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فهرست مطالب ارائه شده
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تنظیمات جهت استفاده از پروسه 
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مثال هومینگ

داخلی درایوHomingپروسه 

4

5



ّواًٌذ ٍرصى استاًذارد هی باشذ با ایي تفاٍت کِ ایي   IRدر ٍرصى جذیذHomingپزٍسِ 

فؼال بَد ، اها در ٍرصى External Positionهذ کٌتزلی پزٍسِ در ٍرصى استاًذارد فقط در

.  ایي پزٍسِ فؼال است Analog Torqueدر توام هذّای کٌتزلی بِ غیز اس هذ IRجذیذ 

اضافِ Homingًیش در ٍرصى جذیذ بِ پزٍسِ  Pn692ّوچٌیي پاراهتز سزػت اجزای آفست

.شذُ است 
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HOMINGتٌظیوات جْت استفادُ اس پزٍسِ 
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.بستِ شذُ باشذ  Normally Closeحتوا بایذ بِ صَرت ORGهیکزٍسَییچ :  1ًکتِ 

بایذ تغذیِ درایَ قطغ ٍ سپس ٍصل شَد تا تغییزات  Pn689پس اس تٌظین پاراهتز :  2ًکتِ 
.اػوال شَد

قابل تغییز بِ لبِ )شزٍع هیشَد  SHOMبا لبِ پاییي رًٍذُ سیگٌال   Homingپزٍسِ:  3ًکتِ 
کِ سطح هٌطقی ٍرٍدی دیجیتال را   Pn516  ٍPn517باالرًٍذُ بااستفادُ اس پاراهتزّای

Inverse  هی کٌذ.)



دٍ هثال هختلف ایي پزٍسِ بِ ّوزاُ تٌظیوات   Homingدر ایي قسوت بزای اًجام پزٍسِ
.پاراهتزّا ٍ شکل ّای هزبَطِ بزای درک بْتز هطلب آٍردُ شذُ است

سزٍهَتَر با   SHOMپالس با فؼال کزدى ٍرٍدی  2500هی خَاّین در درایَی هجْش بِ اًکذر  1هثال 

در جْت هؼکَس   ORGدر جْت راستگزد حزکت کزدُ ٍ با بزخَرد بِ هیکزٍسَییچ  RPM 200سزػت 

پالس جلَ رفتِ ٍ سپس   20500بِ هیشاى  Zحزکت کٌذ ٍ با دریافت اٍلیي پالس  RPM 30با سزػت 

.هتَقف شَد 

Pn689 = 0100
Pn690 = 2
Pn691 = 500
Pn685 = 200 rpm
Pn686 = 30 rpm
Pn510 = ED54 ( CN1-41 = SHOM , CN1-42 = ORG )

:تٌظیوات اٍلیِ 
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سزٍ هَتَر   SHOMبیتی با فؼال کزدى ٍرٍدی  20هی خَاّین در درایَی هجْش بِ اًکذر  2هثال

در ّواى    ORGدر جْت راستگزد حزکت کزدُ ٍ با بزخَرد بِ هیکزٍسَییچ   RPM 200با سزػت 

بِ هیشاى یک دٍر جلَ  Zحزکت را اداهِ دادُ ٍ با دریافت اٍلیي پالس   RPM 30جْت با سزػت 

پالس هَتَر یک دٍر   1,048,576بیتی بِ اسای  20در هَتَرّای : رفتِ ٍ سپس هتَقف شَد تَجِ

. کاهل خَاّذ چزخیذ

:تٌظیوات اٍلیِ 

Pn689 = 0110
Pn690 = 104
Pn691 = 8576
Pn685 = 200 rpm
Pn686 = 30 rpm
Pn510 = ED54 ( CN1-41 = SHOM , CN1-42 = ORG )
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