
 از طریق پالس ورودی: B۲وA۲ ھای کنترل سروو تنظیمات

 مد کنترلیتنظیم 

 کھ بھ صورت زیر صورت میگیرد: ۰۱-۰۱تنظیم مد کنترل از طریق پارامتر 
 Sمد  PT        ۰۲مد  ۰۰
 Tمد  PR       ۰۳ مد  ۰۱
 Tzمد   Sz        ۰٥مد  ۰٤

تنظیم می کنیم(در حالت پیش فرض کارخانھ روی این مد   PTکھ در این حالت روی مد 
 میباشد.)

 

 انتخاب نوع پالس ورودی

نیز کافیست پارامتر     pulse+directionبرای انتخاب نوع پالس ورودی برای حالت 

تنظیم کنید کھ این پارامتر در حالت تنظیمات کارخانھ روی این  ۲را روی عدد  ۰۰-۰۱

 عدد تنظیم شده است .

 ظیم پارامترھای گیربکس الکترونیکیتن

را کھ صورت و مخرج کسر گیربکس الکترونیکی  ۱-٤٥و  ۱-٤٤حال باید پارامترھای 

ھستند تنظیم کنید. محاسبات الزم برای تنظیم مقدار چرخش موتور بھ ازای تعداد پالس 

 .شده بھ سروو بھ صورت زیر می باشدداده 

A۲ : وسرو 
٤٤−𝑃𝑃۱∗تعداد پالس

𝑃𝑃۱−٤٥
۱۲۸۰۰۰۰

 تعداد دور =  

B۲ سرور   :
٤٤−𝑃𝑃۱∗تعداد پالس

𝑃𝑃۱−٤٥
۱٦۰۰۰۰

 تعداد دور =  
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 مثال :

 مان را کنترل کنیم .  A۲دلتا موقعیت سروو  PLCمی خواھیم از طریق 

 این حالت ابتدا توصیھ می شود کھ سروو را بھ حالت تنظیمات کارخانھ بازگردانید .در 

۱. P۲-۸ ------>۱۰ 

۲. Repower your drive 

۳. P۲-۱٥ ~ P۲-۱۷ -------> ۰ 



 تنظیمات الزم:

۱-۰۰ ----> ۲ 

۱-۰۱ ----> ۰ 

۱-٤٤ ---->  ۱۲۸ 

۱-٤٥ ----> ۱۰ 

P۲-۱۰ ----> ۱   SON 

یکی از دستورات دلتا کافیست  PLCاست کھ در    PLCقدم بعدی برنامھ نویسی 

 زیر را بنویسیم 

 یا

 یا

 

 می باشد .  signو یا  direction ‚Y۱ما و  pulse‚Y۰ھر کدام از دستورات کھ در 

 تعداد پالس  D۲فرکانس پالس، D۰در دستور اول 

 فرکانس D۲تعداد پالس و  D۰در دستور دوم 

 می باشد. Accl/Decelزمان  D٤تعداد پالس و  D۲فرکانس،  D۰در دستور سوم 



-توجھ داشتھ باشید ھر کدام از رجیستر ھای تعریف شده در این حالت می توانند در بازه 

مقدار دھی شده و برای استفاده از مقادیر باالتر باید از  ۳۲۷٦۷+~۳۲۷٦۷

 استفاده کرد. DPLSY,DDRVI,DPLSR بیتی ۳۲دستورات 

 برای تغییر جھت حرکت سروو کافیست مقدار پارامتر تعداد در ھمھ ی دستورات باال

 پالس را منفی بدھید.

 

بھ صورت  NPNھای دلتا با خروجی ترانزیستوری  PLCبرای   wiringبرای انجام 

 زیر عمل می کنیم :

 خارجی V ۲٤با منبع تغذیھ  .۱

 روی سروو V ۲٤با منبع تغذیھ  .۲

 



 


