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تنظیمات سرو برای مذ اینترنال پوزیشن

تنظیم پوزیشن ها

اریان تجهیز

ورودی دیجیتال 4با   INTERNAL POSITIONموقعیت در مذ  13انتخاب 



(Pronet)ٍ سشی پشًٍت (پَصیشي داخلی)internal Positionدس هذ کٌتشلی 

سشػت،جْت،هقذاس حشکت ٍ صهاًْای شتاب ٍ تَقف تشکیل پَصیشي هختلف کِ شاهل16هیتَاى 

تشای تٌظین دسایَ تشای ایي هذ هی تایست شذُ تاشذ سا تِ صَست پاساهتشیک دس اختیاس داشت ، 

PN005.2 سا سٍی حشفC   سشٍ سا قطغ ٍ ٍصل ًوایینتغزیِ قشاس دّین ٍ سپس.
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PN005 = HxCxx
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تِ ایي شکل کِ ّش دٍ پاساهتش دس کٌاس . پَصیشي سا تٌظین ًوَد 16پاساهتش هیتَاى   32استفادُ اص تا 

هشتَط تِ پاساهتشّای  PN631الی  PN600پاساهتش ّای . ّن تشکیل دٌّذُ یک پَصیشي هیثاشٌذ 

.پَصیشي ّستٌذ کِ ّش جفت پاساهتش دس کٌاس ّن تشکیل یک پَصیشي سا هیذّذ

Position 0 = (PN600 * 10000) + PN601

Position 1 = (PN602 * 10000) + PN603

Position 2 = (PN604 * 10000) + PN605

Position 15 = (PN630 * 10000) + PN631

.

.

.
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تیتی پَصیشٌی هؼادل یک دٍس هَتَس ٍ دس  20تِ ػٌَاى هثال هیخَاّین دس یک سشٍ هَتَس 

تیت هؼادل  20اص آًجایی کِ سصٍلَشي هَتَس . پَصیشي تؼذی ػکس ّویي پَصیشي سا ٍاسد کٌین

.پالس هیثاشذ پس هیثایست ایي ػذد سا تِ ػٌَاى پَصیشي ٍاسد کٌین 1048576

PN600 = 104

PN601 = 8576

Position 0 = (104 *10000) + 8576 = 1048576

PN602 = -104

PN603 = -8576

Position 1 = (-104 *10000) + -8576 = -1048576
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دس صیش پاساهتش ّای هشتَط تِ سشػت ، شتاب استاست ٍ استَج ، صهاى هکث تیي هشاحل ٍ پاساهتش 

.  ّای هشتَط تِ تؼییي کٌٌذُ شواسُ پَصیشي اتتذایی ٍ پایاًی آهذُ است

PN632~PN647 در واحد  15~  0تعیین کننده سرعت مربوط به مراحلRPM می باشد.

PN648~PN663 می باشد 15~  0تعیین کننده زمان شیب استارت و استپ هر یک از مراحل.

PN664~PN679 می باشد 15~  0تعیین کننده زمان توقف بین هر یک ازمراحل.

PN683~PN684تعیین کننده شماره مرحله شروع و انتهای برنامه عملکرد موتور می باشد.
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چٌذ سٍش تشای کٌتشل ایٌتشًال پَصیشي ٍجَد داسد کِ دس ایي قسوت تَضیح دادُ شذُ است

توضیحاتپارامتر 

PN681.1
Hxx0x

.مراحل به صورت چرخشی اجرا می شود   S-ONبعد از فعال شدن پایه ورودی : [ 0]

.هر مرحله یکبار اجرا می شود  P-CONبا هر بار فعال شدن پایه ورودی : [ 1]

اجرای مراحل به صورت چرخشی اجرا نمی شود و برای S-ONبعد از فعال شدن پایه ورودی : [ 2]

.می باشد   PCLمراحل نیاز به فعال بودن پایه ورودی 

می  قبل از رسیدن به موقعیت متوقف PCLمراحل اجرا می شوند و با پایه  P-CONبا ورودی : [ 3]

.شوند 

PN681.2
Hx0xx

حساس به سطح P-CONپایه ورودی : [ 0]

حساس به لبه باال رونده P-CONپایه ورودی : [ 1]



اریان تجهیز
3

هشحلِ ٍجَد داشت  16دٍ گضیٌِ تشای اجشای ایي ، PRONETدس ٍسطى استاًذاسد دسایَّای سشی 
اجشای هشاحل تِ صَست چشخشی تا صهاى ٍ تذٍى ًیاص تِ ٍسٍدی دیجیتال( 1

 16ػالٍُ تش دٍ گضیٌِ قثلی گضیٌِ دیگشی ًیض اضافِ شذُ است کِ اًتخاب ،IRدس ٍسطى جذیذ  
.ٍسٍدی دیجیتال سشٍ دسایَ هی تاشذ  4هشحلِ تا استفادُ اص 

اها گضیٌِ ای تشای اًتخاب هشاحل ٍجَد ، P-CONاجشای هشاحل تا استفادُ اص ٍسٍدی دیجیتال ( 2
.گاًِ فقط تِ صَست تشتیثی اجشا هی شذًذ  16هشاحل ًذاشت ٍ
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.تشای استفادُ اص ایي فاًکشي هی تایست تِ تشتیة صیش ػول کشد 

Position) 1ٍسٍدی دیجیتال سا تِ ػٌَاى هَقؼیت  4اتتذا تایذ  Position)2) 2هَقؼیت ،(1

Position) 3هَقؼیت  Position) 4هَقؼیت ،(3 تشای تؼشیف ایي چْاس . تؼشیف کشد ،(4
سجَع کشدکِ ایي دٍ پاساهتش دس ٍسطى  Pn711   ٍPn712ٍسٍدی هی تایست تِ پاساهتش ّای 

.جذیذ تِ پاساهتشّای سشٍ دسایَ اضافِ شذُ اًذ 

تِ صَست ّگضادسیوال است ٍ Pn711  ٍPn712الصم تِ رکش است کِ هقذاس پاسهتشّای 
دس شکل صیش . تیاًگش ایي هَضَع هی تاشذ Hحشف ّواًطَس کِ دس شکل هشاّذُ هی شَد

.هَقؼیت تیت ّا هشخص شذُ اًذ 

.سا اص صفش تِ یک تغییش داد  Pn681.3تشای فؼال شذى ایي فاًکشي تایذ پاساهتش : ًکتِ

PN681 = H1xxx
3
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دسجذٍل صیش ًحَُ ػولکشد ایي فاًکشي هشخص شذُ است
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دس ایي قسوت تشای آشٌایی تْتشتا ػولکشد ایي فاًکشي یک هثال کاستشدی اص ایي فاًکشي آٍسدُ شذُ  
ٍسٍدی دیجیتال تِ  4ّواًطَس کِ دس شکل صیش هشخص شذُ است ، هی خَاّین تا استفادُ اص .است 

 16الصم تِ رکش است کِ پس اص اًتخاب هَقؼیت هَسد ًظش اص تیي .هَقؼیت ّای هختلف دست پیذا کٌین 
 PCONٍسٍدی دیجیتال ، تشای اجشای ّشهَقؼیت اص ٍسٍدی دیجیتال  4هَقؼیت هَجَد تا استفادُ اص 

.استفادُ شذُ است 

Pn600 = 10
Pn614 = -10
Pn630 = 20
Pn606 = 30
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