﮔﯾرﺑﮑس اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ
ﺣﺎل ﺑﺎﯾد ﭘﺎراﻣﺗرھﺎی  ۱-٤٤و  ۱-٤٥را ﮐﮫ ﺻورت و ﻣﺧرج ﮐﺳر ﮔﯾرﺑﮑس اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ
ھﺳﺗﻧد ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﯾد .ﻣﺣﺎﺳﺑﺎت ﻻزم ﺑرای ﺗﻧظﯾم ﻣﻘدار ﭼرﺧش ﻣوﺗور ﺑﮫ ازای ﺗﻌداد ﭘﺎﻟس
داده ﺷده ﺑﮫ ﺳروو ﺑﮫ ﺻورت زﯾر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﺗﻌداد دور =

𝑃𝑃۱−٤٤

ﺗﻌداد دور =

𝑃𝑃۱−٤٤

∗𝑃𝑃۱−٤٥ﺗﻌداد ﭘﺎﻟس
۱۲۸۰۰۰۰

∗𝑃𝑃۱−٤٥ﺗﻌداد ﭘﺎﻟس
۱٦۰۰۰۰

 :ﺳروو A۲

 :ﺳرور B۲

:wiring

ﻣﺛﺎل :
ﻣﯽ ﺧواھﯾم از طرﯾق  PLCدﻟﺗﺎ ﻣوﻗﻌﯾت ﺳروو  A۲ﻣﺎن را ﮐﻧﺗرل ﮐﻧﯾم .
در اﯾن ﺣﺎﻟت اﺑﺗدا ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺳروو را ﺑﮫ ﺣﺎﻟت ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﺑﺎزﮔرداﻧﯾد .
۱. P۲-۸ ------>۱۰
۲. Repower your drive
۳. P۲-۱٥ ~ P۲-۱۷ -------> ۰

ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﻻزم:
۱-۰۰ ----> ۲
۱-۰۱ ----> ۰
۱-٤٤ ----> ۱۲۸
۱-٤٥ ----> ۱۰
P۲-۱۰ ----> ۱ SON
ﻗدم ﺑﻌدی ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻧوﯾﺳﯽ  PLCاﺳت ﮐﮫ در  PLCدﻟﺗﺎ ﮐﺎﻓﯾﺳت ﯾﮑﯽ از دﺳﺗورات
زﯾر را ﺑﻧوﯾﺳﯾم

ﯾﺎ
ﯾﺎ

ﮐﮫ در ھر ﮐدام از دﺳﺗورات  pulse‚Y۰ﻣﺎ و  direction ‚Y۱و ﯾﺎ  signﻣﯽ ﺑﺎﺷد .
در دﺳﺗور اول  D۰ﻓرﮐﺎﻧس ﭘﺎﻟس D۲،ﺗﻌداد ﭘﺎﻟس
در دﺳﺗور دوم  D۰ﺗﻌداد ﭘﺎﻟس و  D۲ﻓرﮐﺎﻧس
در دﺳﺗور ﺳوم  D۰ﻓرﮐﺎﻧس D۲،ﺗﻌداد ﭘﺎﻟس و  D٤زﻣﺎن  Accl/Decelﻣﯽ ﺑﺎﺷد.

ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ھر ﮐدام از رﺟﯾﺳﺗر ھﺎی ﺗﻌرﯾف ﺷده در اﯾن ﺣﺎﻟت ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد در ﺑﺎزه -
 ۳۲۷٦۷~+۳۲۷٦۷ﻣﻘدار دھﯽ ﺷده و ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﻘﺎدﯾر ﺑﺎﻻﺗر ﺑﺎﯾد از
دﺳﺗورات  ۳۲ﺑﯾﺗﯽ DPLSY,DDRVI,DPLSRاﺳﺗﻔﺎده ﮐرد.
در ھﻣﮫ ی دﺳﺗورات ﺑﺎﻻ ﺑرای ﺗﻐﯾﯾر ﺟﮭت ﺣرﮐت ﺳروو ﮐﺎﻓﯾﺳت ﻣﻘدار ﭘﺎراﻣﺗر ﺗﻌداد
ﭘﺎﻟس را ﻣﻧﻔﯽ ﺑدھﯾد.

ﺑرای اﻧﺟﺎم  wiringﺑرای  PLCھﺎی دﻟﺗﺎ ﺑﺎ ﺧروﺟﯽ ﺗراﻧزﯾﺳﺗوری  NPNﺑﮫ ﺻورت
زﯾر ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧﯾم :
 .۱ﺑﺎ ﻣﻧﺑﻊ ﺗﻐذﯾﮫ  ۲٤ Vﺧﺎرﺟﯽ
 .۲ﺑﺎ ﻣﻧﺑﻊ ﺗﻐذﯾﮫ  ۲٤ Vروی ﺳروو

