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فهرست مطالب ارائه شده
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(50      1)متفاوت مذل مًتًرمختلف  با روج  8پشتیباوی از 
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در  تًضیح فاوکشه

امکان کپی کردن پارامتر ها

4
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کردن محًر ها   سهًلت 

برای درایً ي تىظیمات 



.  در هحَر ّای دیگر کپی کردهحَ را یک  درهی تَاى پارهتر ّای تٌظین شذُ   Fn013با استفادُ از فاًکشي 

هحَر هبذا برای کپی کردى پاراهترّا هیباشذ ٍ با  , (هحَری کِ در حال حاضر اًتخاب شذُ است)هحَر فؼلی

بِ هذت     ENTERهی تَاى هحَر هقصذ برای کپی کردى را اًتخاب کردُ ٍ با فشردى کلیذ   MODEکلیذ 

(.ًوایش دادُ هیشَد doneدر ایي حالت پیغام  )چٌذ ثاًیِ پاراهتر ّا را کپی کرد
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Pn005.3,Pn840,Pn006.3,Pn206پارامتر َای  : وکتٍ

Pn521,Pn526,Pn527,Pn703,Pn704قابل کپی کردن ومی باشىد
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از   APCپشتیباوی سری 
پالس ي   2500مًتًرَای 

از مًتًرَای   APGسری 
AFBبیتی  20
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ETSکردى هحَر ّا در درایَ ّای  Gantryسَْلت 

میتًان تىُا با تىظیم چىد پارامتر بٍ صًرت داخلی محًرَا را با َم  ETSدر درایً َای 

Gantry در ایه ريش میتًان یک محًر را . کردMASTER  قرار داد ي یک محًر راSLAVE  ي

قرار داد ي َر دي محًر دیگر را   MASTERمحًر دیگر را مستقل تعریف کرد ي یا یک محًر را 

SLAVE تعریف کرد.
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ETSدر   Gantryتَضیح فاًکشي

.   استفادُ گردد  Pn206در سرٍ درایَّا بایذ از پاراهتر   Gantryبرای استفادُ از هذ 

Pn206.0  یا هیباشذ هحَر دارای ٍرٍدی پالس هرجغ کٌٌذُ ایي است کِ کذام هشخص ٍ

هشخص کٌٌذُ   Pn206.1پاراهتر. اًتخاب شذُ است  Masterکذام هحَر بِ ػٌَاى 

  Pn206.2پاراهتر. تبؼیت کٌٌذ Pn206.0هحَرّایی است کِ بایذ از هحَر تؼییي شذُ در 

.است   Slaveتؼییي کٌٌذُ ًَع رفرًس هحَر ّای 

بایذ ّوِ هحَرّای  ،Gantryًکتِ قابل تَجِ ایي است کِ جْت ػولکرد صحیح در حالت 

Slave   در هذExternal Position (Pn005.1=1)  قرار گیرًذ.
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تًضیحات
تىظیمات پارامترَا

A axis
Pn206.0Pn206.1Pn206.2

-0.اودازی شًدمی تًاود راٌ Pulseیا  CANOpenَر محًر مجسا با مد 

 

0

10.کىدبصًرت مجسا کار می Cگیرود ي محًر پالس می Aاز يريدی محًر  Bي  Aمحًر 

11.کىدبصًرت مجسا کار می Bگیرود ي محًر پالس می Aاز يريدی محًر  Cي  Aمحًر 

12/3.گیرودپالس می Aَمٍ محًرَا از يريدی محًر 

20.کىدبصًرت مجسا کار می Cگیرود ي محًر پالس می Bاز يريدی محًر  Bي  Aمحًر 

22.کىدبصًرت مجسا کار می Aگیرود ي محًر پالس می Bاز يريدی محًر  Cي  Bمحًر 

21/3.گیرودپالس می Bَمٍ محًرَا از يريدی محًر 

31.کىدبصًرت مجسا کار می Bگیرود ي محًر پالس می Cاز يريدی محًر  Cي  Aمحًر 

32.کىدبصًرت مجسا کار می Aگیرود ي محًر پالس می Cاز يريدی محًر  Cي  Bمحًر 

30/3.گیرودپالس می Cَمٍ محًرَا از يريدی محًر 
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تىظیمات پارامترَاتًضیحات

A axis
Pn206.0Pn206.1Pn206.2

-0.ودازی شًدمی تًاود راٌ ا Pulseیا  CANOpenَر محًر مجسا با مد 

 

1

بصًرت مجسا  Cمحًر  باشد يمی Slaveبٍ عىًان  Bي محًر  Masterبٍ عىًان  Aمحًر 
10.کىدکار می

بصًرت مجسا  Bباشد ي محًر می Slaveبٍ عىًان  Cي محًر  Masterبٍ عىًان  Aمحًر 
11.کىدکار می

12/3.باشدمی Slaveبٍ عىًان  Cي Bي محًر  Masterبٍ عىًان  Aمحًر 

بصًرت مجسا  Cباشد ي محًر می Slaveبٍ عىًان  Aي محًر  Masterبٍ عىًان  Bمحًر 
20.کىدکار می

بصًرت مجسا  Aباشد ي محًر می Slaveبٍ عىًان  Cي محًر  Masterبٍ عىًان  B محًر
22.کىدکار می

21/3.باشدمی Slaveبٍ عىًان  Aي  Cي محًر  Masterبٍ عىًان  Bمحًر 

بصًرت مجسا  Bباشد ي محًر می Slaveبٍ عىًان  Aي محًر  Masterبٍ عىًان  Cمحًر 
31.کىدکار می

بصًرت مجسا  Aباشد ي محًر می Slaveبٍ عىًان  Bي محًر  Masterبٍ عىًان  Cمحًر 
32.کىدکار می

30/3.باشدمی Slaveبٍ عىًان  Aي  Bي محًر  Masterبٍ عىًان  Cمحًر 
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.باشذ صفر بایستی رٍی ػذد  EMJبرای هَتَرّای سری  Pn840.1پاراهتر : ًکتِ

ETSبرای درایَ  Pn840   ٍPn005.3تٌظیوات 

Pn840.2Pn840.1Pn840.0Pn005.3پارامتر

مدل مًتًروًع اوکدرمًتًر وًعمًتًر تًانتًضیحات

تًضیحات  
مقدار 

پارامترَا

[E]0.05  KW servo motor

[F]0.1 KW servo motor

[0]0.2 KW servo motor

[1]0.4 KW servo motor

[2]0.75 KW servo motor

[3]1.0 KW servo motor

[0]EMG-□□□□A

/ EML-□□□□A

[1]EMG-□□□□B

/ EML-□□□□B

[6] Wire-saving 

incremental encoder

[0] EMJ

[1] EMG

[2] EML
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