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جذيل يريدی دیجیتال در يرشن 

اریان تجهیز

تىظیمات مذ آوالًگ 

Analog Speedتنظیمات جهت مد کنترلی 

: تىظیم اتًمات افست مرجع در مذ سرعت4

: تىظیم دستی افست مرجع در مذ سرعت5

مذ 6



يلتاش رفروس پالریتٍ .درایه حالت می تًان با تًجٍ بٍ يردی َای آوالًگ، سرعت سري را تغییر داد

سري در ، CN1کاوکتًر  2ي  1بٍ پایٍ َای  10v~0با اعمال يلتاش .باشذ تعییه کىىذٌ جُت حرکت می

.چپگرد می چرخذسري در جُت  0v~-10جُت راستگرد ي اعمال يلتاش 

عاليٌ بر تغییر پالریتٍ ، می تًان با استفادٌ از یک يريدی دیجیتال (IR)در يرشن جذیذ : وکتٍ 

در جذيل مربًط بٍ تعریف يريدی َا در پارامترَای . آوالیه تغییر داد جُت حرکت مًتًر را بصًرت

Pn711   يPn712تًضیح دادٌ شذٌ استعذد مربًط بٍ تعییه جُت چرخش.
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IRٍرٍدی دیجیتال در ٍرشى  جذٍل
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تَضیحات پاراهتر

تؼییي هذ کٌترلی Pn005.1=0

.ضریة گیي ٍلتاش ٍرٍدی آًالَگ هی تاشذ
Pn300 ×ٍلتاش ٍرٍدی آًالَگ= سرػت سرٍ 

Pn300

هحذٍدیت گشتاٍر تِ ٍسیلِ پاراهترّایتا تٌظین ایي پاراهتر تا هقذار صفر،
.صَرت هی گیرد401~404

تا تٌظین ایي پاراهتر تا هقذار یک،هحذٍدیت گشتاٍر از طریق ٍرٍدی آًالَگ صَرت 
.هی گیرد

Pn001.2

ًَساًات  )1333حذاکثر تا هقذار (گیي حلقِ سرػت، تا افسایش ایي پاراهتر
.سرػت کاّش هی یاتذ Pn102

ًَساًات   ) 13حذاقل تا هقذار (ثاتت زهاًی اًتگرال حلقِ سرػت تا کاّش ایي پاراهتر
.سرػت کاّش هی یاتذ Pn103

زهاى شیة استارت Pn306

زهاى شیة تَقف Pn307

آًالَگ تٌظیوات هذ
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مًتًر در مذ سرعت يدر مذ گشتايربٍ خاطر يجًد افست عذدی در تىظیمات درایًر ي یا افست 

  باعث یک چرخش بسیار خفیف در شافت مًتًر  1mvيلتاشی در خريجی کىترلر حتی درحذ 

.  گردد، کٍ با تًجٍ بٍ دقت باال در يريدیُای آوالًگ یک امرطبیعی محسًب میگرددمی 

Fn003: تٌظین اتَهات افست هرجغ در هذ سرػت

يريدیُای  SPEEDبرای رفع ایه مشکل بایذ ابتذا بعذ از اتصال کىترلر بٍ يريدی آوالًگ در مذ 

V-REF يدرمذTorque  يريدیُایT-REF  ومًدن يلتاش خريجی کىترلر کٍ بٍ يريدی ي صفر

بًسیلٍ .مشکل افست حل میشًد  Fn004يیا  Fn003درایًر متصل شذٌ است، از طریق تابع 

تًسط درایً تشخیص دادٌ میشًد يبٍ اتًماتیک ایه تىظیم میسان يريدی آوالًگ درایًر بٍ صًرت 

.عىًان وقطٍ رفروس یا وقطٍ صفرمًتًر در وظر گرفتٍ میشًد
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Fn003: تٌظین اتَهات افست هرجغ در هذ سرػت
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.اتتذا ٍرٍدی آًالَگ درایَ را تِ خرٍجی کٌترلر ٍصل کٌیذ ٍ ٍلتاش را صفر ًواییذ

.تَاتغ کوکی را در صفحِ ًوایشگر اًتخاب ًواییذ MODEتا استفادُ از کلیذ .  1

.شوارُ تاتغ هَرد ًظر را اًتخاب ًواییذ DEC   ٍINCتا استفادُ از کلیذّای .  2

.را فشار دّیذ، ػثارت رٍترٍ ظاّر هی گردد Enterکلیذ .  3

Fn003: تٌظین اتَهات افست هرجغ در هذ سرػت
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.را فشار دّیذ تذیي ترتیة کلوِ رٍترٍ شرٍع تِ چشوک زدى هی کٌذ Modeسپس کلیذ .  4

4

ایي پایاى تٌظین اتَهات افست . در زهاًی کوتر از یک ثاًیِ ػثارترٍترٍ تر رٍی ًوایشگر ظاّر هی شَد.  5
.است

.دٍتارُ تِ هذّای اصلی تاز خَاّیذ گشت Enterتا فشار دٍتارُ کلیذ .  6

Fn003: تٌظین اتَهات افست هرجغ در هذ سرػت
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FN004: تٌظین دستی افست هرجغ در هذ سرػت

.ترای ایي کار هراحل زیر را اًجام دّیذٍتٌظین افست را تِ صَرت دستی ًیس هیتَاى اًجام داد

.شوارُ تاتغ هَرد ًظر را اًتخاب ًواییذ DEC   ٍINCتا استفادُ از کلیذّای .  1

.را فشار دّیذ، ػثارت رٍترٍ ظاّر هی گردد Enterکلیذ .  2

 .تثریذ RUNتِ حالت /S-ONسپس درایَ را تِ ٍسیلِ ٍرٍدی .  3
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هیساى افست را  DEC   ٍINCرا فشار دّیذ حال هی تَاًیذ تا کلیذّای Enterاگر کلیذ .  4
.تٌظین ًواییذ

.دٍتارُ تِ هذّای اصلی تاز خَاّیذ گشت Enterتا فشار دٍتارُ کلیذ .  5

FN004: تٌظین دستی افست هرجغ در هذ سرػت
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فعال شًد ي رفروس يريدی آوالًگ   P-CONدر ایه مذ کىترلی زماوی کٍ يريدی کىترلی 
.باشذ، سري فًرا متًقف می شًد Pn502کمتر از سرعت تعییه شذٌ در پارامترسرعت

 
.تىظیم شًد  Pn005.1=Aپارامتر  Zero clamp speedجُت تىظیم مذ 
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َىگامی کٍ اختالف بیه سرعت ياقعی مًتًر ي سرعت رفروس يريدی کمتر از مقذار تعییه 
 فعال می گردد V-CMPشًد، خريجی  Pn501شذٌ در پارامتر


