ﺗوﺟﮫ  :ﺗﻣﺎم ﭘﺎراﻣﺗر ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ * ﻣﺷﺧص ﺷده اﻧد ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﭘﯾش ﻓرض ﺧود ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺳﺗﻧد.

**8.2.2 0-ﻋﻣﻠﯾﺎت /ﻧﻣﺎﯾش
ﭘﺎراﻣﺗرھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺗواﺑﻊ ﭘﺎﯾﮫ ی ﻣﺑدل ﻓرﮐﺎﻧﺳﯽ ،ﺗﺎﺑﻊ دﮐﻣﮫ ھﺎی  LCPو ﺗﻧظﯾم ﻧﻣﺎﯾﺷﮕر LCP

 0-01زﺑﺎن
اﻧﺗﺧﺎب

ﻋﻣﻠﮑرد  :زﺑﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﻧﻣﺎﯾﺷﮕر ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد را ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﮐﻧد .ﻣﺑدل
ﻓرﮐﺎﻧﺳﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد در  4ﺑﺳﺗﮫ ی زﺑﺎﻧﯽ ﻣﺧﺗﻠف ﺗﺣوﯾل داده ﺷود .اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ و آﻟﻣﺎﻧﯽ
در ھﻣﮫ ی ﺑﺳﺗﮫ ھﺎ ھﺳﺗﻧد .زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ را ﻧﻣﯽ ﺗوان ﭘﺎک ﮐرد ﯾﺎ ﺗﻐﯾﯾر داد.
ﺟزو ﺑﺳﺗﮫ ھﺎی زﺑﺎﻧﯽ 4-1

اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ

][0

ﺟزو ﺑﺳﺗﮫ ھﺎی زﺑﺎﻧﯽ 4-1

آﻟﻣﺎﻧﯽ

][1

ﺟزو ﺑﺳﺗﮫ ی زﺑﺎﻧﯽ 1

ﻓراﻧﺳوی

][2

ﺟزو ﺑﺳﺗﮫ ی زﺑﺎﻧﯽ 1

داﻧﻣﺎرﮐﯽ

][3

ﺳﺎﯾر زﺑﺎن ھﺎ

]**[

ﻧﻣﺎﯾﺷﮕر ﻣﺑدل ﻓرﮐﺎﻧس ﻗﺎﺑﻠﯾت ﻧﻣﺎﯾش ﺑﮫ  27زﺑﺎن زﻧده ی دﻧﯾﺎ از ﺟﻣﻠﮫ اﺳﭘﺎﻧﯾوﻟﯽ،
اﯾﺗﺎﻻﯾﯽ ،ﭼﯾﻧﯽ ،ﯾوﻧﺎﻧﯽ ،ﮐره ای  ،ژاﭘﻧﯽ  ،روﺳﯽ  ،ﺗﺎﯾﻠﻧدی و  ..را دارد.

 0 -20ﺧط ﻧﻣﺎﯾش  1.1ﮐوﭼﮏ
اﻧﺗﺧﺎب:

ﮐﺎرﮐرد:
ﯾﮏ ﻣﺗﻐﯾر ﺑرای ﻧﻣﺎﯾش در ﺧط  ، 1ﻣﮑﺎن ﭼپ اﺗﻧﺧﺎب ﮐﻧﯾد
ھﯾﭻ ﻣﻘدار ﻧﻣﺎﯾﺷﯽ اﺗﻧﺧﺎب ﻧﺷد

ھﯾﭼﯽ

][0

ﮐﻠﻣﮫ ی ﮐﻧﺗرﻟﯽ را اراﯾﮫ ﮐن

ﻣﺗن ﻧﻣﺎﯾش ﺷﻣﺎره ی 1

][37

ﯾﮏ رﺷﺗﮫ ی ﻣﺗﻧﯽ را ﺑرای ﻧﻣﺎﯾش ﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﮐﻧد  ،ﺑرای ﻧﻣﺎﯾش در LCP
ﯾﺎ ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ از طرﯾق ارﺗﺑﺎطﺎت ﺳ﷼ ﺧواﻧده ﺷود

ﻣﺗن ﻧﻣﺎﯾش ﺷﻣﺎره ی 2

][38

ﯾﮏ رﺷﺗﮫ ی ﻣﺗﻧﯽ را ﺑرای ﻧﻣﺎﯾش ﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﮐﻧد  ،ﺑرای ﻧﻣﺎﯾش در LCP
ﯾﺎ ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ از طرﯾق ارﺗﺑﺎطﺎت ﺳ﷼ ﺧواﻧده ﺷود

ﻣﺗن ﻧﻣﺎﯾش ﺷﻣﺎره ی 3

][39

ﺗﺎرﯾﺦ و زﻣﺎن ﮐﻧوﻧﯽ را ﻧﻣﺎﯾش ﻣﯽ دھد

ﺧواﻧدن ﺗﺎرﯾﺦ و زﻣﺎن

][89
1

ھﺷدارھﺎی ارﺗﺑﺎطﯽ ﭘروﻓﯾﺑﺎس را ﻧﻣﺎﯾش ﻣﯽ دھد

ﮐﻠﻣﮫ ی اﺧطﺎر ﭘروﻓﯾﺑﺎس )(Profibus

][953

دﯾدن ﺗﻌداد ﺧطﺎھﺎی ﮐﻧﺗرﻟﯽ ارﺳﺎل داده  CANاز زﻣﺎن آﺧرﯾن اﺳﺗﺎرت
دﺳﺗﮕﺎه

ﺧواﻧدن ﺷﻣﺎرﻧده ی ﺧطﺎی ارﺳﺎل

][1005

دﯾدن ﺗﻌداد ﺧطﺎھﺎی ﮐﻧﺗرﻟﯽ درﯾﺎﻓت داده  CANاز زﻣﺎن آﺧرﯾن اﺳﺗﺎرت
دﺳﺗﮕﺎه

ﺧواﻧدن ﺷﻣﺎرﻧده ی ﺧطﺎی درﯾﺎﻓت

][1006

دﯾدن ﺗﻌداد رخ دادن ھﺎی )Bus offﺧﺎﻣوﺷﯽ ﺗرﻣﯾﻧﺎل( از زﻣﺎن آﺧرﯾن
اﺳﺗﺎرت دﺳﺗﮕﺎه
دﯾدن ﮐﻠﻣﮫ ی ھﺷدار ﻣﺧﺻوص دﺳﺗﮕﺎه  .ﯾﮏ ﺑﯾت ﺟداﮔﺎﻧﮫ ﺑﮫ ھر ھﺷدار
ﺗﺧﺻﯾص داده ﺷده اﺳت.
ھﺷدار ھﺎی ﻣﺧﺻوص  LONرا ﻧﻣﺎﯾش ﻣﯽ دھد

ﺧواﻧدن ﺷﻣﺎرﻧده ی Bus off

][1007

ﭘﺎراﻣﺗر ھﺷدار

][1013

ﮐﻠﻣﮫ ی ھﺷدار LON

][1115

ﻧﺳﺧﮫ ی ﻓﺎﯾل واﺳط ) (interfaceﺧﺎرﺟﯽ روی ﭼﯾپ Neuron C
ﻣوﺟود در آﭘﺷن  LONرا ﻧﻣﺎﯾش ﻣﯽ دھد

ﺑﺎزﻧﮕری XIF

][1117

ﻧﺳﺧﮫ ی ﻧرم اﻓزار ﺑرﻧﺎﻣﮫ ی ﮐﺎرﺑردی ﭼﯾپ  Neuron Cﻣوﺟود در
آﭘﺷن  LONرا ﻧﻣﺎﯾش ﻣﯽ دھد

ﺑﺎز ﻧﮕری LON WORKS

][1118

ﻣﺷﺎھده ی ﺗﻌداد ﺳﺎﻋت ھﺎﯾﯽ را ﮐﮫ ﻣﺑدل ﻓرﮐﺎﻧس ﮐﺎر ﮐرده اﺳت

ﺳﺎﻋت ھﺎی ﻋﻣﻠﮑرد

][1500

ﻣﺷﺎھده ی ﺗﻌداد ﺳﺎﻋت ھﺎی ﮐﺎرﮐرد ﻣوﺗور

ﺳﺎﻋت ھﺎی ﮐﺎر ﮐرد

][1501

ﻣﺷﺎھده ی ﻣﺻرف اﻧرژی ﺗﺟﮭﯾزات در واﺣد kWh

ﺷﻣﺎرﻧده ی kWh

][1502

ﻣﺷﺎ ھده ی ﮐﻠﻣﮫ ی ﮐﻧﺗرﻟﯽ ارﺳﺎﻟﯽ از ﻣﺑدل ﻓرﮐﺎﻧﺳﯽ از طرﯾق ﭘورت
ارﺗﺑﺎطﯽ ﺑﺎ ﮐد hex

ﮐﻠﻣﮫ ی ﮐﻧﺗرﻟﯽ

][1600

رﻓرﻧس ﮐﻠﯽ) ﻣﺟﻣوع دﯾﺟﯾﺗﺎل /آﻧﺎﻟوگ/ﭘﯾش ﺗﻧظﯾم  /ﭘورت  /رﻓرﻧس
 /catch up / freezeو ﮐﺎھش ﺳرﻋت( در واﺣد اﻧﺗﺧﺎب ﺷده

)واﺣد( رﻓرﻧس

*][1601

رﻓرﻧس ﮐﻠﯽ) ﻣﺟﻣوع دﯾﺟﯾﺗﺎل /آﻧﺎﻟوگ/ﭘﯾش ﺗﻧظﯾم  /ﭘورت  /رﻓرﻧس
 /catch up / freezeو ﮐﺎھش ﺳرﻋت( ﺑﮫ ﺻورت درﺻد

رﻓرﻧس %

][1602

ﮐﻠﻣﮫ ی وﺿﻌﯾت را اراﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد

ﮐﻠﻣﮫ ی وﺿﻌﯾت )(status word

][1603

ﯾﮏ ﯾﺎ ﺗﻌداد ﺑﯾﺷﺗری اﺧطﺎر در ﯾﮏ ﮐد hex

ارزش واﻗﻌﯽ اﺻﻠﯽ][%

][1605

ﻧﻣﺎﯾش ﺧروﺟﯽ ﺗﻌرﯾف ﺷده ﺗوﺳط ﮐﺎرﺑر ﻣطﺎﺑق آن ﭼﮫ ﮐﮫ در ﭘﺎراﻣﺗر
 0-30و  0-31و  0-32اراﯾﮫ ﺷده اﺳت

ﺧروﺟﯽ ﺗﻌرﯾف ﺷده

][1609

ﺗوان واﻗﻌﯽ ﻣﺻرف ﺷده ﺗوﺳط ﻣوﺗور در واﺣد kW

ﺗوان)(kW

][1610

ﺗوان واﻗﻌﯽ ﻣﺻرف ﺷده ﺗوﺳط ﻣوﺗور در واﺣد )hpاﺳب ﺑﺧﺎر(

ﺗوان )(hp

][1611

وﻟﺗﺎژ ﺗﻐذﯾﮫ ی ﻣوﺗور

وﻟﺗﺎژ ﻣوﺗور

][1612

2

ﻓرﮐﺎﻧس ﻣوﺗور

][1613

ﺟرﯾﺎن ﻣوﺗور

][1614

ﻓرﮐﺎﻧس ﻣوﺗور ،ﻣﻧظور ﻣﻘدار ﻓرﮐﺎﻧس ﺧروﺟﯽ ﻣﺑدل ﻓرﮐﺎﻧس اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻓرﮐﺎﻧس )(%
ﺻورت در ﺻدی از ﻓرﮐﺎﻧس ﻧﺎﻣﯽ ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﻣﯽ ﺷود.

][1615

ﻓرﮐﺎﻧس ﻣوﺗور ،ﻣﻧظور ﻓرﮐﺎﻧس ﺧروﺟﯽ ﻣﺑدل ﻓرﮐﺎﻧﺳﯽ در واﺣد
ھرﺗز) (Hzاﺳت.
ﺟرﯾﺎن ﻓﺎز ﻣوﺗور ﺑﮫ ﺻورت ﻣﻘدار ﻣوﺛر

ﺑﺎر ﻣوﺗور ر ﺑﮫ ﺻورت درﺻدی از ﮔﺷﺗﺎور ﻧﺎﻣﯽ ﻣوﺗور ﻧﻣﺎﯾش ﻣﯽ دھد.

ﮔﺷﺗﺎور )(Nm

][1616

ﺳرﻋت ﺑر ﺣﺳب دور ﺑر دﻗﯾﻘﮫ  ،ﻣﻧظور ﺳرﻋت ﺷﻔت ﻣوﺗور در ﺣﻠﻘﮫ ی
ﺑﺳﺗﮫ ﺑر ﻣﺑﻧﺎی داده ھﺎی ورودی در ﭘﻼک ﻣوﺗور  ،ﻓرﮐﺎﻧس ﺧروﺟﯽ و
ﺑﺎر روی ﻣﺑدل ﻓرﮐﺎﻧس اﺳت.

ﺳرﻋت ) دور ﺑر دﻗﯾﻘﮫ (r.p.m

][1617

ﺑﺎر دﻣﺎﯾﯽ روی ﻣوﺗور  ،ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﺷده ﺗوﺳط ﺗﺎﺑﻊ  . ETRھﻣﭼﻧﯾن ﮔروه
ﭘﺎراﻣﺗرھﺎی *) 1-9دﻣﺎی ﻣوﺗور( را ﺑﺑﯾﻧﯾد.

ﺑﺎر دﻣﺎﯾﯽ ﻣوﺗور

][1618

ﮔﺷﺗﺎور واﻗﻌﯽ ﺗوﻟﯾد ﺷده را ﺑر ﺣﺳب درﺻد ﻧﻣﺎﯾش ﻣﯽ دھد.

ﮔﺷﺗﺎور )(%

][1622

وﻟﺗﺎز ﻣدار واﺳط در ﻣﺑدل ﻓرﮐﺎﻧس

وﻟﺗﺎژ ﻟﯾﻧﮏ DC

][1630

ﺗوان ﻣﻧﺗﻘل ﺷده ﺑﮫ ﻣﻘﺎوﻣت ﺗرﻣزی را ﺑﮫ ﺻورت ﻣﻘدار ﻟﺣظﮫ ای ﻧﻣﺎﯾش
ﻣﯽ دھد.

اﻧرژی ﺗرﻣزی ﺑر ﺛﺎﻧﯾﮫ

][1632

ﺗوان ﺗرﻣزی ﻣﻧﺗﻘل ﺷده ﺑﮫ ﻣﻘﺎوﻣت ﺗرﻣزی ،ﺗوان ﻣﺗوﺳط ﺑﮫ ﺻورت
ﭘﯾوﺳﺗﮫ ﺑرای  120ﺛﺎﻧﯾﮫ ی اﺧﯾر ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﻣﯽ ﺷود.

اﻧرژی ﺗرﻣزی در دو دﻗﯾﻘﮫ

][1633

دﻣﺎی ھﯾت ﺳﯾﻧﮏ ﻣﺑدل ﻓرﮐﺎﻧس را ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد .ﺣد ﻗطﻊ 95±5 °C
اﺳت .ﺑﺎزﮔﺷت دﺳﺗﮕﺎه در دﻣﺎی 70 ±5 °Cﻣﻣﮑن اﺳت.

دﻣﺎی ھﯾت ﺳﯾﻧﮏ )ﺗﺷت ﮔرﻣﺎﯾﯽ(

][1634

درﺻد ﺑﺎر اﯾﻧورﺗر

ﺑﺎر دﻣﺎﯾﯽ دراﯾو

][1635

ﺟرﯾﺎن ﻧﺎﻣﯽ ﻣﺑدل ﻓرﮐﺎﻧس

ﺟرﯾﺎن ﻧﺎﻣﯽ اﯾﻧورﺗر

][1636

ﺑﯾﺷﯾﻧﮫ ی ﺟرﯾﺎن ﻣﺑدل ﻓرﮐﺎﻧس

ﺑﯾﺷﯾﻧﮫ ی ﺟرﯾﺎن اﯾﻧورﺗر

][1637

وﺿﻌﯾت ﻋﻣل اﺟرا ﺷده ﺗوﺳط ﮐﻧﺗرل

وﺿﻌﯾت ﮐﻧﺗرﻟﯽ SL

][1638

دﻣﺎی ﮐﺎرت ﮐﻧﺗرل

دﻣﺎی ﮐﺎرت ﮐﻧﺗرل

][1639

ﻣﺟﻣوع رﻓرﻧس ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﮫ ﺻورت درﺻد ،ﻣﻧظور ﻣﺟﻣوع آﻧﺎﻟوگ/
ﭘﺎﻟس /ﭘورت

رﻓرﻧس ﺧﺎرﺟﯽ

][1650

ﻣﻘدار ﺳﯾﮕﻧﺎل در واﺣدی ﮐﮫ از ورودی ھﺎی ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﺷده ی
دﯾﺟﯾﺗﺎل درﯾﺎﻓت ﺷده اﺳت.

ﻓﯾدﺑﮏ )واﺣد(

][1652

ﻣﺷﺎھده ی ارﺗﺑﺎط ﭘﺗﺎﻧﺳﯾوﻣﺗر دﯾﺟﯾﺗﺎل ﺑﺎ رﻓرﻧس واﻗﻌﯽ ﻓﯾدﺑﮏ

رﻓرﻧس ﭘﺗﺎﻧﺳﯾوﻣﺗر دﯾﺟﯾﺗﺎل

][1653

ﻣﺷﺎھده ی ﻣﻘدار ﻓﯾدﺑﮏ  .1ھﻣﭼﻧﯾن ﭘﺎراﻣﺗر *20-0را ﺑﺑﯾﻧﯾد

ﻓﯾدﺑﮏ ) 1واﺣد(

][1654

ﻣﺷﺎھده ی ﻣﻘدار ﻓﯾدﺑﮏ  .2ھﻣﭼﻧﯾن ﭘﺎراﻣﺗر *20-0را ﺑﺑﯾﻧﯾد

ﻓﯾدﺑﮏ ) 2واﺣد(

][1655
3

ﻣﺷﺎھده ی ﻣﻘدار ﻓﯾدﺑﮏ  .3ھﻣﭼﻧﯾن ﭘﺎراﻣﺗر *20-0را ﺑﺑﯾﻧﯾد

ﻓﯾدﺑﮏ ) 3واﺣد(

][1656

ﻣﻘدار ﺧروﺟﯽ ﮐﻧﺗرل ﮐﻧﻧده ی  PIDﺣﻠﻘﮫ ﺑﺳﺗﮫ ی دراﯾو را ﺑﮫ ﺻورت
درﺻدی ﺑرﻣﯽ ﮔرداﻧد

ﺧروﺟﯽ (%) PID

][1658

 Set pointواﻗﻌﯽ را ﺑﻌد از اﯾﻧﮑﮫ ﺗوﺳط ﺟﺑران ﺷﺎر ﺗﻌرﯾف ﺷد ،ﻧﻣﺎﯾش
ﻣﯽ دھد .ﭘﺎراﻣﺗر ھﺎی *22-8را ﺑﺑﯾﻧﯾد.

 Set pointﺗﻧظﯾم ﺷده

][1659

وﺿﻌﯾت ورودی ھﺎی دﯾﺟﯾﺗﺎل را ﻧﻣﺎﯾش ﻣﯽ دھد .ﺳﯾﮕﻧﺎل ﭘﺎﯾﯾن= ،0
ﺳﯾﮕﻧﺎل ﺑﺎﻻ= ،1ﺑر ﺣﺳب ﺗرﺗﯾب ،ﭘﺎراﻣﺗر  16-60را ﺑﺑﯾﻧﯾد .ﺑﯾت  0در
ﻣﻧﺗﮭﺎ اﻟﯾﮫ راﺳت اﺳت
ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﺳوﯾﯾﭻ ورودی  .53ﺟرﯾﺎن= ، 0وﻟﺗﺎژ=1

ورودی دﯾﺟﯾﺗﺎل

][1660

ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﺳوﯾﯾﭻ ﺗرﻣﯾﻧﺎل 53

][1661

ﻣﻘدار واﻗﻌﯽ در ورودی  ، 53ﭼﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان رﻓرﻧس ﭼﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﻘدار
ﺣﻔﺎظﺗﯽ

ورودی آﻧﺎﻟوگ 53

][1662

ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﺳوﯾﯾﭻ ورودی  .54ﺟرﯾﺎن= ، 0وﻟﺗﺎژ=1

ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﺳوﯾﯾﭻ ﺗرﻣﯾﻧﺎل 54

][1663

ﻣﻘدار واﻗﻌﯽ در ورودی  ، 54ﭼﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان رﻓرﻧس ﭼﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﻘدار
ﺣﻔﺎظﺗﯽ

ورودی آﻧﺎﻟوگ 54

][1664

ﻣﻘدار واﻗﻌﯽ در ورودی  42در واﺣد  . mAاز ﭘﺎراﻣﺗر  6-50ﺑرای
اﻧﺗﺧﺎب اﯾﻧﮑﮫ ﮐدام ﻣﺗﻐﯾر در ﺧروﺟﯽ  42ﻧﻣﺎﯾش داده ﺷود اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.

ﺧروﺟﯽ آﻧﺎﻟوگ (mA) 42

][1665

ﻣﻘدار ﺑﺎﯾﻧری ﺧروﺟﯽ ھﺎی دﯾﺟﯾﺗﺎل

ﺧروﺟﯽ دﯾﺟﯾﺗﺎل ) ( bin

][1666

ﻣﻘدار واﻗﻌﯽ ﻓرﮐﺎﻧس اﻋﻣﺎل ﺷده ﺑﮫ ﺗرﻣﯾﻧﺎل  29ﺑﮫ ﻋﻧوان ورودی ﭘﺎﻟس

ﻓرﮐﺎﻧس ورودی (Hz) #29

][1667

ﻣﻘدار واﻗﻌﯽ ﻓرﮐﺎﻧس اﻋﻣﺎل ﺷده ﺑﮫ ﺗرﻣﯾﻧﺎل  33ﺑﮫ ﻋﻧوان ورودی ﭘﺎﻟس

ﻓرﮐﺎﻧس ورودی (Hz) #33

][1668

ﻣﻘدار واﻗﻌﯽ ﻓرﮐﺎﻧس اﻋﻣﺎل ﺷده ﺑﮫ ﺗرﻣﯾﻧﺎل  27در ﻣد ﺧروﺟﯽ دﯾﺟﯾﺗﺎل

ﺧروﺟﯽ ﭘﺎﻟس (Hz) #27

][1669

ﻣﻘدار واﻗﻌﯽ ﻓرﮐﺎﻧس اﻋﻣﺎل ﺷده ﺑﮫ ﺗرﻣﯾﻧﺎل  29در ﻣد ﺧروﺟﯽ دﯾﺟﯾﺗﺎل

ﺧروﺟﯽ ﭘﺎﻟس (Hz) #29

][1670

دﯾدن ﺗﻧظﯾﻣﺎت ھﻣﮫ ی رﻟﮫ ھﺎ

ﺧروﺟﯽ رﻟﮫ )( bin

][1671

دﯾدن ﻣﻘدار ﮐﻧوﻧﯽ ﺷﻣﺎرﻧده ی A

ﺷﻣﺎرﻧده ی A

][1672

دﯾدن ﻣﻘدار ﮐﻧوﻧﯽ ﺷﻣﺎرﻧده ی B

ﺷﻣﺎرﻧده ی B

][1673

ﻣﻘدار واﻗﻌﯽ ﺳﯾﮕﻧﺎل روی ورودی ) X30/11ﮐﺎرت  I/Oھﻣﮫ ﻣﻧظوره
آﭘﺷﻧﺎل (

ورودی آﻧﺎﻟوگ X30/11

][1675

ﻣﻘدار واﻗﻌﯽ ﺳﯾﮕﻧﺎل روی ورودی ) X30/12ﮐﺎرت آﭘﺷﻧﺎل  I/Oھﻣﮫ
ﻣﻧظوره(

ورودی آﻧﺎﻟوگ X30/12

][1676

ﻣﻘدار واﻗﻌﯽ در ﺧروﺟﯽ ) X30/8ﮐﺎرت آﭘﺷﻧﺎل  I/Oھﻣﮫ ﻣﻧظوره( .از
ﭘﺎراﻣﺗر  6-60ﺑرای اﻧﺗﺧﺎب اﯾﻧﮑﮫ ﮐدام ﻣﺗﻐﯾر ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش در آﯾد اﺳﺗﻔﺎده

ﺧروﺟﯽ آﻧﺎﻟوگ (mA) X30/8

][1677

4

ﮐﻧﯾد.
ﮐﻠﻣﮫ ی ﮐﻧﺗرﻟﯽ )  (CTWدرﯾﺎﻓت ﺷده از ﭘورت اﺻﻠﯽ ) (Bus Master

Fieldbus CTW 1

][1680

رﻓرﻧس اﺻﻠﯽ ارﺳﺎل ﺷده ھﻣراه ﺑﺎ ﮐﻠﻣﮫ ی ﮐﻧﺗرﻟﯽ از طرﯾق ﺷﺑﮑﮫ ی
ارﺗﺑﺎطﺎت ﺳ﷼  ،ﺑرای ﻣﺛﺎل از  PLC ،BMSﯾﺎ ﮐﻧﺗرل ﮐﻧﻧده ی اﺻﻠﯽ
دﯾﮕر

Fieldbus REF 1

][1682

ﮐﻠﻣﮫ ی وﺿﻌﯾت آﭘﺷن ﭘورت اﺻﻠﯽ ارﺗﺑﺎطﯽ ﮔﺳﺗرش ﯾﺎﻓﺗﮫ

Comm. Option STW

][1684

ﮐﻠﻣﮫ ی ﮐﻧﺗرﻟﯽ )  ( CTWدرﯾﺎﻓت ﺷده از ﭘورت اﺻﻠﯽ

FC Port CTW 1

][1685

ﮐﻠﻣﮫ ی وﺿﻌﯾت )  ( STWارﺳﺎل ﺷده ﺑﮫ ﭘورت اﺻﻠﯽ

FC Port REF 1

][1686

ﯾﮏ ﯾﺎ ﺗﻌداد ﺑﯾﺷﺗری آﻻرم ﺑﮫ ﺻورت ﮐد  ) Hexاﺳﺗﻔﺎده ﺷده ﺑرای
ارﺗﺑﺎطﺎت ﺳ﷼(

ﮐﻠﻣﮫ ی آﻻرم

][1690

ﯾﮏ ﯾﺎ ﺗﻌداد ﺑﯾﺷﺗری آﻻرم ﺑﮫ ﺻورت ﮐد  ) Hexاﺳﺗﻔﺎده ﺷده ﺑرای
ارﺗﺑﺎطﺎت ﺳ﷼(

ﮐﻠﻣﮫ ی آﻻرم 2

][1691

ﯾﮏ ﯾﺎ ﺗﻌداد ﺑﯾﺷﺗری ھﺷدار ﺑﮫ ﺻورت ﮐد  ) Hexاﺳﺗﻔﺎده ﺷده ﺑرای
ارﺗﺑﺎطﺎت ﺳ﷼(

ﮐﻠﻣﮫ ی ھﺷدار )(Warning

][1692

ﯾﮏ ﯾﺎ ﺗﻌداد ﺑﯾﺷﺗری ھﺷدار ﺑﮫ ﺻورت ﮐد  ) Hexاﺳﺗﻔﺎده ﺷده ﺑرای
ارﺗﺑﺎطﺎت ﺳ﷼(

ﮐﻠﻣﮫ ی ھﺷدار(Warning) 2

][1693

ﯾﮏ ﯾﺎ ﺗﻌداد ﺑﯾﺷﺗری ﺷراﯾط وﺿﻌﯾت ) (status conditionsﺑﮫ ﺻورت
ﮐد  ) Hexاﺳﺗﻔﺎده ﺷده ﺑرای ارﺗﺑﺎطﺎت ﺳ﷼(

ﮐﻠﻣﮫ ی وﺿﻌﯾت ﺧﺎرﺟﯽ

][1694

ﯾﮏ ﯾﺎ ﺗﻌداد ﺑﯾﺷﺗری ﺷراﯾط وﺿﻌﯾت ) (status conditionsﺑﮫ ﺻورت
ﮐد  ) Hexاﺳﺗﻔﺎده ﺷده ﺑرای ارﺗﺑﺎطﺎت ﺳ﷼(

ﮐﻠﻣﮫ ی وﺿﻌﯾت ﺧﺎرﺟﯽ 2

][1695

اﯾن ﺑﯾت ھﺎ وﺿﻌﯾت وﻗﺎﯾﻊ ﻧﮕﮭداری ﺑﺎزدارﻧده ی ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﺷده در
ﮔروه ﭘﺎراﻣﺗری * 23-1را ﻣﻧﻌﮑس ﻣﯽ ﮐﻧﻧد

ﮐﻠﻣﮫ ی ﻧﮕﮭداری )( Maintenance

][1696

ﻣﻘدار ﺳﯾﮕﻧﺎل اﻋﻣﺎل ﺷده ﺑﮫ ورودی  X42/1در ﮐﺎرت  I/Oآﻧﺎﻟوگ را
ﻧﻣﺎﯾش ﻣﯽ دھد.
ﻣﻘدار ﺳﯾﮕﻧﺎل اﻋﻣﺎل ﺷده ﺑﮫ ورودی  X42/3در ﮐﺎرت  I/Oآﻧﺎﻟوگ را
ﻧﻣﺎﯾش ﻣﯽ دھد.
ﻣﻘدار ﺳﯾﮕﻧﺎل اﻋﻣﺎل ﺷده ﺑﮫ ورودی  X42/5در ﮐﺎرت  I/Oآﻧﺎﻟوگ را
ﻧﻣﺎﯾش ﻣﯽ دھد.
ﻣﻘدار ﺳﯾﮕﻧﺎل اﻋﻣﺎل ﺷده ﺑﮫ ورودی  X42/7در ﮐﺎرت  I/Oآﻧﺎﻟوگ را
ﻧﻣﺎﯾش ﻣﯽ دھد.
ﻣﻘدار ﺳﯾﮕﻧﺎل اﻋﻣﺎل ﺷده ﺑﮫ ورودی  X42/9در ﮐﺎرت  I/Oآﻧﺎﻟوگ را
ﻧﻣﺎﯾش ﻣﯽ دھد
ﻣﻘدار ﺳﯾﮕﻧﺎل اﻋﻣﺎل ﺷده ﺑﮫ ورودی  X42/11در ﮐﺎرت  I/Oآﻧﺎﻟوگ را
ﻧﻣﺎﯾش ﻣﯽ دھد
ﻣﻘدار رﻓرﻧس ﺑرای ﮐﻧﺗرل ﮐﻧﻧده ی ﺣﻠﻘﮫ ﺑﺳﺗﮫ ی ﺧروﺟﯽ 1

ورودی آﻧﺎﻟوگ X42/1

][1830

ورودی آﻧﺎﻟوگ X42/3

][1831

ورودی آﻧﺎﻟوگ X42/5

][1832

ﺧروﺟﯽ آﻧﺎﻟوگ ( V ) X42/7

][1833

ﺧروﺟﯽ آﻧﺎﻟوگ ( V ) X42/9

][1834

ﺧروﺟﯽ آﻧﺎﻟوگ ( V ) X42/11

][1835

رﻓرﻧس ﺧروﺟﯽ 1

][2117

ﻣﻘدار ﺳﯾﮕﻧﺎل ﻓﯾدﺑﮏ ﺑرای ﮐﻧﺗرل ﮐﻧﻧده ی ﺣﻠﻘﮫ ﺑﺳﺗﮫ ی ﺑﺳط داده ﺷده

ﻓﯾدﺑﮏ ﺧروﺟﯽ 1

][2118
5

ی1
ﻣﻘدار ﺧروﺟﯽ ﺑرای ﮐﻧﺗرل ﮐﻧﻧده ی ﺣﻠﻘﮫ ﺑﺳﺗﮫ ی ﺑﺳط داده ﺷده ی 1

ﺧروﺟﯽ ﺑﯾروﻧﯽ (%) 1

][2119

ﻣﻘدار رﻓرﻧس ﺑرای ﮐﻧﺗرل ﮐﻧﻧده ی ﺣﻠﻘﮫ ﺑﺳﺗﮫ ی ﺗوﺳﻌﮫ ﯾﺎﻓﺗﮫ ی 1

رﻓرﻧس ﺧروﺟﯽ 2

][2137

ﻣﻘدار ﺳﯾﮕﻧﺎل ﻓﯾدﺑﮏ ﺑرای ﮐﻧﺗرل ﮐﻧﻧده ی ﺣﻠﻘﮫ ﺑﺳﺗﮫ ی ﺗوﺳﻌﮫ ﯾﺎﻓﺗﮫ ی
2

ﻓﯾدﺑﮏ ﺧروﺟﯽ 2

][2138

ﻣﻘدار ﺧروﺟﯽ از ﮐﻧﺗرل ﮐﻧﻧده ی ﺣﻠﻘﮫ ﺑﺳﺗﮫ ی ﺷﻣﺎره ی 2

ﺧروﺟﯽ [%] 2

][2139

ﻣﻘدار رﻓرﻧس ﺑرای ﮐﻧﺗرل ﮐﻧﻧده ی ﺣﻠﻘﮫ ﺑﺳﺗﮫ ی ﺗوﺳﻌﮫ ﯾﺎﻓﺗﮫ ی 3

رﻓرﻧس ﺧروﺟﯽ  ) 3واﺣد (

][2157

ﻣﻘدار ﺳﯾﮕﻧﺎل ﻓﯾدﺑﮏ ﺑرای ﮐﻧﺗرل ﮐﻧﻧده ی ﺣﻠﻘﮫ ﺑﺳﺗﮫ ی 3

ﻓﯾدﺑﮏ ﺧروﺟﯽ  ) 3واﺣد (

][2158

ﻣﻘدار ﺧروﺟﯽ از ﮐﻧﺗرل ﮐﻧﻧده ی ﺣﻠﻘﮫ ﺑﺳﺗﮫ ی 3

ﺧروﺟﯽ  externalﺷﻣﺎره ی (%) 3

][2159

ﻣﻘدار ﻣﺣﺳﺎﺑﮫ ﺷده ی  No Flow Powerﺑرای ﺳرﻋت ﻋﻣﻠﮑرد واﻗﻌﯽ

ھﯾﭻ ﺗواﻧﯽ ﺷﺎرش ﻧدارد

][2230

وﺿﻌﯾت ﻋﻣﻠﮑردی ﮐﻧﺗرل ﮐﻧﻧده ی ﻣﺗواﻟﯽ )ﭼﻧد ﭘﻣﭘﯽ(

وﺿﻌﯾت ) Cascadeﭼﻧد ﭘﻣپ ﻣﺗواﻟﯽ(

][2580

وﺿﻌﯾت ﻋﻣﻠﮑرد ھر ﭘﻣپ ﻣﺳﺗﻘل ﮐﻧﺗرل ﺷده ﺗوﺳط ﮐﻧﺗرل ﮐﻧﻧده ی ﭼﻧد
ﭘﻣﭘﯽ )(cascade
ﺧروﺟﯽ رﻓرﻧس ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده ﺑﺎ دراﯾوھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﯾﮑﯽ ﭘس از دﯾﮕری راه
اﻧدازی ﻣﯽ ﺷوﻧد(Follower drives) .

وﺿﻌﯾت ﭘﻣپ

][2581

رﻓرﻧس Cascade

][2791

ﭘﺎراﻣﺗر ﺧروﺟﯽ ﺑرای ﻧﻣﺎﯾش ﻧﻘطﮫ ی ﮐﺎر ﺳﯾﺳﺗم ﺑﮫ ﻋﻧوان درﺻدی از
ظرﻓﯾت ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺳﯾﺳﺗم

 %از ظرﻓﯾت ﻧﮭﺎﯾﯽ

][2792

ﭘﺎراﻣﺗر ﺧروﺟﯽ ﺑرای ﻧﻣﺎﯾش وﺿﻌﯾت ﺳﯾﺳﺗم Cascade

وﺿﻌﯾت آﭘﺷن Cascade

][2793

ﺗوﺟﮫ  - :ﻣﻧظور از  Cascadeراه اﻧدازی ﭼﻧد ﭘﻣپ ﺑﮫ ﺻورت ﭘﺷت ﺳر ھم )ﻣﺗواﻟﯽ( اﺳت.
-

ﻣﻧظور از دراﯾوھﺎی ﺗﻌﻘﯾب ﮐﻧﻧده ) ، (Follower drivesدراﯾوھﺎﯾﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﻌد از دراﯾو اﺻﻠﯽ ﺑﮫ ﺻورت ﻣﺗواﻟﯽ
راه اﻧدازی ﻣﯽ ﺷوﻧد.

 0-21ﺧط ﻧﻣﺎﯾش  1.2ﮐوﭼﮏ
ﻋﻣﻠﮑرد:
اﻧﺗﺧﺎب ﯾﮏ ﻣﺗﻐﯾر ﺑرای ﻧﻣﺎﯾش در ﺧط  ، 1ﻣوﻗﻌﯾت ﻣﯾﺎﻧﯽ
اﻧﺗﺧﺎب ھﺎ ﻋﯾﻧﺎ ﻣﺷﺎﺑﮫ ھﻣﺎن ﭼﯾزی اﺳت ﮐﮫ در ﭘﺎراﻣﺗر  0-20ﺧط ﻧﻣﺎﯾش
 1.1ﮐوﭼﮏ ﻟﯾﺳت ﺷد

اﻧﺗﺧﺎب
ورودی آﻧﺎﻟوگ 53

* ][1662
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 0-22ﺧط ﻧﻣﺎﯾش  1.3ﮐوﭼﮏ
ﻋﻣﻠﮑرد:
اﻧﺗﺧﺎب ﯾﮏ ﻣﺗﻐﯾر ﺑرای ﻧﻣﺎﯾش در ﺧط  ، 1ﻣوﻗﻌﯾت ﺳﻣت راﺳت
اﻧﺗﺧﺎب ھﺎ ﻋﯾﻧﺎ ﻣﺷﺎﺑﮫ ھﻣﺎن ﭼﯾزی اﺳت ﮐﮫ در ﭘﺎراﻣﺗر  0-20ﺧط ﻧﻣﺎﯾش 1.1
ﮐوﭼﮏ ﻟﯾﺳت ﺷد

اﻧﺗﺧﺎب
ﺟرﯾﺎن ﻣوﺗور

*][1614

 0-23ﺧط ﻧﻣﺎﯾش  2ﺑزرگ
ﻋﻣﻠﮑرد:
اﻧﺗﺧﺎب ﯾﮏ ﻣﺗﻐﯾر ﺑرای ﻧﻣﺎﯾش در ﺧط 2
اﻧﺗﺧﺎب ھﺎ ﻋﯾﻧﺎ ﻣﺷﺎﺑﮫ ھﻣﺎن ﭼﯾزی اﺳت ﮐﮫ در ﭘﺎراﻣﺗر  0-20ﺧط ﻧﻣﺎﯾش 1.1
ﮐوﭼﮏ ﻟﯾﺳت ﺷد

اﻧﺗﺧﺎب
*][1615

ﻓرﮐﺎﻧس

 0-24ﺧط ﻧﻣﺎﯾش  2ﺑزرگ
ﻋﻣﻠﮑرد:
اﻧﺗﺧﺎب ﯾﮏ ﻣﺗﻐﯾر ﺑرای ﻧﻣﺎﯾش در ﺧط  ، 1ﻣوﻗﻌﯾت ﺳﻣت راﺳت
اﻧﺗﺧﺎب ھﺎ ﻋﯾﻧﺎ ﻣﺷﺎﺑﮫ ھﻣﺎن ﭼﯾزی اﺳت ﮐﮫ در ﭘﺎراﻣﺗر  0-20ﺧط ﻧﻣﺎﯾش 1.1
ﮐوﭼﮏ ﻟﯾﺳت ﺷد
اﻧﺗﺧﺎب ﯾﮏ ﻣﺗﻐﯾر ﺑرای ﻧﻣﺎﯾش در ﺧط 2

اﻧﺗﺧﺎب
ﻓﯾدﺑﮏ ) واﺣد (

*][1652

 0-37ﻧﻣﺎﯾش ﻣﺗن 1
ﻋﻣﻠﮑرد:

ﻣﺣدوده )(Range

در اﯾن ﺗﺎﺑﻊ اﯾن اﻣﮑﺎن وﺟود دارد ﮐﮫ ﯾﮏ رﺷﺗﮫ ی ﻣﺗﻧﯽ ﻣﺳﺗﻘل ﺑرای ﻧﻣﺎﯾش در  LCPﯾﺎ
ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ از طرﯾق ارﺗﺑﺎطﺎت ﺳ﷼ ﺧواﻧده ﺷود  ،ﺑﻧوﯾﺳﯾم .اﮔر ﺑﺧواھﯾم ﺑﮫ طور داﯾم
ﻧﻣﺎﯾش داده ﺷود  Display Text 1 ،از ﭘﺎراﻣﺗر ، ̣ Ƴ 1.1 Ɓҗ ҹ ƹỸƧƫ 0-20
ﭘﺎراﻣﺗر   ̣ Ƴ 1.2 Ɓҗ ҹ ƹỸƧƫ 0-21ﭘﺎراﻣﺗر  ̣ Ƴ 1.3 Ɓҗ ҹ ƹỸƧƫ 0-22
ﭘﺎراﻣﺗر  ңүǎ2 Ɓҗ ҹ ƹỸƧƫ 0-23ﯾﺎ ﭘﺎراﻣﺗر  ңүǎ 3 Ɓҗ ҹ ƹỸƧƫ 0-24را اﻧﺗﺧﺎب
ﮐﻧﯾد.از دﮐﻣﮫ ھﺎی ↑ ﯾﺎ ↓ روی  LCPﺑرای ﺗﻐﯾﯾر ﮐﺎراﮐﺗر اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد .از دﮐﻣﮫ ← و
→ ﺑرای ﺣرﮐت ﻣﮑﺎن ﻧﻣﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد .وﻗﺗﯽ ﯾﮏ ﮐﺎراﮐﺗر ﺗوﺳط ﻣﮑﺎن ﻧﻣﺎ ﭘرﻧور )
 (High Lightﻣﯽ ﺷود ،ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺗﻐﯾﯾر داده ﺷود .از دﮐﻣﮫ ھﺎی ↑ ﯾﺎ ↓ روی LCP
ﺑرای ﺗﻐﯾﯾر ﮐﺎراﮐﺗر اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد .ﯾﮏ ﮐﺎراﮐﺗر را ﻣﯽ ﺗوان ﺑﺎ ﻗرار دادن ﻣﮑﺎن ﻧﻣﺎ ﺑﯾن دو

][0 - 0 N/A

* 0 N/A
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ﮐﺎراﮐﺗر و ﻓﺷردن دﮐﻣﮫ ھﺎی ↑ ﯾﺎ ↓ وارد ﮐرد.

 0-38ﻧﻣﺎﯾش ﻣﺗن 2
ﻋﻣﻠﮑرد:

ﻣﺣدوده )(Range

در اﯾن ﺗﺎﺑﻊ اﯾن اﻣﮑﺎن وﺟود دارد ﮐﮫ ﯾﮏ رﺷﺗﮫ ی ﻣﺗﻧﯽ ﻣﺳﺗﻘل ﺑرای ﻧﻣﺎﯾش در  LCPﯾﺎ ﺑرای
اﯾﻧﮑﮫ از طرﯾق ارﺗﺑﺎطﺎت ﺳ﷼ ﺧواﻧده ﺷود  ،ﺑﻧوﯾﺳﯾم .اﮔر ﺑﺧواھﯾم ﺑﮫ طور داﯾم ﻧﻣﺎﯾش داده
ﺷود  Display Text 2 ،از ﭘﺎراﻣﺗر  ، ̣ Ƴ 1.1 Ɓҗ ҹ ƹỸƧƫ 0-20ﭘﺎراﻣﺗر Ɓҗ ҹ ƹỸƧƫ 0-21
  ̣ Ƴ 1.2ﭘﺎراﻣﺗر   ̣ Ƴ 1.3 Ɓҗ ҹ ƹỸƧƫ 0-22ﭘﺎراﻣﺗر  ңүǎ2 Ɓҗ ҹ ƹỸƧƫ 0-23ﯾﺎ
ﭘﺎراﻣﺗر  ңүǎ 3 Ɓҗ ҹ ƹỸƧƫ 0-24را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.از دﮐﻣﮫ ھﺎی ↑ ﯾﺎ ↓ روی  LCPﺑرای
ﺗﻐﯾﯾر ﮐﺎراﮐﺗر اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد .از دﮐﻣﮫ ← و → ﺑرای ﺣرﮐت ﻣﮑﺎن ﻧﻣﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﺑد .وﻗﺗﯽ ﯾﮏ
ﮐﺎراﮐﺗر ﺗوﺳط ﻣﮑﺎن ﻧﻣﺎ ﭘرﻧور )  (High Lightﻣﯽ ﺷود ،ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺗﻐﯾﯾر داده ﺷود .از دﮐﻣﮫ
ھﺎی ↑ ﯾﺎ ↓ روی  LCPﺑرای ﺗﻐﯾﯾر ﮐﺎراﮐﺗر اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد .ﯾﮏ ﮐﺎراﮐﺗر را ﻣﯽ ﺗوان ﺑﺎ ﻗرار
دادن ﻣﮑﺎن ﻧﻣﺎ ﺑﯾن دو ﮐﺎراﮐﺗر و ﻓﺷردن دﮐﻣﮫ ھﺎی ↑ ﯾﺎ ↓ وارد ﮐرد.

][0 - 0 N/A

* 0 N/A

 0-39ﻧﻣﺎﯾش ﻣﺗن 1
ﻋﻣﻠﮑرد:

ﻣﺣدوده )(Range

در اﯾن ﺗﺎﺑﻊ اﯾن اﻣﮑﺎن وﺟود دارد ﮐﮫ ﯾﮏ رﺷﺗﮫ ی ﻣﺗﻧﯽ ﻣﺳﺗﻘل ﺑرای ﻧﻣﺎﯾش در  LCPﯾﺎ ﺑرای
اﯾﻧﮑﮫ از طرﯾق ارﺗﺑﺎطﺎت ﺳ﷼ ﺧواﻧده ﺷود ،را ﺑﻧوﯾﺳﯾم .اﮔر ﺑﺧواھﯾم ﺑﮫ طور داﯾم ﻧﻣﺎﯾش داده
ﺷود  Display Text 3 ،از ﭘﺎراﻣﺗر  ، ̣ Ƴ 1.1 Ɓҗ ҹ ƹỸƧƫ 0-20ﭘﺎراﻣﺗر Ɓҗ ҹ ƹỸƧƫ 0-21
  ̣ Ƴ 1.2ﭘﺎراﻣﺗر   ̣ Ƴ 1.3 Ɓҗ ҹ ƹỸƧƫ 0-22ﭘﺎراﻣﺗر  ңүǎ2 Ɓҗ ҹ ƹỸƧƫ 0-23ﯾﺎ
ﭘﺎراﻣﺗر  ңүǎ 3 Ɓҗ ҹ ƹỸƧƫ 0-24را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.از دﮐﻣﮫ ھﺎی ↑ ﯾﺎ ↓ روی  LCPﺑرای
ﺗﻐﯾﯾر ﮐﺎراﮐﺗر اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد .از دﮐﻣﮫ ← و → ﺑرای ﺣرﮐت ﻣﮑﺎن ﻧﻣﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد .وﻗﺗﯽ ﯾﮏ
ﮐﺎراﮐﺗر ﺗوﺳط ﻣﮑﺎن ﻧﻣﺎ ﭘرﻧور )  (High Lightﻣﯽ ﺷود ،ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺗﻐﯾﯾر داده ﺷود .از دﮐﻣﮫ
ھﺎی ↑ ﯾﺎ ↓ روی  LCPﺑرای ﺗﻐﯾﯾر ﮐﺎراﮐﺗر اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد .ﯾﮏ ﮐﺎراﮐﺗر را ﻣﯽ ﺗوان ﺑﺎ ﻗرار
دادن ﻣﮑﺎن ﻧﻣﺎ ﺑﯾن دو ﮐﺎراﮐﺗر و ﻓﺷردن دﮐﻣﮫ ھﺎی ↑ ﯾﺎ ↓ وارد ﮐرد.

][0 - 0 N/A

* 0 N/A

 0-70ﺗﻧظﯾم ﺗﺎرﯾﺦ و زﻣﺎن
ﻋﻣﻠﮑرد:

ﻣﺣدوده :

ﺗﺎرﯾﺦ و زﻣﺎن ﺳﺎﻋت داﺧﻠﯽ را ﺗﻧظﯾم ﻣﯽ ﮐﻧد .ﻓرﻣﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار

]2000 – 01 – 01 [2000-01-01 00:00
8

00:00
ﮔﯾرد در ﭘﺎراﻣﺗر  0-71و  0-72ﻗرار دارد.
2099-12-01
Nﺗوﺟﮫ :اﯾن ﭘﺎراﻣﺗر زﻣﺎن واﻗﻌﯽ را ﻧﻣﺎﯾش ﻧﻣﯽ دھد .اﯾن ﻣوﺿوع را در ﭘﺎراﻣﺗر * 23:59
 0-89ﺑﺧواﻧﯾد .ﺳﺎﻋت ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﻧظﯾﻣﺎﺗﯽ ﻣﺗﻔﺎوت از ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﭘﯾش ﻓرض اﻧﺟﺎم
ﻧﺷده ﺑﺎﺷد ﺷروع ﺑﮫ ﺷﻣﺎرش ﻧﻣﯽ ﮐﻧد

 0 – 71ﻓرﻣت ﺗﺎرﯾﺦ
اﻧﺗﺧﺎب :

ﺗﺎﺑﻊ
ﻓرﻣت ﺗﺎرﯾﺦ ﺑرای ﻧﻣﺎﯾش در  LCPرا ﺗﻧظﯾم ﻣﯽ ﮐﻧد

YYYY-MM-DD

* ][0

ﻓرﻣت ﺗﺎرﯾﺦ ﺑرای ﻧﻣﺎﯾش در  LCPرا ﺗﻧظﯾم ﻣﯽ ﮐﻧد

DD-MM-YYYY

][1

ﻓرﻣت ﺗﺎرﯾﺦ ﺑرای ﻧﻣﺎﯾش در  LCPرا ﺗﻧظﯾم ﻣﯽ ﮐﻧد

MM/DD/YYYY

][2

 0-72ﻓرﻣت زﻣﺎن
اﻧﺗﺧﺎب

ﻋﻣﻠﮑرد
ﻓرﻣت زﻣﺎن ﺑرای ﻧﻣﺎﯾش در  LCPرا ﺗﻧظﯾم ﻣﯽ ﮐﻧد

* ][0
][1

 24ﺳﺎﻋﺗﮫ
 12ﺳﺎﻋﺗﮫ

 0 -74زﻣﺎن ﺗﺎﺑﺳﺗﺎﻧﯽ DST/
ﻋﻣﻠﮑرد
اﻧﺗﺧﺎب اﯾﻧﮑﮫ زﻣﺎن ذﺧﯾره ﺳﺎزی طول روز ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﺎﯾد ﺗﻧظﯾم ﺷود .ﺑرای ﺗﻧظﯾم دﺳﺗﯽ زﻣﺎن ﺗﺎﺑﺳﺗﺎﻧﯽ DST/
ﺗﺎرﯾﺦ ﺷروع و ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺎﯾﺎن را در ﭘﺎراﻣﺗر DTS/Summertime Start 0-76و ﭘﺎراﻣﺗر 0-77
 DTS/Summertime Endوارد ﮐﻧﯾد.
ﺧﺎﻣوش
دﺳﺗﯽ

اﻧﺗﺧﺎب

* ][0
][2

DTS/Summertime Start 0-76
ﻋﻣﻠﮑرد
ﺗﻧظﯾم ﺗﺎرﯾﺦ و ﺳﺎﻋﺗﯽ ﮐﮫ  DTS/Summertimeﺷروع ﻣﯽ ﺷود .ﺗﺎرﯾﺦ در ﻓرﻣت اﻧﺗﺧﺎب
ﺷده در ﭘﺎراﻣﺗر  Date Format 0-71ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﻣﯽ ﺷود

][0 - 0 N/A

ﻣﺣدوده
* 0 N/A
9

DTS/Summertime End 0-77
ﻋﻣﻠﮑرد
ﺗﻧظﯾم ﺗﺎرﯾﺦ و ﺳﺎﻋﺗﯽ ﮐﮫ  DTS/Summertimeﺗﻣﺎم ﻣﯽ ﺷود .ﺗﺎرﯾﺦ در ﻓرﻣت اﻧﺗﺧﺎب
ﺷده در ﭘﺎراﻣﺗر  Date Format 0-71ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﻣﯽ ﺷود

][0 - 0 N/A

ﻣﺣدوده
* 0 N/A
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 8.2.3ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﻋﻣوﻣﯽ * 1-0 ،
ﺗﻌﯾﯾن اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺑدل ﻓرﮐﺎﻧس ﺑﮫ ﺻورت ﺣﻠﻘﮫ ﺑﺳﺗﮫ ﮐﺎر ﮐﻧد ﯾﺎ ﺣﻠﻘﮫ ﺑﺎز

 1-00ﻣد ﺗﻧظﯾﻣﺎت
ﻋﻣﻠﮑرد:
ﺳرﻋت ﻣوﺗور ﺗوﺳط اﻧﺗﺧﺎب ﯾﮏ رﻓرﻧس ﺳرﻋت ﯾﺎ ﺑﺎ ﺗﻧظﯾم ﺳرﻋت ﻣطﻠوب در ﻣد دﺳﺗﯽ ) Hand
 (Modeﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﺷود.
از ﻣد ﺣﻠﻘﮫ ﺑﺎز ھﻣﭼﻧﯾن ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﺑدل ﻓرﮐﺎﻧس ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺟزﯾﯽ از ﯾﮏ ﺳﯾﺳﺗم ﮐﻧﺗرﻟﯽ ﺣﻠﻘﮫ ﺑﺳﺗﮫ
ﺑر ﻣﺑﻧﺎی ﯾﮏ ﮐﻧﺗرل ﮐﻧﻧده ی  PIDﺧﺎرﺟﯽ  ،ﮐﮫ ﯾﮏ ﺳﯾﮕﻧﺎل رﻓرﻧس ﺳرﻋت را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺧروﺟﯽ
ﻓراھم ﻣﯽ ﮐﻧد ،اﺳت اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود.
ﺳرﻋت ﻣوﺗور در اﯾن ﺣﺎﻟت ﺗوﺳط ﯾﮏ رﻓرﻧس ﮐﮫ از ﮐﻧﺗرل ﮐﻧﻧده ی  PIDداﺧﻠﯽ دﺳﺗﮕﺎه ) ﮐﮫ
ﺳرﻋت ﻣوﺗور را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﭘﺎراﻣﺗری از ﯾﮏ ﻓراﯾﻧد ﮐﻧﺗرﻟﯽ ﺣﻠﻘﮫ ﺑﺳﺗﮫ ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯽ دھد ( ﻣﯽ آﯾد ،
ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﺷود ) ﻣﺛﻼ ﻓﺷﺎر ﯾﺎ ﺟرﯾﺎن ﺛﺎﺑت(  .ﮐﻧﺗرل ﮐﻧﻧده ی  PIDﺑﺎﯾد در ﭘﺎراﻣﺗر ** 20-ﯾﺎ ﺗوﺳط
ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﺗواﺑﻊ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻓﺷردن دﮐﻣﮫ ی ] [Quick Menusدر دﺳﺗرس اﻧد  ،ﺻورت ﮔﯾرد.

ﺣﻠﻘﮫ ﺑﺎز

اﻧﺗﺧﺎب:
* ][0

ﺣﻠﻘﮫ ﺑﺳﺗﮫ

][3

 Nاﯾن ﭘﺎراﻣﺗر ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻣوﺗور در ﺣﺎل ﮐﺎر اﺳت ﻗﺎﺑل ﺗﻐﯾﯾر ﻧﯾﺳت.
 Nھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﺣﻠﻘﮫ ﺑﺳﺗﮫ ﺗﻧظﯾم ﺷده اﺳت  ،دﺳﺗورات  Reversingو  Start Reversingﺟﮭت ﭼرﺧش ﻣوﺗور را ﺗﻐﯾﯾر
ﻧﺧواھﻧد داد.

 1-20ﺗوان ﻣوﺗور )(kW
ﻋﻣﻠﮑرد :
ﺗوان ﻧﺎﻣﯽ ﻣوﺗور را طﺑق اطﻼﻋﺎت ﭘﻼک ﻣوﺗور ﺑر ﺣﺳب  kWوارد ﮐﻧﯾد  .ﻣﻘدار
ﭘﯾش ﻓرض ﻣﻌﺎدل ﺗوان ﺧروﺟﯽ ﻧﺎﻣﯽ ﻣدل ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده اﺳت .اﯾن ﭘﺎراﻣﺗر ھﻧﮕﺎﻣﯽ
ﮐﮫ ﻣوﺗور در ﺣﺎل ﮐﺎر اﺳت ﻗﺎﺑل ﺗﻧظﯾم ﻧﯾﺳت .ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ اﻧﺗﺧﺎب ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﭘﺎراﻣﺗر
 ) 0-03ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﻧﺎﺣﯾﮫ ای ( ﮐرده اﯾد  ،ﭘﺎراﻣﺗر ) 1-20ﺗوان ﻣوﺗور] ([kWﯾﺎ
ﭘﺎراﻣﺗر ) 1-21ﺗوان ﻣوﺗور ] ([HPﻧﺎﻣرﯾﯽ ﻣﯽ ﺷوﻧد.

ﻣﺣدوده :
]4.00 Kw * [0.09 – 3000.00 kW

 1-22وﻟﺗﺎژ ﻣوﺗور
ﻋﻣﻠﮑرد
وﻟﺗﺎژ ﻧﺎﻣﯽ ﻣوﺗور را طﺑق اطﻼﻋﺎت ﭘﻼک ﻣوﺗور وارد ﮐﻧﯾد  .ﻣﻘدار ﭘﯾش ﻓرض ﻣﻌﺎدل
ﺗوان ﺧروﺟﯽ ﻧﺎﻣﯽ ﻣدل ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده اﺳت .اﯾن ﭘﺎراﻣﺗر ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻣوﺗور در ﺣﺎل ﮐﺎر
اﺳت ﻗﺎﺑل ﺗﻧظﯾم ﻧﯾﺳت.

][10. – 1000. v

ﻣﺣدوده :
*400.0 v
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 1-23ﻓرﮐﺎﻧس ﻣوﺗور
ﻋﻣﻠﮑرد:
ﻓرﮐﺎﻧس ﻧﺎﻣﯽ ﻣوﺗور را طﺑق اطﻼﻋﺎت ﭘﻼک ﻣوﺗور وارد ﮐﻧﯾد .ﺑرای ﻣوﺗور ھﺎی ﻓرﮐﺎﻧس
 87 Hzﺑﺎ وﻟﺗﺎژ  ، V 400/230اطﻼﻋﺎت ﭘﻼک را ﺑرای  230 V / 50 Hzﺗﻧظﯾم ﮐﻧﯾد.
 ƥƧƹү ỸƧұ ƫңƕرا ﺑﮫ
ﭘﺎراﻣﺗر  [RPM] ңƳǔƳƧǒƋңҳ ǁỸǎқ 4-13و ﭘﺎراﻣﺗر ң 3-03
ﻋﻣﻠﮑرد  87 Hzوﻓق دھﯾد.

][20 – 1000 Hz

ﻣﺣدوده :
*50. Hz

 Nاﯾن ﭘﺎراﻣﺗر ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻣوﺗور در ﺣﺎل ﮐﺎر اﺳت  ،ﻗﺎﺑل ﺗﻐﯾﯾر ﻧﯾﺳت.

 1-24ﺟرﯾﺎن ﻣوﺗور
ﻋﻣﻠﮑرد:
ﺟرﯾﺎن ﻧﺎﻣﯽ ﻣوﺗور را طﺑق اطﻼﻋﺎت ﭘﻼک ﻣوﺗور وارد ﮐﻧﯾد .اﯾن اطﻼﻋﺎت ﺑرای
ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﮔﺷﺗﺎور ﻣوﺗور  ،ﺣﻔﺎظت دﻣﺎﯾﯽ ﻣوﺗور و  ..ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد

][0.10 – 10000.00 A

ﻣﺣدوده:
* 7.20 A

 Nاﯾن ﭘﺎراﻣﺗر ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻣوﺗور در ﺣﺎل ﮐﺎر اﺳت  ،ﻗﺎﺑل ﺗﻐﯾﯾر ﻧﯾﺳت.

 1-25ﺳرﻋت ﻧﺎﻣﯽ ﻣوﺗور
ﻋﻣﻠﮑرد:
ﺳرﻋت ﻧﺎﻣﯽ ﻣوﺗور را طﺑق اطﻼﻋﺎت ﭘﻼک ﻣوﺗور وارد ﮐﻧﯾد .اﯾن اطﻼﻋﺎت ﺑرای
ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ی ﺟﺑران ﺳﺎزی ھﺎی ﺧودﮐﺎر ﻣوﺗور ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد

][100 – 60000 RPM

ﻣﺣدوده:
* 1420. RPM

 Nاﯾن ﭘﺎراﻣﺗر ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻣوﺗور در ﺣﺎل ﮐﺎر اﺳت  ،ﻗﺎﺑل ﺗﻐﯾﯾر ﻧﯾﺳت.

 1-29ﺗطﺑﯾق ﺧودﮐﺎر ﻣوﺗور )(AMA
اﻧﺗﺧﺎب

ﻋﻣﻠﮑرد:
ﺗﺎﺑﻊ  AMAﻋﻣﻠﮑرد ﻣوﺗور را ﺑﺎ ﺑﮭﯾﻧﮫ ﮐردن ﺧودﮐﺎر ﭘﺎراﻣﺗرھﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ی
ﻣوﺗور در ﭘﺎراﻣﺗر  1-30ﺷﺎﻣل (Rs)ңƳǔỸǔҳỷǒƧƳỸƚƧﺗﺎ ﭘﺎراﻣﺗر ǒƧƳỸƚƧ1-35
 (Xh) Ƥدر ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻣوﺗور ﺳﺎﮐن اﺳت  ،ﺑﮭﯾﻧﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد.
өỷ
ھﯾﭻ ﺗﺎﺑﻌﯽ
 AMAی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣﻘﺎوﻣت اﺳﺗﺎﺗور  ،Rsﻣﻘﺎوﻣت روﺗور  ،Rrراﮐﺗﺎﻧس ﻧﺷﺗﯽ
اﺳﺗﺎﺗور  ،X1راﮐﺗﺎﻧس ﻧﺷﺗﯽ روﺗور  X2و راﮐﺗﺎﻧس اﺻﻠﯽ  Xhرا اﺟرا ﻣﯽ ﮐﻧد.

ﺧﺎﻣوش
ﻓﻌﺎل ﮐردن  AMAﺑﮫ
طور ﮐﺎﻣل

* ][0
][1

 AMAی ﮐﺎھش ﯾﺎﻓﺗﮫ ی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣﻘﺎوﻣت اﺳﺗﺎﺗور  Rsرا اﺟرا ﻣﯽ ﮐﻧد .از اﯾن
اﻧﺗﺧﺎب ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ ﻓﯾﻠﺗر  LCﺑﯾن ﻣﺑدل و ﻣوﺗور ﻗرار دارد اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد

ﻓﻌﺎل ﮐردن  AMAی
ﮐﺎھش ﯾﺎﻓﺗﮫ

][2
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ﺗﺎﺑﻊ  AMAرا ﺑﺎ ﻓﺷﺎر دادن دﮐﻣﮫ ی ]  [ Hand onﺑﻌد از اﻧﺗﺧﺎب ] [1ﯾﺎ ] [2ﻓﻌﺎل ﮐﻧﯾد .ھﻣﭼﻧﯾن ﭘﺎراﻣﺗر ﺗطﺑﯾق ﺧودﮐﺎر ﻣوﺗور را
ﺑﺑﯾﻧﯾد .ﺑﻌد از ﯾﮏ ﺳری ﻣراﺣل ﻧرﻣﺎل  ،ﻧﻣﺎﯾﺷﮕر ﭘﯾﻐﺎم  " :دﮐﻣﮫ ی ] [OKرا ﻓﺷﺎر دھﯾد ﺗﺎ  AMAﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﺑد” را ﻧﻣﺎﯾش ﺧواھد داد .
ﺑﻌد از ﻓﺷﺎر دادن دﮐﻣﮫ ی ] [OKﻣﺑدل ﻓرﮐﺎﻧس ﺑرای ﮐﺎر آﻣﺎده اﺳت.

ﺗوﺟﮫ:
—

ﺑرای ﺑﮭﺗرﯾن ﺗطﺑﯾق ﻣﺑدل ﻓرﮐﺎﻧس  AMA ،را روی ﯾﮏ ﻣوﺗور ﺳرد اﺟرا ﮐﻧﯾد.

—  AMAھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻣوﺗور در ﺣﺎل ﮐﺎر اﺳت ﻗﺎﺑل اﺟرا ﻧﯾﺳت.
 Nﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ ﭘﺎراﻣﺗر *) 1-2اطﻼﻋﺎت ﻣوﺗور( را درﺳت ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﯾد ،زﯾرا اﯾن ﭘﺎراﻣﺗرھﺎ ﺑﺧﺷﯽ از اﻟﮕورﯾﺗم ﺗﺎﺑﻊ  AMAرا
ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دھﻧد .اﺟرای  AMAﺑرای ﺑﮫ دﺳت آوردن ﻋﻣﻠﮑرد ﺑﮭﯾﻧﮫ ی ﻣوﺗور ﺿروری اﺳت .اﯾن ﮐﺎر ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﺗوان ﻧﺎﻣﯽ
ﻣوﺗور ﺗﺎ  10دﻗﯾﻘﮫ طول ﺑﮑﺷد.
 Nھﻧﮕﺎم اﺟرای  AMAاز ﺗوﻟﯾد ﮔﺷﺗﺎور ﺧﺎرﺟﯽ ﺟﻠوﮔﯾری ﮐﻧﯾد.
 Nاﮔر ﯾﮑﯽ از ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﭘﺎراﻣﺗر *) 1-2اطﻼﻋﺎت ﻣوﺗور( ﺗﻐﯾﯾر داده ﺷود ،ﭘﺎراﻣﺗر ) 1-30ﻣﻘﺎوﻣت اﺳﺗﺎﺗور) ((Rsﺗﺎ ﭘﺎراﻣﺗر 1-39
)ﻗطب ھﺎی ﻣوﺗور(  ) -ﭘﺎراﻣﺗر ھﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ی ﻣوﺗور (  -ﺑﮫ ﻣﻘﺎدﯾر ﭘﯾش ﻓرض ﺑرﺧواھد ﮔﺷت .اﯾن ﭘﺎراﻣﺗر ھﺎ ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻣوﺗور در
ﺣﺎل ﮐﺎر اﺳت  ،ﻗﺎﺑل ﺗﻧظﯾم ﻧﯾﺳت.
 AMA Nی ﮐﺎﻣل ﺗﻧﮭﺎ ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻓﯾﻠﺗری ﻧدارﯾم ﺑﺎﯾد اﺟرا ﺷود  ،اﮔر ﻓﯾﻠﺗر ﻣوﺟود ﺑﺎﺷد ﺗﻧﮭﺎ  AMAی ﮐﺎھش ﯾﺎﻓﺗﮫ ﻗﺎﺑل اﺟراﺳت.
ﺑﺧش ﻣﺛﺎل ھﺎ از ﻗﺳﻣت ﺗطﺑﯾق ﺧودﮐﺎر ﻣوﺗور در ﻗﺳﻣت راھﻧﻣﺎی طراﺣﯽ را ﺑﺑﯾﻧﯾد.

* 8.2.4 3-0ﺣدود رﻓرﻧس
ﭘﺎراﻣﺗر ھﺎﯾﯽ ﺑرای ﺗﻧظﯾم واﺣد ھﺎ ،ﺣدود و ﻣﺣدوده ی رﻓرﻧس ھﺎ

 3-02رﻓرﻧس ﻣﯾﻧﯾﻣم
ﻋﻣﻠﮑرد:
رﻓرﻧس ﻣﯾﻧﯾﻣم را وارد ﮐﻧﯾد .رﻓرﻧس ﻣﯾﻧﯾﻣم ﮐﻣﺗرﯾن ﻣﻘداری ﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﺟﻣﻊ
ﮐردن ھﻣﮫ ی رﻓرﻧس ھﺎ ﺑدﺳت ﻣﯽ آﯾد .ﻣﻘدار رﻓرﻧس ﮐﻣﯾﻧﮫ و واﺣد آن ﺑﮫ
ﺗرﺗﯾب ﺑﺎ ﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻧﺗﺧﺎﺑﯽ اﻧﺟﺎم ﺷده در ﭘﺎراﻣﺗر  1-00ﻣد ﺗﻧظﯾﻣﺎت و ﭘﺎراﻣﺗر
 20-12واﺣد رﻓرﻧس/ﻓﯾدﺑﮏ ﺗطﺑﯾق ﻣﯽ ﯾﺎﺑد.

ﻣﺣدوده :
 0.000رﻓرﻧس [-999999.999 –par. 3-03
]ReferenceFeed-ceFeedbackUnit
*Backunit

 Nاﯾن ﭘﺎراﻣﺗر ﺗﻧﮭﺎ در ﺣﻠﻘﮫ ﺑﺎز اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود.
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 3-03رﻓرﻧس ﻣﺎﮐزﯾﻣم
ﻣﺣدوده :
ﻋﻣﻠﮑرد:
رﻓرﻧس ﻣﺎﮐزﯾﻣم ﻗﺎﺑل ﻗﺑول را ﺑرای رﻓرﻧس دور وارد ﮐﻧﯾد .ﻣﻘدار رﻓرﻧس ﻣﺎﮐزﯾﻣم و 50.000 ref- [ part 3-02 - 999999.999
واﺣد آن ﺑﮫ ﺗرﺗﯾب ﺑﺎ ﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻧﺗﺧﺎﺑﯽ اﻧﺟﺎم ﺷده در ﭘﺎراﻣﺗر  1-00ﻣد ﺗﻧظﯾﻣﺎت و
]ReferenceFeed-ceFeedbackUnit
ﭘﺎراﻣﺗر  20-12واﺣد رﻓرﻧس/ﻓﯾدﺑﮏ ﺗطﺑﯾق ﻣﯽ ﯾﺎﺑد.
*Backunit
 Nاﮔر ﺑﺎ ﭘﺎراﻣﺗر  1-00ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺣﻠﻘﮫ ﺑﺳﺗﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﯾد  ،ﭘﺎراﻣﺗر -14
 ، 20رﻓرﻧس /ﻓﯾدﺑﮏ ﺑﯾﺷﯾﻧﮫ ﺑﺎﯾد اﺳﺗﻔﺎده ﺷود

 3-10رﻓرﻧس ﭘﯾش ﺗﻧظﯾم
آراﯾﮫ ی ][8
ﻋﻣﻠﮑرد
ﺗﺎ  8ﻣﻘدار ﭘﯾش ﺗﻧظﯾم )  ( presetرﻓرﻧس ) (0-7را وارد ﮐﻧﯾد .رﻓرﻧس ﭘﯾش
ﺗﻧظﯾم ﺑﮫ ﻋﻧوان درﺻدی از ﻣﻘدار ) Refmaxﭘﺎراﻣﺗر  3-03رﻓرﻧس ﻣﺎﮐزﯾﻣم ﺑرای
ﮐﻧﺗرل ﺣﻠﻘﮫ ﺑﺳﺗﮫ( ﺑﯾﺎن ﻣﯽ ﺷود .ھﻧﮕﺎم اﺳﺗﻔﺎده از ﻣراﺟﻊ ﭘﯾش ﺗﻧظﯾم  ،ﺑﯾت
رﻓرﻧس ﭘﯾش ﺗﻧظﯾم ] 0/1/2 [16] , [17], [18ﺑرای ورودی ھﺎی دﯾﺟﯾﺗﺎل ﻣﻌﺎدل
در ﮔروه ﭘﺎراﻣﺗری ) * 5-1ورودی ھﺎی دﯾﺟﯾﺗﺎل( را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

][-100.00 – 100.00 %

ﻣﺣدوده
0.00 %

 3-41زﻣﺎن ﺻﻌود ) ( Ramp 1 Ramp Up Time
ﻋﻣﻠﮑرد
زﻣﺎن ﺻﻌود را وارد ﮐﻧﯾد  ،ﻣﻧظور زﻣﺎن ﺷﺗﺎب ﮔﯾری ﻣوﺗور از ﺳرﻋت  0ﺗﺎ ﺳرﻋت
ﻧﺎﻣﯽ ﻣوﺗور )ﭘﺎراﻣﺗر  (1-25اﺳت .زﻣﺎن ﺻﻌود را طوری اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺟرﯾﺎن
ﺧروﺟﯽ از ﺣد ﺟرﯾﺎن ﻣﺟﺎز در ﭘﺎراﻣﺗر ) 4-18ﺣد ﺟرﯾﺎن( در طول ﺷﺗﺎب ﮔﯾری
ﻣوﺗور ﻓراﺗر ﻧرود.
][s

]

.

]

[

[

×

][1.00 – 3600.0 s

ﻣﺣدوده
*10.00 s

=par. 3-41
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 3-42زﻣﺎن ﻧزول ) ( Ramp 1 Ramp Down Time
ﻋﻣﻠﮑرد
زﻣﺎن ﻧزول را وارد ﮐﻧﯾد  ،ﻣﻧظور زﻣﺎن ﺷﺗﺎب ﮔﯾری ﻣﻌﮑوس ﻣوﺗور از ﺳرﻋت ﻧﺎﻣﯽ
ﺗﺎ ﺳرﻋت ) 0ﭘﺎراﻣﺗر  (1-25اﺳت .زﻣﺎن ﻧزول را طوری اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ھﯾﭻ اﺿﺎﻓﮫ
وﻟﺗﺎژی در اﯾﻧورﺗر ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻋﻣﻠﮑرد ﺑﺎزﺗوﻟﯾدی ﻣوﺗور ﺑﮫ وﺟود ﻧﯾﺎﯾد ،و طوری ﮐﮫ
ﺟرﯾﺎن ﺗوﻟﯾد ﺷده از ﺣد ﺟرﯾﺎن ﺗﻌﯾﯾن ﺷده در ﭘﺎراﻣﺗر  4-18ﻓراﺗر ﻧرود .ﭘﺎراﻣﺗر
 ramp-up time 4-18و  Ramp 1 Ramp Up Time 3-41راﺑﺑﯾﻧﯾد.
][s

]

.

]

[

[

×

][1.00 – 3600.0 s

ﻣﺣدوده
*20.00 s

=par. 3-42

 3-84زﻣﺎن ﺻﻌود آﻏﺎزﯾن
ﻋﻣﻠﮑرد
زﻣﺎن ﺻﻌود آﻏﺎزﯾن را از ﺳرﻋت ﺻﻔر ﺗﺎ ﺣد ﭘﺎﯾﯾﻧﯽ ﺳرﻋت ﻣوﺗور  ،ﭘﺎراﻣﺗر  4-11ﯾﺎ
 4-12وارد ﮐﻧﯾد .ﭘﻣپ ھﺎی ﺷﻧﺎور ﻋﻣﯾق اﮔر زﯾر ﺳرﻋت ﻣﯾﻧﯾﻣم ﮐﺎر ﮐﻧﻧد ﻣﻣﮑن اﺳت
آﺳﯾب ﺑﺑﯾﻧﻧد .اﯾن ﭘﺎراﻣﺗر ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎ ﻋﻧوان زﻣﺎن ﺻﻌود ﺳرﯾﻊ از ﺳرﻋت ﺻﻔر ﺗﺎ ﺣد
ﭘﺎﯾﯾن ﺳرﻋت ﻣوﺗور ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود.

][0 – 60 s

ﻣﺣدوده
*0 s

 3 -85زﻣﺎن ﺻﻌود ﺷﯾر ﯾﮑطرﻓﮫ )(check valve
ﻋﻣﻠﮑرد
ﺑرای ﺣﻔﺎظت ﺷﯾر ھﺎی ﯾﮑطرﻓﮫ ی ﺗوﭘﯽ در ﺷراﯾط  ، stopزﻣﺎن ﺻﻌود ﺷﯾر ﯾﮑطرﻓﮫ
ﻣﯾﺗواﻧد ﯾﮏ زﻣﺎن ﺻﻌود ﮐﻧد از ﭘﺎراﻣﺗر  4-11ﯾﺎ  4-12اﻧﺗﺧﺎب ﺷود .ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﭘﺎراﻣﺗر
 3-85ﺻﻔر ﺛﺎﻧﯾﮫ ﻧﺑﺎﺷد  ،زﻣﺎن ﺻﻌود ﺷﯾر ﯾﮏ طرﻓﻊ ﺗﺣت ﺗﺎﺛﯾر ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد و ﺑرای
ﮐﺎھش ﺳرﻋت ﻣوﺗور از ﺣد ﭘﺎﯾﯾن ﺳرﻋت ﻣوﺗور ﺗﺎ ﺳرﻋت ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺷﯾر ﯾﮏ طرﻓﮫ در
ﭘﺎراﻣﺗر  3-86ﯾﺎ  3-87ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد.

][0 – 60 s

ﻣﺣدوده
*0 s

 3-86ﺳرﻋت ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺷﯾر ﯾﮑطرﻓﮫ )(RPM
ﻋﻣﻠﮑرد
ﺳرﻋﺗﯽ را ﮐﮫ در آن اﻧﺗظﺎر دارﯾد ﺷﯾر ﯾﮑطرﻓﮫ ﺑﺳﺗﮫ ﺷود و دﯾﮕر ﻓﻌﺎل ﻧﺑﺎﺷد را زﯾر ﺣد
ﭘﺎﯾﯾﻧﯽ ﺳرﻋت ﻣوﺗور ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﯾد.

]ﺻﻔر ﺗﺎ ﺣد ﭘﺎﯾﯾﻧﯽ
ﺳرﻋت ﻣوﺗور)[(RPM

ﻣﺣدوده
* ]0 [RPM
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 3-87ﺳرﻋت ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺷﯾر ﯾﮑطرﻓﮫ )(Hz
ﻋﻣﻠﮑرد
ﺳرﻋﺗﯽ )ﺑر ﺣﺳب  (Hzرا ﮐﮫ در آن اﻧﺗظﺎر دارﯾد ﺷﯾر ﯾﮑطرﻓﮫ ﺑﺳﺗﮫ ﺷود و دﯾﮕر ﻓﻌﺎل
ﻧﺑﺎﺷد را زﯾر ﺣد ﭘﺎﯾﯾﻧﯽ ﺳرﻋت ﻣوﺗور ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﯾد.

]ﺻﻔر ﺗﺎ ﺣد ﭘﺎﯾﯾﻧﯽ
ﺳرﻋت ﻣوﺗور)[(RPM

ﻣﺣدوده
* ]0 [Hz

 3-88زﻣﺎن آﺧرﯾن ﺷﯾب )(Final Ramp Speed
ﻋﻣﻠﮑرد
زﻣﺎن آﺧرﯾن ﺷﯾب را ﮐﮫ ﺑرای ﮐﺎھش ﺳرﻋت ﻣوﺗور از ﺣد ﭘﺎﯾﯾﻧﯽ ﺳرﻋت ﺗﺎ ﺳرﻋت ﺻﻔر ﻣورد
اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد را وارد ﮐﻧﯾد.
ﭘﻣپ ھﺎی ﺷﻧﺎور ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده در ﭼﺎه ھﺎی ﻋﻣﯾق در ﺻورت اﺳﺗﻔﺎده در ﺳرﻋت زﯾر ﺳرﻋت
ﻣﯾﻧﯾﻣم ﻣﻣﮑن اﺳت آﺳﯾب ﺑﺑﯾﻧﻧد .در اﯾن ﻣوارد ﺑﮭﺗر اﺳت زﻣﺎن ﺷﯾب زﯾر ﺳرﻋت ﻣﯾﻧﯾﻣم ﺗﺎ ﺻﻔر
ﺑﺳﯾﺎر ﮐوﺗﺎه ﺑﺎﺷد )ﺷﯾب ﺳرﯾﻊ( .

][0-60 s

ﻣﺣدوده
* ]0 [s

** 8.2.5 4-ﺣدود و ھﺷدار ھﺎ )(Limits and Warnings
ﮔروه ﭘﺎراﻣﺗرھﺎ ﺑرای ﺗﻧظﯾم ﺣدود و ھﺷدار ھﺎ

 4-11ﺣد ﭘﺎﯾﯾﻧﯽ ﺳرﻋت ﻣوﺗور )(RPM
ﻋﻣﻠﮑرد
ﺣد ﭘﺎﯾﯾﻧﯽ ﺳرﻋت ﻣوﺗور را وارد ﮐﻧﯾد .اﯾن ﺣد ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣطﺎﺑق ﺑﺎ ﺣد ﭘﺎﯾﯾﻧﯽ ﺳرﻋﺗﯽ ﮐﮫ
ﺳﺎزﻧده ی ﻣوﺗور ﺗوﺻﯾﮫ ﮐرده اﺳت  ،ﺑﺎﺷد .ﺣد ﭘﺎﯾﯾﻧﯽ ﺳرﻋت ﻣوﺗور ﻧﺑﺎﯾد از ﺗﻧظﯾﻣﺎت
ﭘﺎراﻣﺗر ) 4-13ﺣد ﺑﺎﻻی ﺳرﻋت ﻣوﺗور( ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎﺷد.

ﻣﺣدوده
]0 RPM * [0- par. 4-13 RPM

 4-13ﺣد ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺳرﻋت ﻣوﺗور )(RPM
ﻋﻣﻠﮑرد
ﺣد ﺑﺎﻻی ﺳرﻋت ﻣوﺗور را وارد ﮐﻧﯾد .اﯾن ﺣد ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣطﺎﺑق ﺑﺎ ﺣد ﺑﺎﻻی
ﺳرﻋﺗﯽ ﮐﮫ ﺳﺎزﻧده ی ﻣوﺗور ﺗوﺻﯾﮫ ﮐرده اﺳت  ،ﺑﺎﺷد .ﺣد ﺑﺎﻻی ﺳرﻋت
ﻣوﺗور ﻧﺑﺎﯾد از ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﭘﺎراﻣﺗر ) 4-11ﺣد ﭘﺎﯾﯾن ﺳرﻋت ﻣوﺗور ( RPM
ﮐﻣﺗر ﺑﺎﺷد .ﺗﻧﮭﺎ ﯾﮑﯽ از دو ﭘﺎراﻣﺗر  ) 4-11ﺣد ﭘﺎﯾﯾن ﺳرﻋت ﻣوﺗور (RPM
ﯾﺎ ﭘﺎراﻣﺗر ) 4-12ﺣد ﭘﺎﯾﯾن ﺳرﻋت ﻣوﺗور  ، (Hzﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ دﯾﮕر ﭘﺎراﻣﺗر ھﺎ
در ﻣﻧوی اﺻﻠﯽ و ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﭘﯾش ﻓرض دﺳﺗﮕﺎه  ،ﻧﻣﺎﯾش داده ﺧواھد ﺷد.

ﻣﺣدوده
]1500 RPM * [par. 4-11 – 60000 RPM
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 Nﻣﺎﮐزﯾﻣم ﻓرﮐﺎﻧس ﺧروﺟﯽ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد از  %10ﻓرﮐﺎﻧس ﺳوﯾﯾﭼﯾﻧﮓ اﯾﻧورﺗر ﻓراﺗر رود )ﭘﺎراﻣﺗر  14-01ﻓرﮐﺎﻧس ﺳوﯾﯾﭼﯾﻧﮓ(
 Nھر ﺗﻐﯾﯾری در ﭘﺎراﻣﺗر ) 4-13ﺣد ﺑﺎﻻی ﺳرﻋت ﻣوﺗور  (RPMﻣﻘدار داده ی ﻣوﺟود در ﭘﺎراﻣﺗر ) 4-53ھﺷدار ﺳرﻋت ﺑﺎﻻ( را ﺑﮫ
ﻣﻘدار ﺗﻧظﯾم ﺷده در ﭘﺎراﻣﺗر  ) 4-13ﺣد ﺑﺎﻻی ﺳرﻋت ﻣوﺗور( ری ﺳت ﺧواھد ﮐرد.

** 8.2.6 5-ﺧروﺟﯽ /ورودی دﯾﺟﯾﺗﺎل
ﮔروه ﭘﺎراﻣﺗر ھﺎ ﺑرای ﺗﻧظﯾم ورودی و ﺧروﺟﯽ دﯾﺟﯾﺗﺎل

 5-01ﻣد ﺗرﻣﯾﻧﺎل ی 27
ﻋﻣﻠﮑرد:
ﺗرﻣﯾﻧﺎل ی  27ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ورودی دﯾﺟﯾﺗﺎل ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﮐﻧد

ورودی

اﻧﺗﺧﺎب
*][0

ﺗرﻣﯾﻧﺎل ی  27را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﺧروﺟﯽ دﯾﺟﯾﺗﺎل ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﮐﻧد

ﺧروﺟﯽ

][1

ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ اﯾن ﭘﺎراﻣﺗر ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻣوﺗور در ﺣﺎل ﮐﺎر اﺳت  ،ﻗﺎﺑل ﺗﻧظﯾم ﻧﯾﺳت.

ورودی ھﺎی دﯾﺟﯾﺗﺎل *8.2.7 5-1
ﭘﺎراﻣﺗر ھﺎﯾﯽ ﺑرای ﺗﻧظﯾم ﺗواﺑﻊ ورودی ﺑرای ﺗرﻣﯾﻧﺎل )ﺗرﻣﯾﻧﺎل( ھﺎی ورودی
ورودی ھﺎی دﯾﺟﯾﺗﺎل ﺑرای اﻧﺗﺧﺎب ﺗواﺑﻊ ﻣﺧﺗﻠف در ﻣﺑدل ﻓرﮐﺎﻧﺳﯽ ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد .ھﻣﮫ ی ورودی ھﺎی دﯾﺟﯾﺗﺎل ﻣﯽ
ﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ﺗواﺑﻊ زﯾر ﺗﻧظﯾم ﺷوﻧد:
ﺗرﻣﯾﻧﺎل
ھﻣﮫ ) * ﺗرﻣﯾﻧﺎل  32و(33
ھﻣﮫ
ھﻣﮫ
ھﻣﮫ
ھﻣﮫ
ھﻣﮫ
ھﻣﮫ
ھﻣﮫ *ﺗرﻣﯾﻧﺎل 18
ھﻣﮫ
ھﻣﮫ * ﺗرﻣﯾﻧﺎل 19
ھﻣﮫ
ھﻣﮫ * ﺗرﻣﯾﻧﺎل 29
ھﻣﮫ
ھﻣﮫ
ھﻣﮫ
ھﻣﮫ

اﻧﺗﺧﺎب
][0
][1
][2
][3
][5
][6
][7
][8
][9
][10
][11
][14
][15
][16
][17
][18

ﺗﺎﺑﻊ ورودی دﯾﺟﯾﺗﺎل
ھﯾﭻ ﮐﺎر
ری ﺳت
Coast inverse
Coast and reset inverse
DC-brake inverse
Stop inverse
اﯾﻧﺗر ﻻک ﺧﺎرﺟﯽ
Start
ﺷروع ﺿﺎﻣن دار)(latched
ﻣﻌﮑوس ﮐردن
ﺷروع ﻣﻌﮑوس ﮐردن
ﺣرﮐت ﻣﻘطﻌﯽ و آھﺳﺗﮫ )(jog
روﺷن ﮐردن رﻓرﻧس ﭘﯾش ﺗﻧظﯾم
ﭘﯾش ﺗﻧظﯾم ﺑﯾت رﻓرﻧس 0
][ﭘﯾش ﺗﻧظﯾم ﺑﯾت رﻓرﻧس 1
ﭘﯾش ﺗﻧظﯾم ﺑﯾت رﻓرﻧس 2
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ھﻣﮫ
رﻓرﻧس ﻓرﯾز)(Freeze Reference
][19
ھﻣﮫ
ﺧروﺟﯽ ﻓرﯾز )(Freeze Output
][20
ھﻣﮫ
ﺑﺎﻻ ﺑردن ﺳرﻋت
][21
ھﻣﮫ
ﮐم ﮐردن ﺳرﻋت
][22
ھﻣﮫ
اﻧﺗﺧﺎب ﺑﯾت  0ﺗﻧظﯾﻣﺎت
][23
ھﻣﮫ
اﻧﺗﺧﺎب ﺑﯾت  1ﺗﻧظﯾﻣﺎت
][24
ورودی ﭘﺎﻟس
][32
ﺗرﻣﯾﻧﺎل  29و 33
ھﻣﮫ
ﺑﯾت  0ﺷﯾب
][34
ھﻣﮫ
ﻣﻌﮑوس از ﮐﺎر اﻓﺗﺎدﮔﯽ ﺗﺟﮭﯾزات
][36
ھﻣﮫ
راه اﻓﺗﺎدن ﻣﺟﺎز
][52
ﺷروع دﺳﺗﯽ
][53
ﺷروع ﺧودﮐﺎر
][54
ھﻣﮫ
اﻓزاﯾش DigiPot
][55
ھﻣﮫ
ﮐﺎھش DigiPot
][56
ھﻣﮫ
ﭘﺎک ﮐردن DigiPot
][57
ﺷﻣﺎرﻧده ی ) Aﺑﺎﻻ(
][60
29,33
ﺷﻣﺎرﻧده ی ) Bﭘﺎﯾﯾن(
][61
29,33
ھﻣﮫ
ری ﺳت ﺷﻣﺎرﻧده ی A
][62
ﺷﻣﺎرﻧده ی ) Aﺑﺎﻻ(
][63
29,33
ﺷﻣﺎرﻧده ی ) Bﭘﺎﯾﯾن(
][64
29,33
ھﻣﮫ
ری ﺳت ﺷﻣﺎرﻧده ی B
][65
ﻣد ﺧواب )(Sleep Mode
][66
رﯾﺳت ﮐﻠﻣﮫ ی ﻧﮕﮭداری
][78
ھداﯾت ﺷروع ﭘﻣپ
][120
ھداﯾت ﺗﻌوﯾض ﭘﻣپ ھﺎ
][121
اﯾﻧﺗر ﻻک ﭘﻣپ 1
][130
اﯾﻧﺗر ﻻک ﭘﻣپ 2
][131
اﯾﻧﺗر ﻻک ﭘﻣپ 3
][132
ھﻣﮫ = ﺗرﻣﯾﻧﺎل ھﺎی 18و  19و  27و  29و 32و  X30/2و  X30/3و  X30/4و  X30/ﮐﮫ روی ﺗرﻣﯾﻧﺎل ھﺎی  MCB 101ھﺳﺗﻧد.
ﺗواﺑﻊ اﺧﺗﺻﺎص ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑﮫ ﯾﮏ ورودی دﯾﺟﯾﺗﺎل در ﭘﺎراﻣﺗر ﻣرﺑوطﮫ ذﮐر ﺷده اﻧد.
ھﻣﮫ ی ورودی ھﺎی دﯾﺟﯾﺗﺎل ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ﺗوﺑﻊ زﯾر ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﺷوﻧد:
ھﯾﭻ واﮐﻧﺷﯽ ﺑﮫ ﺳﯾﮕﻧﺎل ارﺳﺎل ﺷده ﺑﮫ ﺗرﻣﯾﻧﺎل ﺻورت ﻧﻣﯽ ﮔﯾرد

ھﯾﭻ ﻋﻣﻠﯽ

][0

ﻣﺑدل ﻓرﮐﺎﻧﺳﯽ را ﺑﻌد از ﯾﮏ  TRIP/ALAMری ﺳت ﻣﯽ ﮐﻧد .ھﻣﮫ ی آﻻرم ھﺎ ﻗﺎﺑل
ری ﺳت ﮐردن ﻧﯾﺳﺗﻧد.

ری ﺳت

][1

ﻣوﺗور را در ﻣد آزاد رھﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد .ﻻﺟﯾﮏ  ← 0ﺗوﻗف . coasting
ﭘﯾش ﻓرض ورودی دﯾﺟﯾﺗﺎل  Coasting stop : 27و ورودی ﻣﻌﮑوس )(NC

Coast Inverse

][2

ﻣوﺗور را در ﻣد آزاد رھﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻣﺑدل ﻓرﮐﺎﻧﺳﯽ را ری ﺳت ﻣﯽ ﮐﻧد .ﻻﺟﯾﮏ ← 0
coasting stop and reset

Coast and reset
inverse

][3

ورودی ﻣﻌﮑوس ﺷده ﺑرای ﺗرﻣز .(NC) DC
ﻣوﺗور را ﺑﺎ دادن ﯾﮏ ﺟرﯾﺎن  DCﺑﮫ آن ﺑرای دوره ی زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺷﺧص ﻣﺗوﻗف ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﭘﺎراﻣﺗرھﺎی  2-01ﺗﺎ  . 2-03اﯾن ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻧﮭﺎ وﻗﺗﯽ ﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻣﻘدار داده ی

DC-brake inverse

][5
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ﻣوﺟود در ﭘﺎراﻣﺗر  2-02ﻏﯾر  0ﺑﺎﺷد .ﻻﺟﯾﮏ  ← 0ﺗرﻣز DC
ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻌﮑوس ﺷده را ﻣﺗوﻗف ﻣﯽ ﮐﻧد .ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺗرﻣﯾﻧﺎل ی اﻧﺗﺧﺎب ﺷده از ﻻﺟﯾﮏ 1
ﺑﮫ  0ﺑرود  ،ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻊ ﺗوﻗف ﺗوﻟﯾد ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺗوﻗف ﺑر اﺳﺎس زﻣﺎن ﺷﯾب اﻧﺗﺧﺎب ﺷده
ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد) .ﭘﺎراﻣﺗر  3-42و ( 3-52

Stop inverse

][6

 Nھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﺑدل ﻓرﮐﺎﻧس در ﺣد ﻧﮭﺎﯾﯽ ﮔﺷﺗﺎور ﺧود اﺳت و ﻓرﻣﺎن ﺗوﻗف درﯾﺎﻓت
ﻣﯽ ﮐﺗد ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﺧود ﺑﮫ ﺧود ﻣﺗوﻗف ﻧﺷود .ﺑرای اطﻣﯾﻧﺎن از اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺑدل ﻓرﮐﺎﻧﺳﯽ
ﻣﺗوﻗف ﻣﯽ ﺷود ،ﯾﮏ ﺧروﺟﯽ دﯾﺟﯾﺗﺎل ﺑﮫ ] Torque limit & stop [27اﺧﺗﺻﺎص
دھﯾد و اﯾن ﺧروﺟﯽ دﯾﺟﯾﺗﺎل را ﺑﮫ ﯾﮏ ورودی دﯾﺟﯾﺗﺎل ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان  coastﺗﻧظﯾم ﺷده
اﺳت  ،ﻣﺗﺻل ﮐﻧﯾد.
ﻋﻣﻠﮑردی ﯾﮑﺳﺎن ﺑﺎ  ،inverse ،Coasting stopوﻟﯽ اﯾﻧﺗرﻻک ﺧﺎرﺟﯽ ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ
ﺗرﻣﯾﻧﺎل ی ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﺷده ﺑرای  Coast Inverseدر ﻻﺟﯾﮏ  0ﺑﺎﺷد  ،ﭘﯾﻐﺎم آﻻرم
’ ‘external faultرا ﻧﻣﺎﯾش ﻣﯽ دھد .اﯾن ﭘﯾﻐﺎم ھﺷدار ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﯽ ﺗواﻧد از طرﯾق
ﺧروﺟﯽ ھﺎی دﯾﺟﯾﺗﺎل و رﻟﮫ ھﺎی ﺧروﺟﯽ ﻓﻌﺎل ﺷود  ،ﺑﮫ ﺷرطﯽ ﮐﮫ ﺑرای اﯾﻧﺗرﻻک
ﺧﺎرﺟﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﺷده ﺑﺎﺷد .ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻋﺎﻣل ﺑﮫ وﺟود آورﻧده ی اﯾﻧﺗر ﻻک
ﺧﺎرﺟﯽ رﻓﻊ ﺷده ﺑﺎﺷد ،اﯾن ھﺷدار ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ی ﯾﮏ ورودی دﯾﺟﯾﺗﺎل ﯾﺎ دﮐﻣﮫ
ی ]  [RESETری ﺳت ﺷود .ﻣﯽ ﺗوان در ﭘﺎراﻣﺗر  ، 22-00زﻣﺎن اﯾﻧﺗرﻻک ﺧﺎرﺟﯽ ،
ﯾﮏ ﺗﺎﺧﯾر ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﮐرد.ﺑﻌد از اﻋﻣﺎل ﯾﮏ ﺳﯾﮕﻧﺎل ﺑﮫ ورودی  ،ﻋﮑس اﻟﻌﻣل
ﺗوﺻﯾف ﺷده در ﺑﺎﻻ ﺑﮫ اﻧدازه ی زﻣﺎن ﺗﻧظﯾم ﺷده در ﭘﺎراﻣﺗر  22-00ﺗﺎﺧﯾر ﺧواھد
داﺷت.

اﯾﻧﺗر ﻻک )(Interlock
ﺧﺎرﺟﯽ

][7

ﻻﺟﯾﮏ  = 1ﺷروع  ،ﻻﺟﯾﮏ  = 0ﺗوﻗف )ﺗرﻣﯾﻧﺎل ی دﯾﺟﯾﺗﺎل ورودی  18ﭘﯾش ﻓرض(

ﺷروع

][8

ﻣوﺗور در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ ﭘﺎﻟس ﺣداﻗل  2 msاﻋﻣﺎل ﺷود  ،روﺷن ﻣﯽ ﺷود .ھﻧﮕﺎﻣﯽ
ﮐﮫ  Stop inverseاﻋﻣﺎل ﺷود  ،ﻣوﺗور ﻣﺗوﻗف ﻣﯽ ﺷود.

ﺷروع ﺿﺎﻣن دار

][9

ﺟﮭت ﮔردش ﻣﺣور ﻣوﺗور را ﻋوض ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺳﯾﮕﻧﺎل ﻣﻌﮑوس ﮐردن ﺗﻧﮭﺎ ﺟﮭت
ﭼرﺧش را ﻋوض ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺗﺎﺑﻊ  Startرا ﻓﻌﺎل ﻧﻣﯽ ﮐﻧد .ھر دو ﺟﮭت را در ﭘﺎراﻣﺗر
 Motor Speed Direction 4-10اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.
)ﺗرﻣﯾﻧﺎل ی دﯾﺟﯾﺗﺎل ورودی ﭘﯾش ﻓرض (19

ﻣﻌﮑوس ﮐردن

][10

ﺑرای ﺷروع /ﺗوﻗف و ﻣﻌﮑوس ﮐردن روی ﯾﮏ ﺳﯾم اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود.

ﺷروع ﻣﻌﮑوس ﮐردن

][11

ﺑرای ﻓﻌﺎل ﮐردن ﺳرﻋت آھﺳﺗﮫ .ﭘﺎراﻣﺗر  3-11را ﺑﺑﯾﻧﯾد.
)ﺗرﻣﯾﻧﺎل ی دﯾﺟﯾﺗﺎل ورودی ﭘﯾش ﻓرض (29

دور آھﺳﺗﮫ )(jog

][14

ﺑرای اﻧﺗﺧﺎب ﺑﯾن رﻓرﻧس ﺧﺎرﺟﯽ و رﻓرﻧس از ﭘﯾش ﺗﻧظﯾم ﺷده ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﻣﯽ
ﮔﯾرد .ﻓرض ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ] External/preset [1در ﭘﺎراﻣﺗر  3 -04اﻧﺗﺧﺎب ﺷده
اﺳت .ﻻﺟﯾﮏ  = 0ﻓﻌﺎل ﮐردن رﻓرﻧس ﺧﺎرﺟﯽ .ﻻﺟﯾﮏ  =1ﯾﮑﯽ از  8ﻣﻘدار رﻓرﻧس
ﭘﯾش ﺗﻧظﯾم ﻓﻌﺎل اﺳت.

روﺷن ﮐردن ﻣﻘﺎدﯾر
رﻓرﻧس ﭘﯾش ﺗﻧظﯾم

][15

ﯾﮏ اﻧﺗﺧﺎب را از ﺑﯾن  8رﻓرﻧس ﭘﯾش ﺗﻧظﯾم ﻣطﺎﺑق ﺟدول زﯾر ﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﮐﻧد.

ﭘﯾش ﺗﻧظﯾم ﮐردن ﺑﯾت
رﻓرﻧس 0

][16

ﯾﮏ اﻧﺗﺧﺎب را از ﺑﯾن  8رﻓرﻧس ﭘﯾش ﺗﻧظﯾم ﻣطﺎﺑق ﺟدول زﯾر ﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﯾﮏ اﻧﺗﺧﺎب را از ﺑﯾن  8رﻓرﻧس ﭘﯾش ﺗﻧظﯾم ﻣطﺎﺑق ﺟدول زﯾر ﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﮐﻧد.

][17
][18
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ﺑﯾت ﭘﯾش ﺗﻧظﯾم
رﻓرﻧس ﭘﯾش ﺗﻧظﯾم 0
رﻓرﻧس ﭘﯾش ﺗﻧظﯾم 1
رﻓرﻧس ﭘﯾش ﺗﻧظﯾم 2
رﻓرﻧس ﭘﯾش ﺗﻧظﯾم 3
رﻓرﻧس ﭘﯾش ﺗﻧظﯾم 4
رﻓرﻧس ﭘﯾش ﺗﻧظﯾم 5
رﻓرﻧس ﭘﯾش ﺗﻧظﯾم 6
رﻓرﻧس ﭘﯾش ﺗﻧظﯾم 7

رﻓرﻧس واﻗﻌﯽ را ﻓرﯾز ﻣﯽ ﮐﻧد .رﻓرﻧس ﻓرﯾز ﺷده از اﯾن ﺑﮫ ﺑﻌد ﻧﻘطﮫ ی ﻓﻌﺎل
ﮐردن/ﺷراﯾط ﺑرای ﺑﺎﻻ ﺑردن و ﮐم ﮐردن ﺳرﻋت اﺳت .اﮔر از ﮐم/زﯾﺎد ﮐردن ﺳرﻋت
اﺳﺗﻔﺎده ﺷود  ،ﺗﻐﯾﯾرات ﺳرﻋت ھﻣواره از ﺷﯾب ) 2ﭘﺎراﻣﺗر  3-51و  (3-52در
ﻣﺣدوده ی  0ﺗﺎ ﭘﺎراﻣﺗر  3-03ﻣﺎﮐزﯾﻣم رﻓرﻧس  ،ﺗﺑﻌﯾت ﺧواھد ﮐرد.

رﻓرﻧس Freeze

][19

ﻓرﮐﺎﻧس واﻗﻌﯽ ﻣوﺗور را ﻓرﯾز ﺧواھد ﮐرد ) .(Hzرﻓرﻧس ﻓرﯾز ﺷده از اﯾن ﺑﮫ ﺑﻌد ﻧﻘطﮫ
ی ﻓﻌﺎل ﮐردن/ﺷراﯾط ﺑرای ﺑﺎﻻ ﺑردن و ﮐم ﮐردن ﺳرﻋت اﺳت .اﮔر از ﮐم/زﯾﺎد ﮐردن
ﺳرﻋت اﺳﺗﻔﺎده ﺷود  ،ﺗﻐﯾﯾرات ﺳرﻋت ھﻣواره از ﺷﯾب ) 2ﭘﺎراﻣﺗر  3-51و  (3-52در
ﻣﺣدوده ی  0ﺗﺎ ﭘﺎراﻣﺗر  1-23ﻓرﮐﺎﻧس ﻣوﺗور ،ﺗﺑﻌﯾت ﺧواھد ﮐرد.

ﻓرﯾز ﮐردن ﺧروﺟﯽ

][20

 Nھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ  Freeze outputﻓﻌﺎل اﺳت  ،ﻣﺑدل ﻓرﮐﺎﻧﺳﯽ از طرﯾق ﺳﯾﮕﻧﺎل ﭘﺎﯾﯾن
’] ‘start [13ﻣﺗوﻗف ﻧﺧواھد ﺷد .ﻣﺑدل ﻓرﮐﺎﻧﺳﯽ را از طرﯾق ﯾﮏ ﺗرﻣﯾﻧﺎل ی ﺑرﻧﺎﻣﮫ
رﯾزی ﺷده ﺑرای ] Coas ng inverse[2ﯾﺎ ]Coast and reset, inverse[3
ﻣﺗوﻗف ﮐﻧﯾد.
ﺑرای ﺑﺎﻻ ﺑردن و ﭘﺎﯾﯾن آوردن ﺳرﻋت اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود )ﭘﺗﺎﻧﺳﯾوﻣﺗر ﻣوﺗور( .ﺗﺎﺑﻊ را
ﺑﺎ اﻧﺗﺧﺎب ﮐردن رﻓرﻧس ﻓرﯾز ﯾﺎ ﺧروﺟﯽ ﻓرﯾز ﻓﻌﺎل ﮐﻧﯾد .ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ  Speed upﺑرای
ﮐﻣﺗر از  400 msecﻓﻌﺎل ﺷود ،رﻓرﻧس ﺣﺎﺻل ﺑﮫ اﻧدازه ی  % 0.1اﻓزاﯾش ﺧواھد
ﯾﺎﻓت .اﮔر  Speed upﺑرای ﺑﯾش از  msec 400ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷد  ،رﻓرﻧس ﺣﺎﺻل طﺑق
ﺷﯾب  1در ﭘﺎراﻣﺗر  3-41ﺷﯾب ﺧواھد ﮔرﻓت.

ﺑﺎﻻ ﺑردن ﺳرﻋت

][21

ﻣﺷﺎﺑﮫ ﺑﺎﻻ ﺑردن ﺳرﻋت ][21

ﮐم ﮐردن ﺳرﻋت

][22

ﯾﮑﯽ از  4ﺗﻧظﯾم را اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯽ ﮐﻧد .ﭘﺎراﻣﺗر ) 0-10ﻓﻌﺎل ﮐردن  ( Set-upرا ﺑرای
 Multi Set-upﺗﻧظﯾم ﮐﻧﯾد
.
ﻣﺷﺎﺑﮫ ﺑﯾت ﺗﻧظﯾم [23] 0
ورودی دﯾﺟﯾﺗﺎل ﭘﯾش ﻓرض 32

ﺑﯾت ﺗﻧظﯾم 0

][23

ﺑﯾت ﺗﻧظﯾم 1

][24

ھﻧﮕﺎم اﺳﺗﻔﺎده از ﭘﺎﻟس ھﺎی ﻣﺗﻧﺎوب ﺑﮫ ﻋﻧوان رﻓرﻧس ﯾﺎ ﻓﯾدﺑﮏ ورودی ﭘﺎﻟس را
اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد .ﻣﻘﯾﺎس ﮐردن ) (scalingدر ﮔروه ﭘﺎراﻣﺗرھﺎی  *5-5ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد.

ورودی ﭘﺎﻟس

][32

اﻧﺗﺧﺎب اﯾﻧﮑﮫ از ﮐدام ﺷﯾب اﺳﺗﻔﺎده ﺷود .ﻻﺟﯾﮏ ’ ‘0ﺷﯾب  1را ﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﮐﻧد ،در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﮫ ﻻﺟﯾﮏ ’ ‘1ﺷﯾب  2را اﻧﺗﺧﺎب ﺧواھد ﮐرد.

ﺑﯾت ﺷﯾب 0

][34

ﭘﺎراﻣﺗر  (Mains failure) 14-10را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد Mains failure inverse .در

Mains failure inverse

][36
20

ﻻﺟﯾﮏ  0ﻓﻌﺎل اﺳت
ورودی ﺗرﻣﯾﻧﺎل ای ﮐﮫ راه اﻧدازی ﻣﺟﺎز ﺑرای آن ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﺷده اﺳت ﺑﺎﯾد ﻗﺑل از
اﯾﻧﮑﮫ ﻓرﻣﺎن ﺷروع ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺷود ﺑﺎﯾد در ﻻﺟﯾﮏ ’ ‘1ﺷود ‘ .راه اﻧدازی ﻣﺟﺎز’
ﮐﺎرﮐرد ﻻﺟﯾﮏ ’ ‘ANDرا ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺗرﻣﯾﻧﺎل ای ﮐﮫ ﺑرای START[8], JOG[14] OR
] FREEZE OUTPUT[20ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﺷده اﺳت را دارد .ﺑدﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﮐﮫ ﺑرای ﺷروع
ﺣرﮐت ﻣوﺗور ھر دو ﺷرط ﺑﺎﯾد ارﺿﺎ ﺷود .اﮔر ‘راه اﻧدازی ﻣﺟﺎز’ در ﺗرﻣﯾﻧﺎل ھﺎی
ﭼﻧدﮔﺎﻧﮫ ) (Multiple terminalsﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﺷده ﺑﺎﺷد ،ﺗﻧﮭﺎ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﯾﮏ ﻻﺟﯾﮏ
’ ‘1روی ﯾﮑﯽ از ﺗرﻣﯾﻧﺎل ھﺎ دارد ﺗﺎ اﺟرا ﺷود .ﺧروﺟﯽ دﯾﺟﯾﺗﺎل ﺑرای Run Request
)] (Start[8],jog[14] or Freeze output[20ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﺷده در ﭘﺎراﻣﺗر *5-3
ورودی ھﺎی دﯾﺟﯾﺗﺎل ﯾﺎ ﭘﺎراﻣﺗر  5-4رﻟﮫ ھﺎ ،ﺗوﺳط راه اﻧدازی ﻣﺟﺎز ﺗﺣت ﺗﺎﺛﯾر ﻗرار
ﻧﺧواھد ﮔرﻓت.

راه اﻧدازی ﻣﺟﺎز

][52

ﺳﯾﮕﻧﺎل اﻋﻣﺎل ﺷده ﻣﺑدل ﻓرﮐﺎﻧﺳﯽ را در ﻣد دﺳﺗﯽ ﻗرار ﻣﯽ دھد طوری ﮐﮫ اﻧﮕﺎر دﮐﻣﮫ
ی  Hand Onروی  LCPﻓﺷﺎر داده ﺷده اﺳت و ھر دﺳﺗور ﺗوﻗف ﻋﺎدی ﻟﻐو ﺧواھد
ﺷد .در ﺻورت ﻗطﻊ ﺳﯾﮕﻧﺎل ،ﻣوﺗور ﻣﺗوﻗف ﺧواھد ﺷد.ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ھر دﺳﺗور ﺷروع
دﯾﮕری را ﻣﻌﺗﺑر ﮐﻧﯾم ،ﯾﮏ ورودی دﯾﺟﯾﺗﺎل دﯾﮕر ﺑﺎﯾد ﺑﮫ  Auto Startاﺧﺗﺻﺎص داده
ﺷود و ﯾﮏ ﺳﯾﮕﻧﺎل ﺑﮫ اﯾن اﻋﻣﺎل ﺷود.دﮐﻣﮫ ھﺎی  Hand onو  Auto onروی LCP
ھﯾﭻ اﺛری ﻧدارﻧد و دﮐﻣﮫ ی  hand start Offو  auto atartرا ﻟﻐو ﺧواھد ﮐرد.ﺑرای
ﻓﻌﺎل ﮐردن دوﺑﺎره ی  hand onﯾﺎ  hand start ،auto startﯾﺎ  auto onرا
دوﺑﺎره ﻓﺷﺎر دھﯾد .اﮔر ھﯾﭻ ﺳﯾﮕﻧﺎﻟﯽ روی  hand startﯾﺎ  auto startﻧﺑﺎﺷد،
ﻣوﺗور ﺻرﻓﻧظر از ھر ﻓرﻣﺎن ﺷروع ﻧرﻣﺎﻟﯽ ﮐﮫ اﻋﻣﺎل ﺷده ﺑﺎﺷد ،ﻣﺗوﻗف ﺧواھد ﺷد.
اﮔر ﺳﯾﮕﻧﺎل ﺑﮫ ھر دوی  hand startو  auto startاﻋﻣﺎل ﺷود ،ﻋﻣﻠﮑرد auto
 startﺧواھد ﺑود .ﺑﺎ ﻓﺷﺎر دادن دﮐﻣﮫ ی  offروی  LCPﻣوﺗور ﺻرﻓﻧظر از ھر
ﺳﯾﮕﻧﺎﻟﯽ روی  hand startو  auto startﻣﺗوﻗف ﺧواھد ﺷد.

ﺷروع دﺳﺗﯽ

][53

اﮔر ﺳﯾﮕﻧﺎﻟﯽ اﻋﻣﺎل ﺷود ﻣﺑدل ﻓرﮐﺎﻧﺳﯽ را در ﻣد ﺧودﮐﺎر ﻗرار ﻣﯽ دھد طوری ﮐﮫ
اﻧﮕﺎر دﮐﻣﮫ ی  Auto onروی  LCPﻓﺷﺎر داده ﺷده اﺳت.

ﺷروع ﺧودﮐﺎر

][54

اﯾن ورودی را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﺳﯾﮕﻧﺎل اﻓزاﯾش ﺑرای ﺗﺎﺑﻊ ﭘﺗﺎﻧﺳﯾوﻣﺗر دﯾﺟﯾﺗﺎل ﺗوﺻﯾف
ﺷده در ﮔروه ﭘﺎراﻣﺗر ھﺎی  * 3-9اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧد.

اﻓزاﯾش Digipot
)ﭘﺗﺎﻧﺳﯾوﻣﺗر دﯾﺟﯾﺗﺎل(

][55

اﯾن ورودی را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﺳﯾﮕﻧﺎل ﮐﺎھش ﺑرای ﺗﺎﺑﻊ ﭘﺗﺎﻧﺳﯾوﻣﺗر دﯾﺟﯾﺗﺎل ﺗوﺻﯾف
ﺷده در ﮔروه ﭘﺎراﻣﺗر ھﺎی  * 3-9اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧد.

ﮐﺎھش Digipot

][56

از اﯾن ورودی ﺑرای ﭘﺎک ﮐردن رﻓرﻧس ﭘﺗﺎﻧﺳﯾوﻣﺗر دﯾﺟﯾﺗﺎل ﺗوﺻﯾف ﺷده در ﮔروه
ﭘﺎراﻣﺗر ھﺎی  *3-9اﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧد.
)ﺗﻧﮭﺎ ﺗرﻣﯾﻧﺎل ھﺎی  29و  (33ورودی ﺑرای اﻓزاﯾش دادن ﺷﻣﺎرش در ﺷﻣﺎرﻧده ی SLC
)ﺗﻧﮭﺎ ﺗرﻣﯾﻧﺎل ھﺎی  29و  (33ورودی ﺑرای ﮐﺎھش دادن ﺷﻣﺎرش در ﺷﻣﺎرﻧده ی SLC
ورودی ﺑرای ری ﺳت ﺷﻣﺎرﻧده ی A
)ﺗﻧﮭﺎ ﺗرﻣﯾﻧﺎل ھﺎی  29و  (33ورودی ﺑرای اﻓزاﯾش دادن ﺷﻣﺎرش در ﺷﻣﺎرﻧده ی SLC
)ﺗﻧﮭﺎ ﺗرﻣﯾﻧﺎل ھﺎی  29و  (33ورودی ﺑرای ﮐﺎھش دادن ﺷﻣﺎرش در ﺷﻣﺎرﻧده ی SLC
ورودی ﺑرای ری ﺳت ﺷﻣﺎرﻧده ی B
ﻣﺑدل ﻓرﮐﺎﻧﺳﯽ را ﻣﺟﺑور ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﮫ ﻣد ﺧواب ﺑرود).ﭘﺎراﻣﺗر  ، *22-4ﻣد ﺧواب را
ﺑﺑﯾﻧﯾد( .ﺑﮫ ﻟﺑﮫ ی ﺑﺎﻻ روﻧده ی ﺳﯾﮕﻧﺎل اﻋﻣﺎل ﺷده واﮐﻧش ﻣﯽ دھد.

ﭘﺎک ﮐردن Digipot

][57

ﺷﻣﺎرﻧده ی ) Aﺑﺎﻻ(
ﺷﻣﺎرﻧده ی) Aﭘﺎﯾﯾن(
ری ﺳت ﺷﻣﺎرﻧده ی A
ﺷﻣﺎرﻧده ی ) Bﺑﺎﻻ(
ﺷﻣﺎرﻧده ی ) Bﭘﺎﯾﯾن(
ری ﺳت ﺷﻣﺎرﻧده ی B
ﻣد ﺧواب

][60
][61
][62
][63
][64
][65
][66

ری ﺳت ﮐﻠﻣﮫ ی ﻧﮕﮭداری
ﭘﯾش ﮔﯾری ﮐﻧﻧده

][78

ھﻣﮫ ی داده ھﺎی ﻣوﺟود در ﭘﺎراﻣﺗر  ، 16-96ﮐﻠﻣﮫ ی ﻧﮕﮭداری ﭘﯾش ﮔﯾری ﮐﻧﻧده را
ری ﺳت ﺧواھد ﮐرد.
ﺗﻧظﯾﻣﺎت زﯾر ھﻣﮕﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﮐﻧﺗرل ﮐﻧﻧده ی ﻣﺗواﻟﯽ ) (Cascadeھﺳﺗﻧد .دﯾﺎﮔرام
ھﺎی ﺳﯾم ﺑﻧدی و ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﺑرای ﭘﺎراﻣﺗر ھﺎ  ،ﺑرای ﺟزﯾﯾﺎت ﺑﯾﺷﺗر ﮔروه ** 25-را
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ﺑﺑﯾﻧﯾد.
ﭘﻣپ اﺻﻠﯽ را ﺷروع  /ﻣﺗوﻗف ﻣﯽ ﮐﻧد )ﮐﻧﺗرل ﺷده ﺗوﺳط ﻣﺑدل ﻓرﮐﺎﻧﺳﯽ( .ﺑرای ﺷروع
ﻧﯾﺎز اﺳت ﮐﮫ ﯾﮏ ﺳﯾﮕﻧﺎل  System Startھم اﻋﻣﺎل ﺷده ﺑﺎﺷد ،ﺑرای ﻣﺛﺎل ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از
ورودی ھﺎی دﯾﺟﯾﺗﺎل ﺗﻧظﯾم ﺷده ﺑرای ]! Start [8

ﺷروع ﭘﻣپ اﺻﻠﯽ ) lead
(pump

][120

ﺑﺎﻋث ﺗﻐﯾﯾر اﺟﺑﺎری ﭘﻣپ اﺻﻠﯽ در ﯾﮏ ﮐﻧﺗرل ﮐﻧﻧده ی ﻣﺗواﻟﯽ ﻣﯽ ﺷود Lead pump .ﺗﻐﯾﯾر ﭘﻣپ اﺻﻠﯽ
 ، alternationﭘﺎراﻣﺗر  20-50ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ] At Command[2ﯾﺎ At Staging
ﯾﺎ ] At Command[3ﺗﻧظﯾم ﺷده ﺑﺎﺷد .ﭘﺎراﻣﺗر  ، Alternatin Event ، 25-51ﻣﯽ
ﺗواﻧد ﺑﮫ ھر ﯾﮏ از ﭼﮭﺎر اﻧﺗﺧﺎب ﺗﻧظﯾم ﺷود.

][121

ﻋﻣﻠﮑرد اﯾن ﻗﺳﻣت ﺑﮫ ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﭘﺎراﻣﺗر ) 25-06ﺗﻌداد ﭘﻣپ ھﺎ( ﺑﺳﺗﮕﯽ دارد .اﮔر روی
] No [0ﺗﻧظﯾم ﺷده ﺑﺎﺷد ،ﭘﻣپ  1ﭘﻣﭘﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺗوﺳط رﻟﮫ ی  1ﮐﻧﺗرل ﻣﯽ ﺷود  .اﮔر
روی ] Yes [1ﺗﻧظﯾم ﺷده ﺑﺎﺷد ،ﭘﻣپ  1ﭘﻣﭘﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺗوﺳط ﻣﺑدل ﻓرﮐﺎﻧﺳﯽ
ﮐﻧﺗرل ﻣﯽ ﺷود و ﭘﻣپ  2ﺑﮫ ﭘﻣﭘﯽ ﮐﮫ ﺗوﺳط رﻟﮫ ی  1ﮐﻧﺗرل ﻣﯽ ﺷود ﮔﻔﺗﮫ ﺧواھد ﺷد.
ﭘﻣپ ﺳرﻋت ﻣﺗﻐﯾر )اﺻﻠﯽ( ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد در ﮐﻧﺗرل ﮐﻧﻧده ی ﻣﺗوال اﺻﻠﯽ اﯾﻧﺗر ﻻک ﺷود.
ﺟدول زﯾر را ﺑﺑﯾﻧﯾد:
ﺗﻧظﯾﻣﺎت در ﭘﺎراﻣﺗر
ﺗﻧظﯾﻣﺎت در ﭘﺎراﻣﺗر *5-1
25-06
[0] No
[1] Yes
ﮐﻧﺗرل ﺷده ﺗوﺳط ﻣﺑدل
ﮐﻧﺗرل ﺷده ﺗوﺳط رﻟﮫ ی اﯾﻧﺗرﻻک ﭘﻣپ [130] 1
ﻓرﮐﺎﻧس)ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد اﯾﻧﺗر
) 1ﺗﻧﮭﺎ در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ
ﻻک ﺷود(
ﭘﻣپ اﺻﻠﯽ ﻧﺑﺎﺷد (
ﮐﻧﺗرل ﺷده ﺗوﺳط رﻟﮫ  2اﯾﻧﺗرﻻک ﭘﻣپ [131] 2
ﮐﻧﺗرل ﺷده ﺗوﺳط رﻟﮫ 1

][130-138

ﮐﻧﺗرل ﺷده ﺗوﺳط رﻟﮫ 2

ﮐﻧﺗرل ﺷده ﺗوﺳط رﻟﮫ 3

اﯾﻧﺗرﻻک ﭘﻣپ [132] 3

ﮐﻧﺗرل ﺷده ﺗوﺳط رﻟﮫ 3

ﮐﻧﺗرل ﺷده ﺗوﺳط رﻟﮫ 4

اﯾﻧﺗرﻻک ﭘﻣپ [133] 4

ﮐﻧﺗرل ﺷده ﺗوﺳط رﻟﮫ 4

ﮐﻧﺗرل ﺷده ﺗوﺳط رﻟﮫ 5

اﯾﻧﺗرﻻک ﭘﻣپ [134] 5

ﮐﻧﺗرل ﺷده ﺗوﺳط رﻟﮫ 5

ﮐﻧﺗرل ﺷده ﺗوﺳط رﻟﮫ 6

اﯾﻧﺗرﻻک ﭘﻣپ [135] 6

ﮐﻧﺗرل ﺷده ﺗوﺳط رﻟﮫ 6

ﮐﻧﺗرل ﺷده ﺗوﺳط رﻟﮫ 7

اﯾﻧﺗرﻻک ﭘﻣپ [136] 7

ﮐﻧﺗرل ﺷده ﺗوﺳط رﻟﮫ 7

ﮐﻧﺗرل ﺷده ﺗوﺳط رﻟﮫ 8

اﯾﻧﺗرﻻک ﭘﻣپ [137] 8

ﮐﻧﺗرل ﺷده ﺗوﺳط رﻟﮫ 8

ﮐﻧﺗرل ﺷده ﺗوﺳط رﻟﮫ 9

اﯾﻧﺗرﻻک ﭘﻣپ [138] 9

22

 5-13ورودی دﯾﺟﯾﺗﺎل 29
ﻋﻣﻠﮑرد
اﻧﺗﺧﺎب ھﺎ و ﮐﺎرﮐرد ھﺎﯾﯽ ﻣﺷﺎﺑﮫ ﭘﺎراﻣﺗر . * 5-1ورودی ھﺎی دﯾﺟﯾﺗﺎل

ھﯾﭻ ﮐﺎری

اﺗﺧﺎب
* ][0

 5-14ورودی دﯾﺟﯾﺗﺎل 32

ﻋﻣﻠﮑرد
اﻧﺗﺧﺎب ھﺎ و ﮐﺎرﮐرد ھﺎﯾﯽ ﻣﺷﺎﺑﮫ ﭘﺎراﻣﺗر  * 5-1ورودی ھﺎی دﯾﺟﯾﺗﺎل  .ﻏﯾر
از ورودی ﭘﺎﻟس

ھﯾﭻ ﮐﺎری

اﺗﺧﺎب
* ][0

 5-15ورودی دﯾﺟﯾﺗﺎل 33
ﻋﻣﻠﮑرد
اﻧﺗﺧﺎب ھﺎ و ﮐﺎرﮐرد ھﺎﯾﯽ ﻣﺷﺎﺑﮫ ﭘﺎراﻣﺗر
 * 5-1ورودی ھﺎی دﯾﺟﯾﺗﺎل

اﺗﺧﺎب
* ][0

ھﯾﭻ ﮐﺎری

 5-30ﺧروﺟﯽ دﯾﺟﯾﺗﺎل 27
ﻋﻣﻠﮑرد
اﻧﺗﺧﺎب ھﺎ و ﮐﺎرﮐرد ھﺎﯾﯽ ﻣﺷﺎﺑﮫ ﭘﺎراﻣﺗر
 * 5-1ورودی ھﺎی دﯾﺟﯾﺗﺎل

اﺗﺧﺎب
* ][0

ھﯾﭻ ﮐﺎری

 5-40ﻋﻣﻠﮑرد رﻟﮫ ھﺎ
)رﻟﮫ ی ] 1[0و رﻟﮫ ی ] 2[1و رﻟﮫ ی ] 7[6و رﻟﮫ ی ] 8[7و رﻟﮫ ی ](9[8

آراﯾﮫ ی ][8
اﻧﺗﺧﺎب ھﺎﯾﯽ ﺑرای ﺗﻌرﯾف ﻋﻣﻠﮑرد رﻟﮫ ھﺎ

اﺗﺧﺎب ھر رﻟﮫ ی ﻣﮑﺎﻧﯾﮑﯽ در ﯾﮏ آراﯾﮫ ی ﭘﺎراﻣﺗری ﺗﻌرﯾف ﺷده اﺳت.
ھﯾﭻ ﮐﺎری
ﮐﻧﺗرل آﻣﺎده
دراﯾو آﻣﺎده

* ][0
][1
][2
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دراﯾو آﻣﺎده  /از راه دور
ﺣﺎل اﻧﺗظﺎر ) / (stand byﺑدون ھﺷدار
در ﺣﺎل ﮐﺎر
در ﺣﺎل ﮐﺎر  /ﺑدون ھﺷدار
اﺟرا روی رﻓرﻧس /ﺑدون ھﺷدار
آﻻرم
آﻻرم ﯾﺎ ھﺷدار
در ﺣد ﮔﺷﺗﺎور
ﺧﺎرج از ﻣﺣدوده ی ﺟرﯾﺎن
ﭘﺎﯾﯾن ﺟرﯾﺎن  ،ﭘﺎﯾﯾن
ﺑﺎﻻی ﺟرﯾﺎن  ،ﺑﺎﻻ
ﺧﺎرج از ﻣﺣدوده ی ﺳرﻋت
ﺳرﻋت ﭘﺎﯾﯾن
ﺳرﻋت ﺑﺎﻻ
ﺧﺎرج از ﻣﺣدوده ی ﻓﯾدﺑﮏ
ﻓﯾدﺑﮏ ﭘﺎﯾﯾن
ﻓﯾدﺑﮏ ﺑﺎﻻ
ھﺷدار دﻣﺎ
ﻣﻌﮑوس
ﺗرﻣﯾﻧﺎل OK
ﺣد ﮔﺷﺗﺎور و ﺗوﻗف
ﺗرﻣز  ،ﺑدون ھﺷدار
آﻣﺎده ی ﺗرﻣز  ،ھﯾﭻ ﺧطﺎﯾﯽ
ﺧطﺎی ﺗرﻣز )(IGBT
اﯾﻧﺗر ﻻک ﺧﺎرﺟﯽ
ﺑﯾت  11ﮐﻠﻣﮫ ی ﮐﻧﺗرل
ﺑﯾت  12ﮐﻠﻣﮫ ی ﮐﻧﺗرل
ﺧﺎرج از ﻣﺣدوده ی رﻓرﻧس
رﻓرﻧس ﭘﺎﯾﯾﻧﯽ low ،
رﻓرﻧس ﺑﺎﻻﯾﯽ high ،
ﮐﻧﺗرل ﺗرﻣﯾﻧﺎل
ﮐﻧﺗرل ﺗرﻣﯾﻧﺎل  1 ،اﮔر  time outرخ
دھد
ﮐﻧﺗرل ﺗرﻣﯾﻧﺎل  0 ،اﮔر  time outرخ
دھد
ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﮐﻧﻧده 0
ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﮐﻧﻧده 1
ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﮐﻧﻧده 2
ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﮐﻧﻧده 3
ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﮐﻧﻧده 4
ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﮐﻧﻧده 5
ﻗﺎﻧون ﻻﺟﯾﮏ 0
ﻗﺎﻧون ﻻﺟﯾﮏ 1
ﻗﺎﻧون ﻻﺟﯾﮏ 2
ﻗﺎﻧون ﻻﺟﯾﮏ 3
ﻗﺎﻧون ﻻﺟﯾﮏ 4
ﻗﺎﻧون ﻻﺟﯾﮏ 5
ﺧروﺟﯽ دﯾﺟﯾﺗﺎل A SL

][3
][4
][5
][6
][8
][9
][10
][11
][12
][13
][14
][15
][16
][17
][18
][19
][20
][21
][25
][26
][27
][28
][29
][30
][35
][36
][37
][40
][41
][42
][45
][46
][47
][60
][61
][62
][63
][64
][65
][70
][71
][72
][73
][74
][75
][80
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ﺧروﺟﯽ دﯾﺟﯾﺗﺎل B SL
ﺧروﺟﯽ دﯾﺟﯾﺗﺎل C SL
ﺧروﺟﯽ دﯾﺟﯾﺗﺎل D SL
ﺧروﺟﯽ دﯾﺟﯾﺗﺎل E SL
ﺧروﺟﯽ دﯾﺟﯾﺗﺎل F SL
ھﯾﭻ آﻻرﻣﯽ
ﭼرﺧش ﻣﻌﮑوس
ﻓﻌﺎل ﮐردن رﻓرﻧس ﻣﺣﻠﯽ
ﻓﻌﺎل ﮐردن رﻓرﻧس دور
ﻓﻌﺎل ﮐردن دﺳﺗور ﺷروع
دراﯾو در ﻣد دﺳﺗﯽ
دراﯾو در ﻣد ﺧودﮐﺎر
ﺧطﺎی ﮐﻼک
ﺗﻌﻣﯾر و ﻧﮕﮭداری ﭘﯾش ﮔﯾری ﮐﻧﻧده
ھﯾﭻ ﺟرﯾﺎﻧﯽ ﻧﯾﺳت
ﭘﻣپ ﺧﺷﮏ
اﻧﺗﮭﺎی ﻣﻧﺣﻧﯽ
ﻣد ﺧواب
ﺗﺳﻣﮫ ﭘﺎره ﺷده
ﺑﺎی ﭘس ﮐردن ﮐﻧﺗرل ﮐﻧﻧده ی ﺷﯾر
ﭘر ﺷدن ﻟوﻟﮫ
ﭘﻣپ ﻣﺗواﻟﯽ 1
ﭘﻣپ ﻣﺗواﻟﯽ 2
ﭘﻣپ ﻣﺗواﻟﯽ 3
آﻻرم  ،ﻗﻔل ﺷدن ﺗرﯾپ
ﻓﻌﺎل ﮐردن ﻣد ﺑﺎی ﭘس

][81
][82
][83
][84
][85
][160
][161
][165
][166
][167
][168
][169
][180
][181
][190
][191
][192
][193
][194
][195
][199
][211
][212
][213
][223
][224

 5-53رﻓرﻧس ﺑﺎﻻﯾﯽ /ﻣﻘدار ﻓﯾدﺑﮏ ﺗرﻣﯾﻧﺎل ی 29
ﻋﻣﻠﮑرد
ﻣﻘدار ﺑﺎﻻﯾﯽ رﻓرﻧس ﺳرع ﺷﻔت ﻣوﺗور و ﻣﻘدار ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻓﯾدﺑﮏ را وارد ﮐﻧﯾد ،
ھﻣﭼﻧﯾن ﭘﺎراﻣﺗر  5-58ﺗرﻣﯾﻧﺎل ی  33رﻓرﻧس ﺑﺎﻻ /ﻣﻘدار ﻓﯾدﺑﮏ را ﺑﺑﯾﻧﯾد

ﻣﺣدوده
*100.000 N/A
][-999999.999 – 999999.999 N/A

** 8.2.8 6-ورودی/ﺧروﺟﯽ آﻧﺎﻟوگ
ﮔروه ﭘﺎراﻣﺗر ھﺎ ﺑرای ﺗﻧظﯾم ورودی و ﺧروﺟﯽ آﻧﺎﻟوگ

 6-00زﻣﺎن ﺗﺎﯾم اوت ) (Time-outﺻﻔر زﻧده
ﻋﻣﻠﮑرد
دوره ی زﻣﺎﻧﯽ ﺗﺎﯾم اوت ﺻﻔر را وارد ﮐﻧﯾد .زﻣﺎن ﺗﺎﯾم اوت ﺻﻔر ﺑرای ورودی ھﺎی
دﯾﺟﯾﺗﺎل ﻓﻌﺎل اﺳت  ،ﯾﻌﻧﯽ ﺗرﻣﯾﻧﺎل ی  53ﯾﺎ  54ﺑﮫ ﻋﻧوان رﻓرﻧس ﯾﺎ ﻣﻧﺑﻊ ﻓﯾدﺑﮏ اﺳﺗﻔﺎده
ﻣﯽ ﺷوﻧد .اﮔر ﻣﻘدار ﺳﯾﮕﻧﺎل رﻓرﻧس ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺟرﯾﺎن ورودی اﻧﺗﺧﺎﺑﯽ ﺑرای ﻣدت زﻣﺎن
ﺗﻌرﯾف ﺷده در ﭘﺎراﻣﺗر  ، 6-00ﮐﻣﺗر از  % 50ﻣﻘدار ﺗﻧظﯾم ﺷده در ﭘﺎراﻣﺗر  6-10ﺗرﻣﯾﻧﺎل

][1 - 99 s

ﻣﺣدوده
*10 s
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ی ) 53وﻟﺗﺎژ ﭘﺎﯾﯾن( ﭘﺎراﻣﺗر  6-12ﺗرﻣﯾﻧﺎل ) 53ﺟرﯾﺎن ﭘﺎﯾﯾن(  ،ﺗرﻣﯾﻧﺎل  6-20وﻟﺗﺎژ ﭘﺎﯾﯾن
ﯾﺎ ﭘﺎراﻣﺗر  6-22ﺗرﻣﯾﻧﺎل  54ﺟرﯾﺎن ﭘﺎﯾﯾن ﺷود  ،ﺗﺎﯾم اوت ﺻﻔر ﻓﻌﺎل ﺧواھد ﺷد.

 6-01ﻋﻣﻠﮑرد ﺗﺎﯾم اوت ﺻﻔر
اﻧﺗﺧﺎب

ﻋﻣﻠﮑرد
ﺗﺎﺑﻊ ﺗﺎﯾم اوت را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد .ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻧظﯾم ﺷده در ﭘﺎراﻣﺗر  6-01وﻗﺗﯽ ﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ
ﺳﯾﮕﻧﺎل ورودی روی ﺗرﻣﯾﻧﺎل ی  53ﯾﺎ  54ﺑرای ﻣدت زﻣﺎن ﺗﻌرﯾف ﺷده در ﭘﺎراﻣﺗر -00
) 6زﻣﺎن ﺗﺎﯾم اوت ﺻﻔر(  ،ﮐﻣﺗر از  % 50ﻣﻘدار ﻣوﺟود در ﭘﺎراﻣﺗر  6-10ﺗرﻣﯾﻧﺎل ی
 53وﻟﺗﺎژ ﭘﺎﯾﯾن  ،ﭘﺎراﻣﺗر  6-12ﺗرﻣﯾﻧﺎل  53ﺟرﯾﺎن ﭘﺎﯾﯾن  ،ﭘﺎراﻣﺗر  6-20ﺗرﻣﯾﻧﺎل 54
وﻟﺗﺎژ ﭘﺎﯾﯾن ﯾﺎ ﭘﺎراﻣﺗر  6-22ﺗرﻣﯾﻧﺎل  54ﺟرﯾﺎن ﭘﺎﯾﯾن  ،ﺑﺎﺷد.اﮔر ﭼﻧد ﺗﺎﯾم اوت ھﻣزﻣﺎن
اﺗﻔﺎق ﺑﯾﻔﺗد ،ﻣﺑدل ﻓرﮐﺎﻧس ﺗواﺑﻊ ﺗﺎﯾم اوت را ﺑﮫ ﺻورت زﯾر اوﻟوﯾت ﺑﻧدی ﻣﯽ ﮐﻧد:
 .1ﭘﺎراﻣﺗر  6-01ﺗﺎﺑﻊ ﺗﺎﯾم اوت ﺻﻔر زﻧده
 .2ﭘﺎراﻣﺗر  8-04ﺗﺎﺑﻊ ﮐﻧﺗرل ﺗﺎﯾم اوت
ﻓرﮐﺎﻧس ﺧروﺟﯽ ﻣﺑدل ﻓرﮐﺎﻧس ﻣﯽ ﺗواﻧد ﯾﮑﯽ از ﻣوارد زﯾر ﺑﺎﺷد:
 ] [1ﻣﻧﺟﻣد ﺷده روی ﻣﻘدار ﻓﻌﻠﯽ ] [2ﺗﻧظﯾم ﺷده ﺑﮫ ﺗوﻗف ] [3ﺗﻧظﯾم ﺷده ﺑﮫ دور آھﺳﺗﮫ ] [4ﺗﻧظﯾم ﺷده ﺑﮫ ﺳرﻋت ﻣﺎﮐزﯾﻣم ] [5ﺗﻧظﯾم ﺷده ﺑﮫ ﺗوﻗف ﺑﺎ ﺗرﯾپﺧﺎﻣوش
ﻓرﯾز ﮐردن ﺧروﺟﯽ
ﺗوﻗف
دور آھﺳﺗﮫ
ﺳرﻋت ﻣﺎﮐزﯾﻣم
ﺗوﻗف و ﺗرﯾپ ﮐردن

* ][0
][1
][2
][3
][4
][5

 6-10وﻟﺗﺎژ ﭘﺎﯾﯾن ﺗرﻣﯾﻧﺎل 53
ﻋﻣﻠﮑرد
ﻣﻘدار ﭘﺎﯾﯾن وﻟﺗﺎژ را وارد ﮐﻧﯾد.اﯾن ﻣﻘدار آﻧﺎﻟوگ وارد ﺷده ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﻣﻘدار ﭘﺎﯾﯾﻧﯽ
ﻓﯾدﺑﮏ ﺗﻧظﯾم ﺷده در ﭘﺎراﻣﺗر ) 6-14ﻣﻘدار ﭘﺎﯾﯾن رﻓرﻧس/ﻓﯾدﺑﮏ ﺗرﻣﯾﻧﺎل ی (53
ھﻣﺧواﻧﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد

][0.00 – par. 6-11 V

ﻣﺣدوده
*0.07 V

 6-11وﻟﺗﺎژ ﺑﺎﻻ ﺗرﻣﯾﻧﺎل 53
ﻋﻣﻠﮑرد
ﻣﻘدار ﺑﺎﻻی وﻟﺗﺎژ را وارد ﮐﻧﯾد.اﯾن ﻣﻘدار آﻧﺎﻟوگ وارد ﺷده ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﻣﻘدار ﺑﺎﻻﯾﯽ

][par. 6-10 – 10 V

ﻣﺣدوده
*10.00 V
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ﻓﯾدﺑﮏ ﺗﻧظﯾم ﺷده در ﭘﺎراﻣﺗر ) 6-14ﻣﻘدار ﺑﺎﻻﯾﯽ رﻓرﻧس/ﻓﯾدﺑﮏ ﺗرﻣﯾﻧﺎل ی (53
ھﻣﺧواﻧﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد

 6-14ﻣﻘدار رﻓرﻧس ﭘﺎﯾﯾن  /ﻓﯾدﺑﮏ ﺗرﻣﯾﻧﺎل 53
ﻋﻣﻠﮑرد
ﻣﻘدار ﻣﻘﯾﺎس ﺑﻧدی ورودی آﻧﺎﻟوگ ﮐﮫ ﺑﮫ وﻟﺗﺎژ ﭘﺎﯾﯾن /ﺟرﯾﺎن ﭘﺎﯾﯾن ﺗﻧظﯾم ﺷده در
ﭘﺎراﻣﺗر ) 6-10وﻟﺗﺎژ ﭘﺎﯾﯾن ﺗرﻣﯾﻧﺎل  (53و ﭘﺎرﻟﻣﺗر ) 6-12ﺟرﯾﺎن ﭘﺎﯾﯾن ﺗرﻣﯾﻧﺎل
 (53ﻣرﺑوط اﺳت را وارد ﮐﻧﯾد.

 [-999999.999]999999.999 N/A

ﻣﺣدوده
*0.000 N/A

 6-15ﻣﻘدار رﻓرﻧس ﺑﺎﻻ  /ﻓﯾدﺑﮏ ﺗرﻣﯾﻧﺎل 53
ﻋﻣﻠﮑرد
ﻣﻘدار ﻣﻘﯾﺎس ﺑﻧدی ورودی آﻧﺎﻟوگ ﮐﮫ ﺑﮫ وﻟﺗﺎژ ﺑﺎﻻ /ﺟرﯾﺎن ﺑﺎﻻی ﺗﻧظﯾم ﺷده در
ﭘﺎراﻣﺗر ) 6-10وﻟﺗﺎژ ﺑﺎﻻی ﺗرﻣﯾﻧﺎل  (53و ﭘﺎرﻟﻣﺗر ) 6-12ﺟرﯾﺎن ﺑﺎﻻی ﺗرﻣﯾﻧﺎل
 (53ﻣرﺑوط اﺳت را وارد ﮐﻧﯾد.

 [-999999.999]999999.999 N/A

ﻣﺣدوده
*50.000 N/A

 6-20وﻟﺗﺎژ ﭘﺎﯾﯾن ﺗرﻣﯾﻧﺎل 54
ﻋﻣﻠﮑرد
ﻣﻘدار ﭘﺎﯾﯾن وﻟﺗﺎژ را وارد ﮐﻧﯾد.اﯾن ﻣﻘدار آﻧﺎﻟوگ وارد ﺷده ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﻣﻘدار ﭘﺎﯾﯾﻧﯽ
ﻓﯾدﺑﮏ ﺗﻧظﯾم ﺷده در ﭘﺎراﻣﺗر ) 6-24ﻣﻘدار ﭘﺎﯾﯾن رﻓرﻧس/ﻓﯾدﺑﮏ ﺗرﻣﯾﻧﺎل ی (54
ھﻣﺧواﻧﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد

][0.00 – par. 6-21 V

ﻣﺣدوده
*0.07 V

 6-21وﻟﺗﺎژ ﺑﺎﻻ ﺗرﻣﯾﻧﺎل 54
ﻋﻣﻠﮑرد
ﻣﻘدار ﺑﺎﻻی وﻟﺗﺎژ را وارد ﮐﻧﯾد.اﯾن ﻣﻘدار آﻧﺎﻟوگ وارد ﺷده ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﻣﻘدار ﺑﺎﻻﯾﯽ
ﻓﯾدﺑﮏ ﺗﻧظﯾم ﺷده در ﭘﺎراﻣﺗر ) 6-25ﻣﻘدار ﺑﺎﻻﯾﯽ رﻓرﻧس/ﻓﯾدﺑﮏ ﺗرﻣﯾﻧﺎل ی (54
ھﻣﺧواﻧﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد

][par. 6-10 – 10 V

ﻣﺣدوده
*10.00 V
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 6-24ﻣﻘدار رﻓرﻧس ﭘﺎﯾﯾن  /ﻓﯾدﺑﮏ ﺗرﻣﯾﻧﺎل 54
ﻋﻣﻠﮑرد
ﻣﻘدار ﻣﻘﯾﺎس ﺑﻧدی ورودی آﻧﺎﻟوگ ﮐﮫ ﺑﮫ وﻟﺗﺎژ ﭘﺎﯾﯾن /ﺟرﯾﺎن ﭘﺎﯾﯾن ﺗﻧظﯾم ﺷده در
ﭘﺎراﻣﺗر ) 6-20وﻟﺗﺎژ ﺑﺎﻻی ﺗرﻣﯾﻧﺎل  (54و ﭘﺎرﻟﻣﺗر ) 6-22ﺟرﯾﺎن ﭘﺎﯾﯾن ﺗرﻣﯾﻧﺎل
 (54ﻣرﺑوط اﺳت را وارد ﮐﻧﯾد.

 [-999999.999]999999.999 N/A

ﻣﺣدوده
* 0.000 N/A

 6-25ﻣﻘدار رﻓرﻧس ﺑﺎﻻ  /ﻓﯾدﺑﮏ ﺗرﻣﯾﻧﺎل 54
ﻋﻣﻠﮑرد
ﻣﻘدار ﻣﻘﯾﺎس ﺑﻧدی ورودی آﻧﺎﻟوگ ﮐﮫ ﺑﮫ وﻟﺗﺎژ ﺑﺎﻻ /ﺟرﯾﺎن ﺑﺎﻻی ﺗﻧظﯾم ﺷده در
ﭘﺎراﻣﺗر) 6-21وﻟﺗﺎژ ﺑﺎﻻی ﺗرﻣﯾﻧﺎل  (54و ﭘﺎراﻣﺗر ) 6-23ﺟرﯾﺎن ﺑﺎﻻی ﺗرﻣﯾﻧﺎل
 (54ﻣرﺑوط اﺳت را وارد ﮐﻧﯾد.

 [-999999.999]999999.999 N/A

ﻣﺣدوده
100.000 N/A

 6-50ﺧروﺟﯽ ﺗرﻣﯾﻧﺎل 42
ﻋﻣﻠﮑرد
ﻋﻣﻠﮑرد ﺗرﻣﯾﻧﺎل  42را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺧروﺟﯽ ﺟرﯾﺎن آﻧﺎﻟوگ اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد .ﺟرﯾﺎن ﻣوﺗور  mA 20ﻣرﺑوط
ﺑﮫ  I maxاﺳت.
ھﯾﭻ ﮐﺎری
ﻓرﮐﺎﻧس ﺧروﺟﯽ 0-100
)0-100 Hz , (0-20 mA
رﻓرﻧس ﻣﯾﻧﯾﻣوم – ﻣﺎﮐزﯾﻣم
رﻓرﻧس ﻣﯾﻧﯾﻣم-رﻓرﻧس ﻣﺎﮐزﯾﻣم و )(0-20 mA
ﻓﯾدﺑﮏ ±200 %
 -200 %ﺗﺎ  +200 %ﭘﺎراﻣﺗر  20-14و )(0-20 mA
ﺟرﯾﺎن ﻣوﺗور  -0ﺟرﯾﺎن ﻣﺎﮐزﯾﻣم
 - 0ﺟرﯾﺎن ﻣﺎﮐزﯾﻣم اﯾﻧورﺗر )ﭘﺎراﻣﺗر  (20-14و )(0-20 mA
ﮔﺷﺗﺎور  – 0ﮔﺷﺗﺎور ﺣدی
 - 0ﺣد ﮔﺷﺗﺎور )ﭘﺎراﻣﺗر  (4-16و )(0-20 mA
ﮔﺷﺗﺎور  -0ﮔﺷﺗﺎور ﻧﺎﻣﯽ
 - 0ﮔﺷﺗﺎور ﻧﺎﻣﯽ ﻣوﺗور (0-20 mA) ،
ﺗوان  -0ﺗوان ﻧﺎﻣﯽ
 - 0ﺗوان ﻧﺎﻣﯽ ﻣوﺗور (0-20 mA) ،
 -0ﺣد ﺑﺎﻻی ﺳرﻋت )ﭘﺎراﻣﺗر  4-13و ﭘﺎراﻣﺗر  (4-14و )  0-20ﺳرﻋت  -0ﺣد ﺑﺎﻻی ﺳرﻋت
(mA
ﺣﻠﻘﮫ ﺑﺳﺗﮫ ی ﺧﺎرﺟﯽ 1
)0-100% , (0-20 mA
ﺣﻠﻘﮫ ﺑﺳﺗﮫ ی ﺧﺎرﺟﯽ 2
)0-100% , (0-20 mA
ﺣﻠﻘﮫ ﺑﺳﺗﮫ ی ﺧﺎرﺟﯽ 3
)0-100% , (0-20 mA
ﻓرﮐﺎﻧس ﺧروﺟﯽ 20-4 100-0
0-100 Hz
mA
رﻓرﻧس ﻣﯾﻧﯾﻣوم – ﻣﺎﮐزﯾﻣم
رﻓرﻧس mA 20-4
ﻓﯾدﺑﮏ mA 20-4
 -200 %ﺗﺎ  +200 %ﭘﺎراﻣﺗر 20-14
ﺟرﯾﺎن ﻣوﺗور mA 20-4
 – 0ﺟرﯾﺎن ﻣﺎﮐزﯾﻣم اﯾﻧورﺗر )ﭘﺎراﻣﺗر (16-37
ﮔﺷﺗﺎور  -0ﺣد mA 20-4
 – 0ﺣد ﮔﺷﺗﺎور )ﭘﺎراﻣﺗر (4-16
ﮔﺷﺗﺎور  -0ﻧﺎﻣﯽ mA 20-4
 – 0ﮔﺷﺗﺎور ﻧﺎﻣﯽ ﻣوﺗور
ﺗوان mA 20 – 4
 – 0ﺗوان ﻧﺎﻣﯽ ﻣوﺗور

اﻧﺗﺧﺎب

][0
][100
][101
][102
][103
][104
][105
][106
*] [107
][113
][114
][115
][130
][131
][132
][133
][134
][135
][136
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0
0
0
0
0
0
0
0

– ﺣد ﺑﺎﻻی ﺳرﻋت ) 4-13و (4-14
–  %100و )(0 – 20 mA
– %100
–  %100و )(0 – 20 mA
– %100
– %100
– %100
– %100

ﺳرﻋت mA 20 – 4
ﮐﻧﺗرل ﺑﺎس
ﮐﻧﺗرل ﺑﺎس mA 20 – 4
Bus Control t.o.
Bus Control t.o. 4-20 mA
Ext. CL 1 4-20 mA
Ext. CL 2 4-20 mA
Ext. CL 3 4-20 mA

][137
][139
][140
][141
][142
][143
][144
][145

!ﻣﻘﺎدﯾر ﺑرای ﺗﻧظﯾﻣﺎت رﻓرﻧس ﻣﯾﻧﯾﻣم در ﭘﺎراﻣﺗر ﺣﻠﻘﮫ ﺑﺎز ) 3-02رﻓرﻧس ﻣﯾﻧﯾﻣم( و ﺑرای ﺣﻠﻘﮫ ﺑﺳﺗﮫ در ﭘﺎراﻣﺗر ) 20-13رﻓرﻧس
ﻣﯾﻧﯾﻣم/ﻓﯾدﺑﮏ( ﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﺷود .ﻣﻘﺎدﯾر ﺑرای ﺗﻧظﯾﻣﺎت رﻓرﻧس ﻣﺎﮐزﯾﻣم در ﭘﺎراﻣﺗر ﺣﻠﻘﮫ ﺑﺎز ) 3-03رﻓرﻧس ﻣﺎﮐزﯾﻣم( و ﺑرای ﺣﻠﻘﮫ ﺑﺳﺗﮫ
در ﭘﺎراﻣﺗر ) 20-14رﻓرﻧس ﻣﺎﮐزﯾﻣم/ﻓﯾدﺑﮏ( ﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﺷود.

 6-51ﻣﻘﯾﺎس ﻣﯾﻧﯾﻣم ﺧروﺟﯽ ﺗرﻣﯾﻧﺎل 42
ﻋﻣﻠﮑرد
ﻣﯽ ﻧﯾﻣم ﺧروﺟﯽ ) 0ﯾﺎ  (mA 4ﺳﯾﮕﻧﺎل آﻧﺎﻟوگ ﺗرﻣﯾﻧﺎل  42را ﻣﻘﯾﺎس ﺑﻧدی ﮐﻧﯾد.
ﻣﻘدار را روی درﺻدی از ﻣﺣدوده ی ﮐﺎﻣل ﻣﺗﻐﯾر اﻧﺗﺧﺎب ﺷده در ﭘﺎراﻣﺗر 6-50
)ﺧروﺟﯽ ﺗرﻣﯾﻧﺎل ی  (42ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﯾد.

][0.00 – 200.00 %

ﺣدود
* %0.00

 6-52ﻣﻘﯾﺎس ﻣﺎﮐزﯾﻣم ﺧروﺟﯽ ﺗرﻣﯾﻧﺎل 42
ﻋﻣﻠﮑرد
ﻣﺎﮐزﯾﻣم ﺧروﺟﯽ ) (mA 20ﺳﯾﮕﻧﺎل آﻧﺎﻟوگ ﺗرﻣﯾﻧﺎل  42را ﻣﻘﯾﺎس ﺑﻧدی ﮐﻧﯾد.
ﻣﻘدار را روی درﺻدی از ﻣﺣدوده ی ﮐﺎﻣل ﻣﺗﻐﯾر اﻧﺗﺧﺎب ﺷده در ﭘﺎراﻣﺗر 6-50
)ﺧروﺟﯽ ﺗرﻣﯾﻧﺎل ی  (42ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﯾد.

][0.00 – 200.00 %

ﺣدود
* %100.00

ﻣﯾﺗواﻧﯾم ﻣﻘداری ﮐوﭼﮑﺗر از  20 mAرا در ﻣﻘﯾﺎس ﮐﺎﻣل ﺑﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﻣﻘﺎدﯾر
ﺑزرﮔﺗر از  % 100ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻓرﻣول زﯾر ﺑﯾﺎﺑﯾم:
× % 100ﺟرﯾﺎن ﻣﺎﮐزﯾﻣم ﻣطﻠوبmA 20/

ﻣﺛﺎل :1
ﻣﻘدار ﻣﺗﻐﯾر = ﻓرﮐﺎﻧس ﺧروﺟﯽ  ،ﻣﺣدوده ی  0ﺗﺎ Hz 100
ﻣﺣدوده ی ﻣورد ﻧﯾﺎز در ﺧروﺟﯽ=  0ﺗﺎ Hz 50
ﺳﯾﮕﻧﺎل ﺧروﺟﯽ  0ﯾﺎ  mA 4در  Hz 0ﻣورد ﻧﯾﺎز اﺳت) %0ﻣﺣدوده( -ﭘﺎراﻣﺗر ) 6-51ﻣﻘﯾﺎس ﻣﯾﻧﯾﻣم ﺧروﺟﯽ ﺗرﻣﯾﻧﺎل  ( 42را روی
 %0ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﯾد.
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ﺳﯾﮕﻧﺎل ﺧروﺟﯽ  mA 20در  Hz 50ﻣورد ﻧﯾﺎز اﺳت ) % 50ﻣﺣدوده(  -ﭘﺎراﻣﺗر ) 6-52ﻣﻘﯾﺎس ﻣﺎﮐزﯾﻣم ﺧروﺟﯽ ﺗرﻣﯾﻧﺎل  ( 42را
روی  %50ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﯾد.

ﻣﺛﺎل : 2
ﻣﺗﻐﯾر = ﻓﯾدﺑﮏ  ،ﻣﺣدوده= -200 % to +200%
ﻣﺣدوده ی ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺑرای ﺧروﺟﯽ = 0 -100%
ﺳﯾﮕﻧﺎل ﺧروﺟﯽ  0ﯾﺎ  mA 4در  % 0ﻣورد ﻧﯾﺎز اﺳت) %50ﻣﺣدوده( -ﭘﺎراﻣﺗر ) 6-51ﻣﻘﯾﺎس ﻣﯾﻧﯾﻣم ﺧروﺟﯽ ﺗرﻣﯾﻧﺎل  ( 42را روی
 %50ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﯾد.
ﺳﯾﮕﻧﺎل ﺧروﺟﯽ  mA 20در  100 %ﻣورد ﻧﯾﺎز اﺳت ) % 75ﻣﺣدوده(  -ﭘﺎراﻣﺗر ) 6-52ﻣﻘﯾﺎس ﻣﺎﮐزﯾﻣم ﺧروﺟﯽ ﺗرﻣﯾﻧﺎل  ( 42را
روی  %75ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﯾد.

ﻣﺛﺎل : 3
ﻣﻘدار ﻣﺗﻐﯾر = رﻓرﻧس  ،ﻣﺣدوده= رﻓرﻧس ﻣﯽ ﻧﯾﻣم ﺗﺎ رﻓرﻧس ﻣﺎﮐزﯾﻣم
ﻣﺣدوده ی ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺑرای ﺧروﺟﯽ= رﻓرﻧس ﻣﯽ ﻧﯾﻣم ) – (% 0رﻓرﻧس ﻣﺎﮐزﯾﻣم )0-10 mA ، (% 100
ﺳﯾﮕﻧﺎل ﺧروﺟﯽ  0ﯾﺎ  mA 4در رﻓرﻧس ﻣﯽ ﻧﯾﻣم ﻣورد ﻧﯾﺎز اﺳت – ﭘﺎراﻣﺗر ) 6-51ﻣﻘﯾﺎس ﻣﯾﻧﯾﻣم ﺧروﺟﯽ ﺗرﻣﯾﻧﺎل  (42را روی %0
ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﯾد.
ﺳﯾﮕﻧﺎل ﺧروﺟﯽ  mA10در رﻓرﻧس ﻣﺎﮐزﯾﻣم ) %100ﻣﺣدوده( ﻣورد ﻧﯾﺎز اﺳت – ﭘﺎراﻣﺗر ) 6-52ﻣﻘﯾﺎس ﻣﺎﮐزﯾﻣم ﺧروﺟﯽ ﺗرﻣﯾﻧﺎل
 (42را روی  %200ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﯾد.
20 mA/ 10 mA × 100 %= 200 %

 8.2.9ﺣﻠﻘﮫ ی ﺑﺳﺗﮫ ی دراﯾو 20-** ،
اﯾن ﮔروه ﭘﺎراﻣﺗر ھﺎ ﺑرای ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﺗرل ﮐﻧﻧده ی PIDﺣﻠﻘﮫ ﺑﺳﺗﮫ ،ﮐﮫ ﻓرﮐﺎﻧس ﺧروﺟﯽ ﻣﺑدل ﻓرﮐﺎﻧس را ﮐﻧﺗرل ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده
ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد.

 20-12واﺣد رﻓرﻧس /ﻓﯾدﺑﮏ
ﻋﻣﻠﮑرد
ھﯿﭽﯽ
%
PPM
1/min
RPM

اﻧﺗﺧﺎب
][0
*][1
][5
][10
][11
30

[12]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[30]
[31]
[32]
[33]
[34]
[40]
[41]
[45]
[60]
[70]
[71]
[72]
[73]
[74]
[75]
[80]
[120]
[121]
[122]
[123]
[124]
[125]
[126]
[127]
[130]
[131]
[132]
[140]
[141]
[145]
[160]
[170]
[171]
[172]
[173]
[174]
[180]
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ﭘﺎﻟس ﺑر ﺛﺎﻧﯾﮫ
l/s
l/min
l/h
/
Kg/s
Kg/min
Kg / h
t/min
t/h
m/s
m/min
M
°C
Mbar
Bar
Pa
kPa
m WG
Mm Hg
kW
GMP
Gal/s
Gal / min
Gal / h
CFM

Lb/s
Lb/min
Lb/h
Ft/s
Ft / min
Ft
°F
Psi
Lb/
In WG
Ft WG
In Hg
HP

 ﺑرای ﮐﻧﺗرلPID اﯾن ﭘﺎراﻣﺗر واﺣد ﻧﻘطﮫ ی ﺗﻧظﯾم رﻓرﻧس و ﻓﯾدﺑﮑﯽ را ﮐﮫ ﮐﻧﺗرل ﮐﻧﻧده ی
 ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﮐﻧد، ﮐردن ﻓرﮐﺎﻧس ﺧروﺟﯽ ﻣﺑدل ﻓرﮐﺎﻧس اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧد

 20-21ﻧﺗﻘطﮫ ی ﺗﻧظﯾم 1
ﻋﻣﻠﮑرد:
ﻧﻘطﮫ ی ﺗﻧظﯾم  1در ﻣد ﺣﻠﻘﮫ ﺑﺳﺗﮫ ﺑرای ﺗﻌﯾﯾن
رﻓرﻧس ﻧﻘطﮫ ی ﺗﻧظﯾﻣﯽ ﮐﮫ ﺗوﺳط ﮐﻧﺗرل ﮐﻧﻧده ی
 PIDﻣﺑدل ﻓرﮐﺎﻧس ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد ،ﺑﮫ
ﮐﺎر ﻣﯽ رود .ﺗوﺻﯾف ﭘﺎراﻣﺗر ) 20-20ﺗﺎﺑﻊ ﻓﯾدﺑﮏ(
را ﺑﺑﯾﻧﯾد
 Nﻧﻘطﮫ ی ﺗﻧظﯾم رﻓرﻧﺳﯽ ﮐﮫ اﯾﻧﺟﺎ وارد ﻣﯽ ﺷود
ﺑﮫ ھر رﻓرﻧس دﯾﮕری ﮐﮫ ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷد اﺿﺎﻓﮫ ﺧواھد
ﺷد).ﮔروه ﭘﺎراﻣﺗر  *3-1را ﺑﺑﯾﻧﯾد(

[-999999.999 – 999999.999
]ProcessCtrlUnit

ﺣدود
0.000 ProcessCtrlUnit

 20-81ﮐﻧﺗرل ﻧرﻣﺎل /ﻣﻌﮑوس PID
ﻋﻣﻠﮑرد
ﻧرﻣﺎل ] [0ﺑﺎﻋث ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻓﯾدﺑﮏ ﺑزرﮔﺗر از رﻓرﻧس ﻧﻘطﮫ ی ﺗﻧظﯾم اﺳت ،ﻓرﮐﺎﻧس
ﺧروﺟﯽ ﻣﺑدل ﮐﺎھش ﯾﺎﺑد .اﯾن ﺣﺎﻟت ﺑرای ﮐﺎرﺑرد ھﺎی ﭘﻣپ و ﻓن ﺑﺎ ﺗﻐذﯾﮫ ی ﮐﻧﺗرل ﺷده ﺑﺎ ﻓﺷﺎر،
ﻣورد ﮐﺎرﺑرد اﺳت
ﻣﻌﮑوس ] [1ﺑﺎﻋث ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻓﯾدﺑﮏ ﺑزرﮔﺗر از رﻓرﻧس ﻧﻘطﮫ ی ﺗﻧظﯾم اﺳت،
ﻓرﮐﺎﻧس ﺧروﺟﯽ ﻣﺑدل اﻓزاﯾش ﯾﺎﺑد.

اﻧﺗﺧﺎب
*][0
][1

ﻧرﻣﺎل
ﻣﻌﮑوس

 20-82ﺳرﻋت ﺷروع PID
ﻋﻣﻠﮑرد:
ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﺑدل ﻓرﮐﺎﻧس راه اﻧدازی ﻣﯽ ﺷود  ،اﺑﺗدا ﺑﺎ دﻧﺑﺎل ﮐردن زﻣﺎن ﺻﻌود ﻓﻌﺎل،
ﺗﺎ ﺳرﻋت ﺧروﺟﯽ ﻣد ﺣﻠﻘﮫ ﺑﺎز ،ﺳرﻋت ﻣﯽ ﮔﯾرد .ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﺑدل ﺑﮫ ﺳرﻋت ﺑرﻧﺎﻣﮫ
رﯾزی ﺷده در اﯾﻧﺟﺎ ﺑرﺳد ،ﻣﺑدل ﺑﮫ طور اﺗوﻣﺎﺗﯾﮏ ﺑﮫ ﻣد ﺣﻠﻘﮫ ﺑﺳﺗﮫ ﺗﻐﯾﯾر وﺿﻌﯾت ﻣﯽ
دھدو ﮐﻧﺗرل ﮐﻧﻧده ی  PIDﺷروع ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد .اﯾن ﺣﺎﻟت در ﮐﺎرﺑرد ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎر
ﻣوﺗور ﺑﺎﯾد ﭘس از راه اﻧدازی ﺑﮫ ﺳرﻋت ﺑﮫ ﯾﮏ ﺳرﻋت ﻣﯽ ﻧﯾﻣم ﻣﺷﺧص ﺑرﺳد،
اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود.
 Nاﯾن ﭘﺎراﻣﺗر ﺗﻧﮭﺎ در ﺻورﺗﯽ ﻗﺎﺑل ﻣﺷﺎھده اﺳت ﮐﮫ ﭘﺎراﻣﺗر ) 0-02واﺣد ﺳرﻋت
ﻣوﺗور( ﺑﮫ ] RPM [0ﺗﻧظﯾم ﺷده ﺑﺎﺷد

][0 – par. 4-13 RPM

ﺣدود
*0 RPM

 20-93ﺑﮭره ی ﺗﻧﺎﺳﺑﯽ PID
ﺣدود
ﻋﻣﻠﮑرد:
[0.00 – 10.00
]N/A
اﮔر )ﺧطﺎ × ﺑﮭره( ﺑﺎ ﻣﻘداری ﮐﮫ در ﭘﺎراﻣﺗر ) 20-14رﻓرﻧس ﻣﺎﮐزﯾﻣم  /ﻓﯾدﺑﮏ( ﺗﻧظﯾم ﺷده اﺳت ،ﺑﭘرد ،ﮐﻧﺗرل ﮐﻧﻧده  PIDﺗﻼش ﺧواھد
ﮐرد ﺗﺎ ﺳرﻋت ﺧروﺟﯽ را ﺑراﺑر ﭼﯾزی ﮐﮫ در ﭘﺎراﻣﺗر ) 4-13ﺣد ﺑﺎﻻی ﺳرﻋت ﻣوﺗور ] ([RPMﯾﺎ ﭘﺎراﻣﺗر ) 4-14ﺣد ﺑﺎﻻی ﺳرﻋت
ﻣوﺗور ] ([Hzﺗﻧظﯾم ﺷده اﺳت ﻗرار دھد.
*0.50 N/A
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ﺑﺎﻧد ﺗﻧﺎﺳﺑﯽ )ﺧطﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ﻣﯽ ﺷود ﺧروﺟﯽ از  % 100 – 0ﺗﻐﯾﯾر ﮐﻧد( ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺗوﺳط ﻓرﻣول زﯾر ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﺷود:
)) × (Max Reference

(1

 Nھﻣواره ﻣﻘدار ﻣطﻠوب ﺑرای ﭘﺎراﻣﺗر ) 20-14رﻓرﻧس ﻣﺎﮐزﯾﻣم /ﻓﯾدﺑﮏ( را ﻗﺑل از ﺗﻧظﯾم ﻣﻘﺎدﯾر ﮐﻧﺗرل ﮐﻧﻧده ی  PIDدر ﮔروه
ﭘﺎراﻣﺗری  20-9ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﯾد.

 20-94زﻣﺎن اﻧﺗﮕرال PID
ﮐﺎرﺑرد
در طول زﻣﺎن  ،اﻧﺗﮕراﺗور ﺗﺎ وﻗﺗﯽ اﻧﺣراﻓﯽ ﺑﯾن رﻓرﻧس /ﻧﻘطﮫ ی ﺗﻧظﯾم و ﺳﯾﮕﻧﺎل
ھﺎی ﻓﯾدﺑﮏ ﻗرار دارد  ،ﺑﺧﺷﯽ از ﺧروﺟﯽ ﮐﻧﺗرل ﮐﻧﻧده ی  PIDرا روی ھم اﻧﺑﺎﺷﺗﮫ
ﻣﯽ ﮐﻧد.اﯾن ﺑﺧش ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﺎ اﻧدازه ی اﻧﺣراف اﺳت .اﯾن اﻣر ﺑﮫ ﻣﺎ اطﻣﯾﻧﺎن ﻣﯽ دھد
ﮐﮫ اﻧﺣراف )ﺧطﺎ( ﺑﮫ ﺻﻔر ﻣﯽ رﺳد .ﭘﺎﺳﺦ ﺳرﯾﻊ روی ھر اﻧﺣراف وﻗﺗﯽ ﺣﺎﺻل ﻣﯽ
ﺷود ﮐﮫ زﻣﺎن اﻧﺗﮕرال روی ﻣﻘدار ﭘﺎﯾﯾﻧﯽ ﺗﻧظﯾم ﺷده ﺑﺎﺷد .از طرﻓﯽ ﺗﻧظﯾم روی
زﻣﺎن ﭘﺎﯾﯾن  ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺎﻋث ﻧﺎﭘﺎﯾداری ﮐﻧﺗرل ﺷود .زﻣﺎن ﺗﻧظﯾم  ،زﻣﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ
اﻧﺗﮕراﺗور ﻧﯾﺎز دارد ﺗﺎ ﺑﺧش ﺑراﺑری ﺑﺎ ﺑﺧش ﺗﻧﺎﺳﺑﯽ ﺑرای اﻧﺣراف ﻣﻌﯾﻧﯽ اﺿﺎﻓﮫ ﮐﻧد.
اﮔر اﯾن ﻣﻘدار روی  10000ﺗﻧظﯾم ﺷده ﺑﺎﺷد ،ﮐﻧﺗرل ﮐﻧﻧده ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﮐﻧﺗرل ﮐﻧﻧده
ی ﺗﻧﺎﺳﺑﯽ ﺑﺎ ﺑﺎﻧد  Pﺑر ﻣﺑﻧﺎی ﻣﻘدار ﺗﻧظﯾم ﺷده در ﭘﺎراﻣﺗر ) 20-93ﺑﮭره ی ﺗﻧﺎﺳﺑﯽ
 (PIDﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧد .وﻗﺗﯽ ھﯾﭻ اﻧﺣراﻓﯽ ﻣﺷﺎھده ﻧﻣﯽ ﺷود  ،ﺧروﺟﯽ ﮐﻧﺗرل ﮐﻧﻧده ی
ﺗﻧﺎﺳﺑﯽ  0ﺧواھد ﺑود.

][0.01 – 10000.00 s

ﻣﺣدوده
*20.00 s

** 8.2.10 22-ﻣﺗﻔرﻗﮫ
اﯾن ﮔروه از ﭘﺎراﻣﺗر ھﺎ ﺑرای ﻣوﻧﯾﺗورﯾﻧﮓ ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی آب /ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود

 22-20ﺗﻧظﯾم ﺧودﮐﺎر ﺗوان ﭘﺎﯾﯾن
ﻋﻣﻠﮑرد
ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ روی ) Enabledﻓﻌﺎل( ﺗﻧظﯾم ﺷود ،ﻣراﺣل ﺗﻧظﯾم ﺧودﮐﺎر ﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﺷود و ﺳرﻋت را ﺑﮫ ﺻورت
اﺗوﻣﺎﺗﯾﮏ در ﻣﻘدار  50و  %85ﺳرﻋت ﻧﺎﻣﯽ ﻗرار ﻣﯽ دھد) .ﭘﺎراﻣﺗر  4-13ﺣد ﺑﺎﻻی ﺳرﻋت ﻣوﺗور ][RPM
و ﭘﺎراﻣﺗر  4-14ﺣد ﺑﺎﻻی ﺳرﻋت ﻣوﺗور ] . ([Hzدر اﯾن دو ﺳرﻋت ،ﻣﺻرف ﺗوان ﺑﮫ طور ﺧودﮐﺎر اﻧدازه
ﮔﯾری و ذﺧﯾره ﻣﯽ ﺷود .ﻗﺑل از ﻓﻌﺎل ﮐردن ﺗﻧظﯾم ﺧودﮐﺎر :
 .1ﺷﯾر ھﺎ را ﺑﺑﻧدﯾد ﺗﺎ ﺷراﯾط ﺑدون ﺟرﯾﺎن ) (no flowﺣﺎﺻل ﺷود.
 .2ﻣﺑدل ﻓرﮐﺎﻧس ﺑﺎﯾد ﺑرای ﺣﻠﻘﮫ ﺑﺎز ﺗﻧظﯾم ﺷده ﺑﺎﺷد )ﭘﺎراﻣﺗر  1-00ﻣد ﺗﻧظﯾﻣﺎت( .ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﻣﮭم
اﺳت ﮐﮫ ﭘﺎراﻣﺗر ) 1-03ﻣﺷﺧﺻﮫ ھﺎی ﮔﺷﺗﺎور( ﺗﻧظﯾم ﺷده ﺑﺎﺷد.
ﺧﺎﻣوش
)(Enabledﻓﻌﺎل

اﻧﺗﺧﺎب

*][0
][1

 Nﺗﻧظﯾم ﺧودﮐﺎر ) (Auto Set Upﺑﺎﯾد وﻗﺗب اﻧﺟﺎم ﺷود ﮐﮫ ﺳﯾﺳﺗم ﺑﮫ دﻣﺎی ﻋﻣﻠﮑردی ﻧرﻣﺎل رﺳﯾده ﺑﺎﺷد.
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 Nﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ ﭘﺎراﻣﺗر ) 4-13ﺣد ﺑﺎﻻی ﺳرﻋت ﻣوﺗور ] ([RPMﯾﺎ ﭘﺎراﻣﺗر ) 4-14ﺣد ﺑﺎﻻی ﺳرﻋت ﻣوﺗور ] ([Hzروی ﻣﻘدار
ﻣﺎﮐزﯾﻣم ﺳرﻋت ﻋﻣﻠﯽ ﻣوﺗور ﺗﻧظﯾم ﺷده ﺑﺎﺷد!
 Nﺗﻧظﯾﻣﺎت ) (TUNINGرا ﺑﺎ ھﻣﺎن ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﭘﺎراﻣﺗر ) 1-03ﻣﺷﺧﺻﮫ ھﺎی ﮔﺷﺗﺎور( اﻧﺟﺎم دھﯾد ،ﻣﺛل ﻋﻣﻠﮑرد ﺑﻌد از ﺗﯾوﻧﯾﻧﮓ.

 22-21آﺷﮑﺎر ﺳﺎزی ﺗوان ﭘﺎﯾﯾن
ﻋﻣﻠﮑرد
اﮔر ﺣﺎﻟت ﻓﻌﺎل را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾم  ،آﺷﮑﺎر ﺳﺎزی ﺗوان ﭘﺎﯾﯾن ﺑﺎﯾد اﻧﺟﺎم ﺷود ﺗﺎ ﭘﺎراﻣﺗر ھﺎی ﻣوﺟود در
ﮔروه  * 22-3را ﺑرای ﻋﻣﻠﮑرد ﻣﻧﺎﺳب ﺗﻧظﯾم ﮐﻧد.

ﻏﯾر ﻓﻌﺎل
ﻓﻌﺎل

اﻧﺗﺧﺎب
* ][0
][1

 22-22آﺷﮑﺎر ﺳﺎزی ﺳرﻋت ﭘﺎﯾﯾن
ﻋﻣﻠﮑرد
ﺑﺎ اﻧﺗﺧﺎب ﺣﺎﻟت ﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ﮐﺷف ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﻣوﺗور ﮐﯽ ﺑﺎ ﺳرﻋﺗﯽ ﺑراﺑر ﻣﻘدار ﺗﻧظﯾم ﺷده در
ﭘﺎراﻣﺗر ) 4-11ﺣد ﭘﺎﯾﯾن ﺳرﻋت ﻣوﺗور ] ([RPMﯾﺎ ﭘﺎراﻣﺗر ) 4-12ﺣد ﭘﺎﯾﯾن ﺳرﻋت ﻣوﺗور
] ([Hzﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد.

ﻏﯾر ﻓﻌﺎل
ﻓﻌﺎل

اﻧﺗﺧﺎب
* ][0
][1

 22-23ﺗﺎﺑﻊ ) No-Flowھﯾﭻ ﺟرﯾﺎﻧﯽ وﺟود ﻧدارد(
ﻋﻣﻠﮑرد
اﻗداﻣﺎت راﯾﺞ ﺑرای آﺷﮑﺎرﺳﺎزی ﺗوان ﭘﺎﯾﯾن و آﺷﮑﺎر ﺳﺎزی ﺳرﻋت ﭘﺎﯾﯾن )اﻧﺗﺧﺎب ھﺎی
ﻣﻧﻔرد اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر ﻧﯾﺳت(
ﭘﯾﻐﺎم ھﺎﯾﯽ در ﮐﻧﺗرل ﭘﻧل ﻣﺣﻠﯽ )اﮔر وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد( ﯾﺎ /و ﺳﯾﮕﻧﺎل از طرﯾق ﯾﮏ رﻟﮫ ﯾﺎ
ﯾﮏ ﺧروﺟﯽ دﯾﺟﯾﺗﺎل
ﻣﺑدل ﻓرﮐﺎﻧس ﺗرﯾپ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻣوﺗور ﺗﺎ زﻣﺎن ری ﺳت ﻣﺗوﻗف ﻣﯽ ﻣﺎﻧد.

اﻧﺗﺧﺎب
ﺧﺎﻣوش
ﻣد ﺧواب
ھﺷدار

* ][0
][1
][2

آﻻرم

][3

 22-24ﺗﺎﺧﯾر ) No-Flowﺟرﯾﺎﻧﯽ وﺟود ﻧدارد(
ﻋﻣﻠﮑرد
ﻣدت زﻣﺎﻧﯽ را ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺗوان ﭘﺎﯾﯾن  /ﺳرﻋت ﭘﺎﯾﯾن ﺑﺎﯾد ﻣﺷﺎھده ﺷوﻧد ﺗﺎ ﺳﯾﮕﻧﺎل ﺑرای ﻋﻣل
ﻓﻌﺎل ﺷود را ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﯾد .اﮔر ﻣﺷﺎھده ) (detectionﻗﺑل از ﭘﺎﯾﺎن زﻣﺎن ﺗﺎﯾﻣر ﻧﺎﭘدﯾد ﺷود،
ﺗﺎﯾﻣر ری ﺳت ﺧواھد ﺷد.

][1 – 600 s

ﻣﺣدوده
*10 s

 22-26آﺷﮑﺎر ﺳﺎزی ﭘﻣپ ﺧﺷﮏ
ﻋﻣﻠﮑرد
آﺷﮑﺎر ﺳﺎزی ﺗوان ﭘﺎﯾﯾن ﺑﺎﯾد ﻓﻌﺎل ﺷده ﺑﺎﺷد )ﭘﺎراﻣﺗر  22-21آﺷﮑﺎر ﺳﺎزی ﺗوان ﭘﺎﯾﯾن( و

اﻧﺗﺧﺎب
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ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ ﺷده ﺑﺎﺷد ) ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﮔروه ﭘﺎراﻣﺗر ھﺎی  ، No Flow Power Tuning ، * 22-3ﯾﺎ
ﭘﺎراﻣﺗر ، 22-20ﺗﻧظﯾم ﺧودﮐﺎر ﺗوان ﭘﺎﯾﯾن( ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﯾم از آﺷﮑﺎر ﺳﺎزی ﭘﻣپ ﺧﺷﮏ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾم.
ﭘﯾﻐﺎم ھﺎﯾﯽ در ﮐﻧﺗرل ﭘﻧل ﻣﺣﻠﯽ )اﮔر وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد( ﯾﺎ /و ﺳﯾﮕﻧﺎل از طرﯾق ﯾﮏ رﻟﮫ ﯾﺎ ﯾﮏ
ﺧروﺟﯽ دﯾﺟﯾﺗﺎل
ﻣﺑدل ﻓرﮐﺎﻧس ﺗرﯾپ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻣوﺗور ﺗﺎ ری ﺳت ﻣﺗوﻗف ﻣﯽ ﻣﺎﻧد.

ﺧﺎﻣوش
ھﺷدار

*] [0
][1

آﻻرم

][2

 22-27ﺗﺎﺧﯾر ﭘﻣپ ﺧﺷﮏ
ﻋﻣﻠﮑرد
ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﭼﮫ ﻣدﺗﯽ ﺑﺎﯾد ﺷراﯾط ﭘﻣپ ﺧﺷﮏ ﺑرﻗرار ﺑﺎﺷد ﺗﺎ ھﺷدار ﯾﺎ آﻻرم ﻓﻌﺎل ﺷود

][0 – 600 s

ﻣﺣدوده
*10 s

 22-30ﺗوان در ﺣﺎﻟت ﺑدون ﺟرﯾﺎن )(No-Flow Power
ﻋﻣﻠﮑرد
ﺧواﻧدن ﺗوان ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﺷده در ﺣﺎﻟت ﺑون ﺟرﯾﺎن در ﺳرﻋت واﻗﻌﯽ .اﮔر ﺗوان ﺑﮫ ﻣﻘدار
ﻧﻣﺎﯾش داده ﺷده ﺑرﺳد ،ﻣﺑدل ﻓرﮐﺎﻧس ﺷراﯾط را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺣﺎﻟت ﺑدون ﺟرﯾﺎن در ﻧظر ﻣﯽ
ﮔﯾرد.

][0.00 – 0.00 kW

ﻣﺣدوده
*0.00 kW

 22-31ﺿرﯾب ﺗﺻﺣﯾﺢ ﺗوان
ﻋﻣﻠﮑرد
اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ را در ﺗوان ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﺷده در ﭘﺎراﻣﺗر  (No-Flow Power) 22-30ﺻورت
ﻣﯽ دھد.
اﮔر ﺣﺎﻟت  No-Flowﮐﺷف ﺷود ،ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ اﻧﺗظﺎر ﻧﯾﺳت ﮐﺷف ﺷود ،ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﺑﺎﯾد
ﮐﺎھش ﯾﺎﺑﻧد .در ﻋﯾن ﺣﺎل  ،اﮔر در ﺣﺎﻟﺗﯽ ﮐﮫ اﻧﺗظﺎر ھﺳت ،ﺣﺎﻟت  No-Flowﮐﺷف
ﻧﺷود ،ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺑﺎﻻی  % 100اﻓزاﯾش داده ﺷود.

][1 – 400 %

ﻣﺣدوده
* 100 %

 22-32ﺳرﻋت ﭘﺎﯾﯾن ][RPM
ﻋﻣﻠﮑرد
ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده در ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ ﭘﺎراﻣﺗر ) 0-02واﺣد ﺳرﻋت ﻣوﺗور( ﺑرای RPM
ﺗﻧظﯾم ﺷده ﺑﺎﺷد).در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ  Hzاﻧﺗﺧﺎب ﺷده ﺑﺎﺷد ﭘﺎراﻣﺗر ﻗﺎﺑل روﯾت ﻧﯾﺳت(
ﺳرﻋت ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده را ﺑرای ﺳطﺢ  %50ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﯾد.
اﯾن ﺗﺎﺑﻊ ﺑرای ﻧﮕﮭداری ﻣﻘﺎدﯾر ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺑرای ﺗﯾوﻧﯾﻧﮓ ﺗﺎﺑﻊ No-Flow
 Detectionاﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود.

][0 – par. 22-36 RPM

ﻣﺣدوده
*0 RPM

 23-33ﺳرﻋت ﭘﺎﯾﯾن )(Hz
ﻋﻣﻠﮑرد
ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده در ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ ﭘﺎراﻣﺗر ) 0-02واﺣد ﺳرﻋت ﻣوﺗور( ﺑرای  Hzﺗﻧظﯾم ﺷده
ﺑﺎﺷد)در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ  RPMاﻧﺗﺧﺎب ﺷده ﺑﺎﺷد اﯾن ﭘﺎراﻣﺗر ﻗﺎﺑل روﯾت ﻧﺧواھد ﺑود .
ﺳرﻋت اﺳﺗﻔﺎده ﺷده را ﺑرای  %50ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﯾد.

[0.0 – par. 22-37
]Hz

ﻣﺣدوده
* 0 Hz
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اﯾن ﺗﺎﺑﻊ ﺑرای ﻧﮕﮭداری ﻣﻘﺎدﯾر ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺑرای ﺗﯾوﻧﯾﻧﮓ ﺣﺎﻟت ﺑدون ﺟرﯾﺎن )No-
 (Flowاﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود.

 22-34ﺗوان در ﺳرﻋت ﭘﺎﯾﯾن ][kW
ﻋﻣﻠﮑرد
ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده در ﺣﺎﻟﺗﯽ ﮐﮫ ﭘﺎراﻣﺗر ) 0-03ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﻧﺎﺣﯾﮫ ای( در ﺣﺎﻟت ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺗﻧظﯾم
ﺷده ﺑﺎﺷد) .در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ آﻣرﯾﮑﺎی ﺷﻣﺎﻟﯽ اﻧﺗﺧﺎب ﺷده ﺑﺎﺷد اﯾن ﭘﺎراﻣﺗر ﻗﺎﺑل روﯾت
ﻧﺧواھد ﺑود(.
ﻣﺻرف ﺗوان را در  %50ﺳطﺢ ﺳرﻋت ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﯾد.
اﯾن ﺗﺎﺑﻊ ﺑرای ﻧﮕﮭداری ﻣﻘﺎدﯾر ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺑرای ﺗﯾوﻧﯾﻧﮓ ﺣﺎﻟت ﺑدون ﺟرﯾﺎن )(No-Flow
اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود.

] [0.00 - 0.00 kW

ﻣﺣدوده
*0 kW

 22-35ﺗوان در ﺳرﻋت ﭘﺎﯾﯾن ][HP
ﻋﻣﻠﮑرد
ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده در ﺣﺎﻟﺗﯽ ﮐﮫ ﭘﺎراﻣﺗر ) 0-03ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﻧﺎﺣﯾﮫ ای( در ﺣﺎﻟت آﻣرﯾﮑﺎی ﺷﻣﺎﻟﯽ
ﺗﻧظﯾم ﺷده ﺑﺎﺷد) .در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ اﻧﺗﺧﺎب ﺷده ﺑﺎﺷد اﯾن ﭘﺎراﻣﺗر ﻗﺎﺑل روﯾت
ﻧﺧواھد ﺑود(.
ﻣﺻرف ﺗوان را در  %50ﺳطﺢ ﺳرﻋت ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﯾد.
اﯾن ﺗﺎﺑﻊ ﺑرای ﻧﮕﮭداری ﻣﻘﺎدﯾر ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺑرای ﺗﯾوﻧﯾﻧﮓ ﺣﺎﻟت ﺑدون ﺟرﯾﺎن )(No-Flow
اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود.

] [0.00 - 0.00 hp

ﻣﺣدوده
* 0 hp

 22-36ﺳرﻋت ﺑﺎﻻ ][RPM
ﻋﻣﻠﮑرد
ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده در ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ ﭘﺎراﻣﺗر ) 0-02واﺣد ﺳرﻋت ﻣوﺗور( ﺑرای RPM
ﺗﻧظﯾم ﺷده ﺑﺎﺷد).در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ  Hzاﻧﺗﺧﺎب ﺷده ﺑﺎﺷد ﭘﺎراﻣﺗر ﻗﺎﺑل روﯾت ﻧﯾﺳت(
ﺳرﻋت ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده را ﺑرای ﺳطﺢ  %85ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﯾد.
اﯾن ﺗﺎﺑﻊ ﺑرای ﻧﮕﮭداری ﻣﻘﺎدﯾر ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺑرای ﺗﯾوﻧﯾﻧﮓ ﺗﺎﺑﻊ No-Flow
 Detectionاﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود.

][0 – par. 4-13 RPM

ﻣﺣدوده
*0 RPM

 23-37ﺳرﻋت ﺑﺎﻻ )(Hz
ﻋﻣﻠﮑرد
ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده در ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ ﭘﺎراﻣﺗر ) 0-02واﺣد ﺳرﻋت ﻣوﺗور( ﺑرای  Hzﺗﻧظﯾم ﺷده
ﺑﺎﺷد)در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ  RPMاﻧﺗﺧﺎب ﺷده ﺑﺎﺷد اﯾن ﭘﺎراﻣﺗر ﻗﺎﺑل روﯾت ﻧﺧواھد ﺑود .
ﺳرﻋت اﺳﺗﻔﺎده ﺷده را ﺑرای  %85ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﯾد.

][0.0 – par. 4-14 Hz

ﻣﺣدوده
* 0 Hz
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اﯾن ﺗﺎﺑﻊ ﺑرای ﻧﮕﮭداری ﻣﻘﺎدﯾر ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺑرای ﺗﯾوﻧﯾﻧﮓ ﺣﺎﻟت ﺑدون ﺟرﯾﺎن )No-
 (Flowاﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود.

 22-38ﺗوان در ﺳرﻋت ﺑﺎﻻ ][kW
ﻋﻣﻠﮑرد
ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده در ﺣﺎﻟﺗﯽ ﮐﮫ ﭘﺎراﻣﺗر ) 0-03ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﻧﺎﺣﯾﮫ ای( در ﺣﺎﻟت ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺗﻧظﯾم
ﺷده ﺑﺎﺷد) .در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ آﻣرﯾﮑﺎی ﺷﻣﺎﻟﯽ اﻧﺗﺧﺎب ﺷده ﺑﺎﺷد اﯾن ﭘﺎراﻣﺗر ﻗﺎﺑل روﯾت
ﻧﺧواھد ﺑود(.
ﻣﺻرف ﺗوان را در  %85ﺳطﺢ ﺳرﻋت ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﯾد.
اﯾن ﺗﺎﺑﻊ ﺑرای ﻧﮕﮭداری ﻣﻘﺎدﯾر ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺑرای ﺗﯾوﻧﯾﻧﮓ ﺣﺎﻟت ﺑدون ﺟرﯾﺎن )(No-Flow
اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود.

] [0.00 - 0.00 kW

ﻣﺣدوده
*0 kW

 22-39ﺗوان در ﺳرﻋت ﺑﺎﻻ ][HP
ﻋﻣﻠﮑرد
ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده در ﺣﺎﻟﺗﯽ ﮐﮫ ﭘﺎراﻣﺗر ) 0-03ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﻧﺎﺣﯾﮫ ای( در ﺣﺎﻟت آﻣرﯾﮑﺎی ﺷﻣﺎﻟﯽ
ﺗﻧظﯾم ﺷده ﺑﺎﺷد) .در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ اﻧﺗﺧﺎب ﺷده ﺑﺎﺷد اﯾن ﭘﺎراﻣﺗر ﻗﺎﺑل روﯾت
ﻧﺧواھد ﺑود(.
ﻣﺻرف ﺗوان را در  %50ﺳطﺢ ﺳرﻋت ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﯾد.
اﯾن ﺗﺎﺑﻊ ﺑرای ﻧﮕﮭداری ﻣﻘﺎدﯾر ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺑرای ﺗﯾوﻧﯾﻧﮓ ﺣﺎﻟت ﺑدون ﺟرﯾﺎن )(No-Flow
اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود.

] [0.00 - 0.00 hp

ﻣﺣدوده
*0 hp

 22-40زﻣﺎن ﮐﺎر ﻣﯽ ﻧﯾﻣم
ﻋﻣﻠﮑرد
ﺣد اﻗل زﻣﺎن ﮐﺎر ﻣوﺗور را ﺑﻌد از دﺳﺗور ﺷروع ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﯾد )ورودی دﯾﺟﯾﺗﺎل ﯾﺎ ﺑﺎس( ﻗﺑل
از وارد ﮐردن زﻣﺎن ﺧواب

][0 – 600 s

ﻣﺣدوده
* 10 s

 22-41زﻣﺎن ﺧواب ﻣﯽ ﻧﯾﻣم
ﻋﻣﻠﮑرد
ﺣداﻗل زﻣﺎن ﻣطﻠوب ﺑرای ﻣﺎﻧدن در ﻣد ﺧواب را ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﯾد .اﯾن زﻣﺎن از ھر ﺷراﯾط
ﺑﯾداری ) (wake upﻣﮭﻣﺗر اﺳت

][0 – 600 s

ﻣﺣدوده
* 10 s

 22-42ﺳرﻋت ﺑﯾداری )[RPM] (Wake-up Speed
ﻋﻣﻠﮑرد
ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده در ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ ﭘﺎراﻣﺗر ) 0-02واﺣد ﺳرﻋت ﻣوﺗور( ﺑرای RPM

[par. 4-11 – par. 4-13

ﻣﺣدوده
*10 s
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ﺗﻧظﯾم ﺷده ﺑﺎﺷد).در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ  Hzاﻧﺗﺧﺎب ﺷده ﺑﺎﺷد ﭘﺎراﻣﺗر ﻗﺎﺑل روﯾت ﻧﯾﺳت(
ﺗﻧﮭﺎ ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده در ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ ﭘﺎراﻣﺗر ) 1-00ﻣد ﺗﻧظﯾﻣﺎت( ﺑرای ﺣﺎﻟت ﺣﻠﻘﮫ ﺑﺎز
ﺗﻧظﯾم ﺷده ﺑﺎﺷد و ﺳرﻋت رﻓرﻧس از طرﯾق ﯾﮏ ﮐﻧﺗرل ﮐﻧﻧده ی ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﮫ ﻓﺷﺎر را
ﮐﻧﺗرل ﻣﯽ ﮐﻧد ،اﻋﻣﺎل ﺷده ﺑﺎﺷد.
ﺳرﻋت رﻓرﻧس را در ﺳرﻋﺗﯽ ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﯾد ﮐﮫ در آن ﺑﺎﯾد ﻣد ﺧواب ﻟﻐو ﺷود.

]RPM

 22-43ﺳرﻋت ﺑﯾداری )[HZ] (Wake-up Speed
ﻋﻣﻠﮑرد
ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده در ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ ﭘﺎراﻣﺗر ) 0-02واﺣد ﺳرﻋت ﻣوﺗور( ﺑرای  Hzﺗﻧظﯾم
ﺷده ﺑﺎﺷد).در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ  RPMاﻧﺗﺧﺎب ﺷده ﺑﺎﺷد ﭘﺎراﻣﺗر ﻗﺎﺑل روﯾت ﻧﯾﺳت(
ﺗﻧﮭﺎ ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده در ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ ﭘﺎراﻣﺗر ) 1-00ﻣد ﺗﻧظﯾﻣﺎت( ﺑرای ﺣﺎﻟت ﺣﻠﻘﮫ ﺑﺎز
ﺗﻧظﯾم ﺷده ﺑﺎﺷد و ﺳرﻋت رﻓرﻧس از طرﯾق ﯾﮏ ﮐﻧﺗرل ﮐﻧﻧده ی ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﮫ ﻓﺷﺎر را
ﮐﻧﺗرل ﻣﯽ ﮐﻧد ،اﻋﻣﺎل ﺷده ﺑﺎﺷد.
ﺳرﻋت رﻓرﻧس را در ﺳرﻋﺗﯽ ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﯾد ﮐﮫ در آن ﺑﺎﯾد ﻣد ﺧواب ﻟﻐو ﺷود.

[par. 4-12 – par. 4-14
]Hz

ﻣﺣدوده
*10 s

 44-22رﻓرﻧس ﺑﯾداری
ﻋﻣﻠﮑرد
ﺗﻧﮭﺎ ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده در ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ ﭘﺎراﻣﺗر ) 1-00ﻣد ﺗﻧظﯾﻣﺎت( ﺑرای ﺣﺎﻟت ﺣﻠﻘﮫ ﺑﺳﺗﮫ ﺗﻧظﯾم ﺷده
ﺑﺎﺷد و ﮐﻧﺗرل ﮐﻧﻧده ی  PIﺑرای ﮐﻧﺗرل ﻓﺷﺎر ﺗﻧظﯾم ﺷده ﺑﺎﺷد.
اﻓت ﻓﺷﺎر ﻣﺟﺎز ﻗﺑل از ﻟﻐو ﺣﺎﻟت ﺧواب را ﺑﮫ ﺻورت درﺻدی از ﻓﺷﺎر ﻧﻘطﮫ ی ﺗﻧظﯾم )، (Pset
ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﯾد.
 Nاﮔر ﺑرای ﮐﺎرﺑردی اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ در آن ﮐﻧﺗرل ﮐﻧﻧده ی  PIﺑرای ﺣﺎﻟت ﮐﻧﺗرل ﻣﻌﮑوس در
ﭘﺎراﻣﺗر  ،PID، 20-71ﮐﻧﺗرل ﻧرﻣﺎل /ﻣﻌﮑوس  ،ﻣﻘدار ﺗﻧظﯾم ﺷده در ﭘﺎراﻣﺗر  22-44ﺑﮫ طور ﺧودﮐﺎر
اﺿﺎﻓﮫ ﺧواھد ﺷد.

][0- 100 %

ﻣﺣدوده
10 %

Setpoint Boost 22-45
ﻋﻣﻠﮑرد
ﺗﻧﮭﺎ ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده در ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ ﭘﺎراﻣﺗر ) 1-00ﻣد ﺗﻧظﯾﻣﺎت( ﺑرای ﺣﺎﻟت ﺣﻠﻘﮫ ﺑﺳﺗﮫ ﺗﻧظﯾم
ﺷده ﺑﺎﺷد و ﮐﻧﺗرل ﮐﻧﻧده ی  PIاﺳﺗﻔﺎده ﺷده ﺑﺎﺷد .در ﺳﯾﺳﺗم ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﺛل ﮐﻧﺗرل ﻓﺷﺎر ﺛﺎﺑت ،
ﻣﻔﯾد اﺳت ﮐﮫ ﻓﺷﺎر ﺳﯾﺳﺗم را ﻗﺑل از ﺗوﻗف ﻣوﺗور اﻓزاﯾش دھﯾم .اﯾن ﮐﺎر زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣوﺗور طﯽ
آن ﻣﺗوﻗف ﻣﯽ ﺷود را اﻓزاﯾش داده و از اﺳﺗﺎرت /ﺗوﻗف ھﺎی ﻣﺗﻧﺎوب ﺟﻠوﮔﯾری ﻣﯽ ﮐﻧد.
دﻣﺎ /ﻓﺷﺎر ﻧﮭﺎﯾﯽ ﻣطﻠوب را ﺑﮫ ﺻورت درﺻدی از ﻧﻘطﮫ ی ﺗﻧظﯾم ﻓﺷﺎر /دﻣﺎ ﻗﺑل از وارد ﺷدن
ﺑﮫ ﻣد ﺧواب  ،ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﯾد.
اﮔر ﺑرای  %5ﺗﻧظﯾم ﻣﯽ ﮐﻧﯾد  ،ﻓﺷﺎر ﺑوﺳت ﺑراﺑر  Pset * 1.05ﺧواھد ﺷد .ﻣﻘﺎدﯾر ﻣﻧﻔﯽ
ﺑرای ﺟﺎھﺎﯾﯽ ﻣﺛل ﺑرج ﺧﻧﮏ ﮐﻧﻧده ﮐﮫ ﯾﮏ ﺗﻐﯾﯾر ﻣﻧﻔﯽ ﻣورد ﻧﯾﺎز اﺳت  ،ﻣﯽ ﺗواﻧد اﺳﻔﺎده ﺷود

][-100 – 100%

ﻣﺣدوده
0%

 22-46ﺣداﮐﺛر زﻣﺎن Boost
ﻋﻣﻠﮑرد

ﻣﺣدوده
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ﺗﻧﮭﺎ ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده در ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ ﭘﺎراﻣﺗر ) 1-00ﻣد ﺗﻧظﯾﻣﺎت( ﺑرای ﺣﺎﻟت ﺣﻠﻘﮫ ﺑﺳﺗﮫ ﺗﻧظﯾم ﺷده
ﺑﺎﺷد و ﮐﻧﺗرل ﮐﻧﻧده ی  PIﺑرای ﮐﻧﺗرل ﻓﺷﺎر ﺗﻧظﯾم ﺷده ﺑﺎﺷد.
ﺣداﮐﺛر زﻣﺎﻧﯽ را ﮐﮫ ﻣد  Boostﻣﺟﺎز اﺳت را وارد ﮐﻧﯾد.اﮔر از زﻣﺎن ﺗﻧظﯾﻣﯽ ﻓراﺗر ﺑرود  ،ﺑدون
ﺻﺑر ﮐردن ﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫ ﻓﺷﺎر  boostﺗﻧظﯾﻣﯽ  ،وارد ﻣد ﺧواب ﻣﯽ ﺷود.

*60 s

][0 – 600 s

 22-50ﺗﺎﺑﻊ اﻧﺗﮭﺎی ﻣﻧﺣﻧﯽ )(End of Curve Function
ﻋﻣﻠﮑرد
ﻣوﻧﯾﺗورﯾﻧﮓ اﻧﺗﮭﺎی ﻣﻧﺣﻧﯽ ﻓﻌﺎل ﻧﯾﺳت
ﯾﮏ ھﺷدار در ﻧﻣﺎﯾﺷﮕر ظﺎھر ﻣﯽ ﺷود ][W94
ﯾﮏ آﻻرم ﻣﻧﺗﺷر ﻣﯽ ﺷود و ﻣﺑدل ﻓرﮐﺎﻧس ﺗرﯾپ ﻣﯽ ﮐﻧد .ﯾﮏ ﭘﯾﻐﺎم ] [A94در ﻧﻣﺎﯾﺷﮕر
ﻧﻣﺎﯾش داده ﻣﯽ ﺷود.

اﻧﺗﺧﺎب
* ][0
][1
][2

ﺧﺎﻣوش
ھﺷدار
آﻻرم

 Nﺳﯾﺳﺗم اﺗوﻣﺎﺗﯾﮏ ﺷروع ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﺟدد آﻻرم را ری ﺳت ﮐرده و ﺳﯾﺳﺗم را دوﺑﺎره ﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﮐﻧد.

 22-51ﺗﺎﺧﯾر اﻧﺗﮭﺎی ﻣﻧﺣﻧﯽ
ﻋﻣﻠﮑرد
ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ وﺿﻌﯾت اﻧﺗﮭﺎی ﻣﻧﺣﻧﯽ ﮐﺷف ﺷود  ،ﯾﮏ ﺗﺎﯾﻣر ﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﺷود .وﻗﺗﯽ ﮐﮫ زﻣﺎن
ﺗﻧظﯾم ﺷده در اﯾن ﭘﺎراﻣﺗر ﺑﮕذرد ،و ﺷراﯾط اﻧﺗﮭﺎی ﻣﻧﺣﻧﯽ ﮐﻣﺎﮐﺎن در ﺗﻧﺎوب ﮐﺎﻣل ﺑﺎﺷد ،ﺗﺎﺑﻊ
ﺗﻧظﯾم ﺷده در ﭘﺎراﻣﺗر  (End of Curve Function) 22-50ﻓﻌﺎل ﺧواھد ﺷد .اﮔر ﺷراﯾط اﻧﺗﮭﺎی
ﻣﻧﺣﻧﯽ ﻗﺑل از طﯽ زﻣﺎن ﺗﺎﯾﻣر از ﺑﯾن ﺑرود ،ﺗﺎﯾﻣر ری ﺳت ﺧواھد ﺷد.

][0 – 600 s

ﻣﺣدوده
* 10 s

 22-80ﺟﺑران ﺷﺎر )(Flow Compensation
ﻋﻣﻠﮑرد
] Disabled [0ﺟﺑران ﺳﺎزی ﻧﻘطﮫ ی ﺗﻧظﯾم ﻓﻌﺎل ﻧﯾﺳت
] Enabled [1ﺟﺑران ﺳﺎزی ﻧﻘطﮫ ی ﺗﻧظﯾم ﻓﻌﺎل اﺳت .ﻓﻌﺎل ﮐردن اﯾن ﭘﺎراﻣﺗر ﻋﻣﻠﮑرد ﻧﻘطﮫ ی ﺗﻧظﯾم
ﺑﺎ ﺷﺎر ﺟﺑران ﺷده را اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر ﻣﯽ ﮐﻧد.

ﻏﯾر ﻓﻌﺎل
ﻓﻌﺎل

اﻧﺗﺧﺎب
*][0
][1

 22-81ﺗﻘرﯾب ﻣرﺑﻌﯽ ﺧطﯽ ﻣﻧﺣﻧﯽ
ﻋﻣﻠﮑرد
ﻣﺛﺎل :1
ﺗﻧظﯾم اﯾن ﭘﺎراﻣﺗر اﻣﮑﺎن ﺗﻧظﯾم ﺷﮑل ﻣﻧﺣﻧﯽ ﮐﻧﺗرﻟﯽ را ﻓراھم ﻣﯽ ﮐﻧد.
 = 0ﺧطﯽ
 =%100ﺷﮑل اﯾده آل )ﺗﯾوری(

[0 – 100
]%

ﻣﺣدوده
* 100 %

 Nﻟطﻔﺎ ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد :در ﺣﺎﻟﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﻣﺗواﻟﯽ ) (cascadeﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﯾم  ،ﻗﺎﺑل ﻣﺷﺎھده ﻧﯾﺳت.
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 22-82ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ی ﻧﻘطﮫ ی ﮐﺎر
اﻧﺗﺧﺎب

ﻋﻣﻠﮑرد:
ﻣﺛﺎل  : 1ﺳرﻋت در ﻧﻘطﮫ ی ﮐﺎر ﺳﯾﺳﺗم طراﺣﯽ ﺷده ﻣﺷﺧص اﺳت:
ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از دﯾﺗﺎ ﺷﯾت ﮐﮫ ﻣﺷﺧﺻﺎت ﺗﺟﮭﯾزات ﻣﻌﯾن را در ﺳرﻋت ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻣﯽ دھد ،ﺑﮫ ﺳﺎدﮔﯽ ﺑﺎ
ﺧواﻧدن ﻣﺣل ﺗﻘﺎطﻊ ﻧﻘطﮭﯽ  H designو  Q designﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ﻧﻘطﮫ ی  Aﮐﮫ ﻧﻘطﮫ ی ﮐﺎر ﺳﯾﺳﺗم طراﺣﯽ
ﺷده اﺳت را ،ﭘﯾدا ﮐﻧﯾم .ﻣﺷﺧﺻﺎت ﭘﻣپ در اﯾن ﺳرﻋت ﺑﺎﯾد ﺗﻌﯾﯾن ﺷود و ﺳرﻋت ﻣوردد ﻧظر ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی
ﺷود .ﺑﺳﺗن ﺷﯾرھﺎ و ﺗﻧظﯾم ﮐردن ﺳرﻋت ﺗﺎ وﻗﺗﯽ ﮐﮫ  H minﺣﺎﺻل ﺷود  ،ﺑﮫ ﻣﺎ اﻣﮑﺎن ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺳرﻋت
در ﻧﻘطﮫ ی ﺑدون ﺷﺎر ) (no flowرا ﻣﯽ دھد.
ﺗﻧظﯾم ﭘﺎراﻣﺗر  22-81ﺗﻘرﯾب ﻣرﺑﻌﯽ ﺧطﯽ ﻣﻧﺣﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﺷﮑل ﻣﻧﺣﻧﯽ ﮐﻧﺗرﻟﯽ را ﺑﮫ
ﺻورت ﻧﺎﻣﺣدود ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﯾم.
ﻣﺛﺎل  :2ﺳرﻋت در ﻧﻘطﮫ ی ﮐﺎر ﺳﯾﺳﺗم طراﺣﯽ ﺷده ﻣﺷﺧص ﻧﯾﺳت:
در ﺟﺎھﺎﯾﯽ ﺳرﻋت در ﻧﻘطﮫ ی ﮐﺎر ﺳﯾﺳﺗم طراﺣﯽ ﺷده ﻣﺷﺧص ﻧﯾﺳت ،ﻻزم اﺳت ﻧﻘطﮫ ی رﻓرﻧس دﯾﮕری
روی ﻣﻧﺣﻧﯽ ﮐﻧﺗرﻟﯽ ﺑﺎ ﮐﻣﮏ دﯾﺗﺎ ﺷﯾت ﺗﻌﯾﯾن ﺷود .ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﮐردن ﺑﮫ ﻣﻧﺣﻧﯽ ﺑرای ﺳرﻋت ﻧﺗﻣﯽ و ﮐﺷﯾدن
ﻓﺷﺎر طراﺣﯽ ) ، (H design , Point Cﺷﺎر  Q ratedدر آن ﻓﺷﺎر ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﺷود .داﻧﺳﺗن اﯾن دو ﻧﻘطﮫ
روی ﻣﻧﺣﻧﯽ ﭘﻣپ ،ھﻣراه ﺑﺎ داﻧﺳﺗن  H minﮐﮫ در ﺑﺎﻻ ﺗوﺿﯾﺢ داده ﺷد ،اﯾن اﻣﮑﺎن را ﺑﮫ ﻣﺑدل ﻓرﮐﺎﻧس
ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﻧﻘطﮫ ی رﻓرﻧس  Bرا ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﮐﻧد و در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﻧﺣﻧﯽ ﮐﻧﺗرﻟﯽ ﮐﮫ ﺷﺎﻣل ﻧﻘطﮫ ی ﮐﺎر  Aﺳﯾﺳﺗم
طراﺣﯽ ﺷده اﺳت را رﺳم ﮐﻧد.
در اﯾن ﺣﺎﻟت ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ی ﻧﻘطﮫ ی ﮐﺎر ﻓﻌﺎل ﻧﯾﺳت .ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده در ﺣﺎﻟﺗﯽ ﮐﮫ ﺳرﻋت در ﻧﻘطﮫ ی طراﺣﯽ
ﻣﺷﺧص اﺳت )ﺟدول ﺑﺎﻻ را ﺑﺑﯾﻧﯾد(
در اﯾن ﺣﺎﻟت ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ی ﻧﻘطﮫ ی ﮐﺎر ﻓﻌﺎل اﺳت .ﻓﻌﺎل ﮐردن اﯾن ﭘﺎراﻣﺗر اﻣﮑﺎن ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ی ﻧﻘطﮫ ی ﮐﺎر
ﻧﺎﻣﺷﺧص ﺳﯾﺳﺗم طراﺣﯽ ﺷده را در ﺳرﻋت  ، 50/60 Hzﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از داده ھﺎی ورودی در ﭘﺎراﻣﺗر -83
) 22ﺳرﻋت در ﺣﺎﻟت ﺑدون ﺷﺎر] ([RPMو ﭘﺎراﻣﺗر ) 22-84ﺳرﻋت در ﺣﺎﻟت ﺑدون ﺷﺎر] ([Hzو ﭘﺎراﻣﺗر
 22-87ﻓﺷﺎر در ﺳرﻋت ﺣﺎﻟت ﺑدون ﺷﺎر و ﭘﺎراﻣﺗر  22-88ﻓﺷﺎر در ﺳرﻋت ﻧﺎﻣﯽ و  22-89ﺷﺎر)(flow
در ﻧﻘطﮫ ی طراﺣﯽ و ﭘﺎراﻣﺗر  22-90ﺷﺎر در ﺳرﻋت ﻧﺎﻣﯽ  ،اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر ﻣﯽ ﺳﺎزد.

ﻏﯾر ﻓﻌﺎل

*][0

ﻓﻌﺎل ﺷده

][1

 22-83ﺳرﻋت در ﺣﺎﻟت ﺑدون ﺷﺎر ][RPM
ﻋﻣﻠﮑرد
رزوﻟوﺷن RPM 1
ﺳرﻋﺗﯽ را ﮐﮫ در آن ﺷﺎر ﺻﻔر اﺳت و ﻓﺷﺎر ﻣﯽ ﻧﯾﻣم  H minﺣﺎﺻل ﻣﯽ ﺷود را در
واﺣد  RPMاﯾﻧﺟﺎ وارد ﮐﻧﯾد .ﺑﮫ ﺻورت ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﺳرﻋت در واﺣد  Hzرا ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد
در ﭘﺎراﻣﺗر  22-84وارد ﮐﻧﯾد.اﮔر ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓﺗﮫ اﯾد ﮐﮫ در ﭘﺎراﻣﺗر ) 0-02واﺣد
ﺳرﻋت ﻣوﺗور( از  RPMاﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد ،در اﯾن ﺻورت ﭘﺎراﻣﺗر ) 22-85ﺳرﻋت در
ﻧﻘطﮫ ی طراﺣﯽ ] ([RPMﻧﯾز ﺑﺎﯾد اﺳﺗﻔﺎده ﺷود .ﺑﺳﺗن ﺷﯾرھﺎ و ﮐﺎھش ﺳرﻋت ﺗﺎ
ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻓﺷﺎر ﻣﯽ ﻧﯾﻣم  H minﺣﺎﺻل ﺷود ،ﻣﻘدار اﯾن ﭘﺎراﻣﺗر را ﻣﺷﺧص ﺧواھد
ﮐرد.

][0 – par. 22-85 RPM

ﻣﺣدوده
300. RPM

 22-84ﺳرﻋت در ﺣﺎﻟت ﺑدون ﺷﺎر ][Hz
ﻋﻣﻠﮑرد
رزوﻟوﺷن 0.033 Hz

][0 – par. 22-86 Hz

ﻣﺣدوده
*50.0 Hz
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ﺳرﻋﺗﯽ را ﮐﮫ در آن ﺷﺎر ﺑﮫ طور ﻣوﺛر ﻣﺗوﻗف ﺷده اﺳت و ﻓﺷﺎر ﻣﯽ ﻧﯾﻣم H min
ﺣﺎﺻل ﺷده اﺳت را در واﺣد  Hzاﯾﻧﺟﺎ وارد ﮐﻧﯾد .ﺑﮫ ﺻورت ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﺳرﻋت در
واﺣد  RPMرا ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد در ﭘﺎراﻣﺗر  22-83وارد ﮐﻧﯾد.اﮔر ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓﺗﮫ اﯾد ﮐﮫ در
ﭘﺎراﻣﺗر ) 0-02واﺣد ﺳرﻋت ﻣوﺗور( از  Hzاﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد ،در اﯾن ﺻورت ﭘﺎراﻣﺗر
) 22-86ﺳرﻋت در ﻧﻘطﮫ ی طراﺣﯽ ] ([Hzﻧﯾز ﺑﺎﯾد اﺳﺗﻔﺎده ﺷود .ﺑﺳﺗن ﺷﯾرھﺎ و
ﮐﺎھش ﺳرﻋت ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻓﺷﺎر ﻣﯽ ﻧﯾﻣم  H minﺣﺎﺻل ﺷود ،ﻣﻘدار اﯾن ﭘﺎراﻣﺗر را
ﻣﺷﺧص ﺧواھد ﮐرد.

 22-85ﺳرﻋت در ﻧﻘطﮫ ی طراﺣﯽ ][RPM
ﻋﻣﻠﮑرد:
رزوﻟوﺷن RPM 1
ﺗﻧﮭﺎ در ﺻورﺗﯽ ﻗﺎﺑل ﻣﺷﺎھده اﺳت ﮐﮫ ﭘﺎراﻣﺗر ) 22-82ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ی ﻧﻘطﮫ ی
ﮐﺎر( در ﺣﺎﻟت ﻏﯾر ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷد .ﺳرﻋت ﻣوﺗور را ﮐﮫ در آن ﻧﻘطﮫ ی ﮐﺎر
ﺳﯾﺳﺗم طراﺣﯽ ﺷده ﺑدﺳت ﻣﯽ آﯾد را در واﺣد  RPMوارد ﮐﻧﯾد .ﺑﮫ ﺻورت
ﺟﺎﯾﮕزﯾن ،ﺳرﻋت در واﺣد  Hzرا ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد در ﭘﺎراﻣﺗر  22-86وارد ﮐﻧﯾد.
اﮔر ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓﺗﮫ اﯾد ﮐﮫ در ﭘﺎراﻣﺗر ) 0-02واﺣد ﺳرﻋت ﻣوﺗور( از RPM
اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد ،در اﯾن ﺻورت ﭘﺎراﻣﺗر ) 22-83ﺳرﻋت در ﺣﺎﻟت ﺑدون ﺷﺎر
] ([RPMﻧﯾز ﺑﺎﯾد اﺳﺗﻔﺎده ﺷود

][par. 22-84 – par 4-19 Hz

ﻣﺣدوده
*50/60 Hz

 22-86ﺳرﻋت در ﻧﻘطﮫ ی طراﺣﯽ ][Hz
ﻋﻣﻠﮑرد:
رزوﻟوﺷن 0.033 Hz
ﺗﻧﮭﺎ در ﺻورﺗﯽ ﻗﺎﺑل ﻣﺷﺎھده اﺳت ﮐﮫ ﭘﺎراﻣﺗر ) 22-82ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ی ﻧﻘطﮫ ی
ﮐﺎر( در ﺣﺎﻟت ﻏﯾر ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷد .ﺳرﻋت ﻣوﺗور را ﮐﮫ در آن ﻧﻘطﮫ ی ﮐﺎر
ﺳﯾﺳﺗم طراﺣﯽ ﺷده ﺑدﺳت ﻣﯽ آﯾد را در واﺣد  Hzوارد ﮐﻧﯾد .ﺑﮫ ﺻورت
ﺟﺎﯾﮕزﯾن ،ﺳرﻋت در واﺣد  RPMرا ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد در ﭘﺎراﻣﺗر  22-85وارد
ﮐﻧﯾد.
اﮔر ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓﺗﮫ اﯾد ﮐﮫ در ﭘﺎراﻣﺗر ) 0-02واﺣد ﺳرﻋت ﻣوﺗور( از Hz
اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد ،در اﯾن ﺻورت ﭘﺎراﻣﺗر ) 22-83ﺳرﻋت در ﺣﺎﻟت ﺑدون ﺷﺎر
] ([RPMﻧﯾز ﺑﺎﯾد اﺳﺗﻔﺎده ﺷود

][par. 22-84 – par 4-19 Hz

ﻣﺣدوده
*50/60 Hz

 22-87ﻓﺷﺎر در ﺳرﻋت ﺣﺎﻟت ﺑدون ﺷﺎر
ﻋﻣﻠﮑرد
ﻓﺷﺎر  H minﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺳرﻋت در ﺣﺎﻟت ﺑدون ﺷﺎر را در واﺣد
رﻓرﻧس/ﻓﯾدﺑﮏ وارد ﮐﻧﯾد.

][0.000 – par. 22-88 N/A

ﻣﺣدوده
* 0.000 N/A

 22-88ﻓﺷﺎر در ﺳرﻋت ﻧﺎﻣﯽ
ﻋﻣﻠﮑرد:

ﻣﺣدوده
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ﻣﻘدار ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻓﺷﺎر در ﺳرﻋت ﻧﺎﻣﯽ را در واﺣد
رﻓرﻧس/ﻓﯾدﺑﮏ وارد ﮐﻧﯾد.اﯾن ﻣﻘدار را ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد از دﯾﺗﺎ
ﺷﯾت ﭘﻣپ ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﯾد

]*[par. 22-87 – 999999.999 N/A

* 999999.999 N/A

 22-90ﺷﺎر در ﺳرﻋت ﻧﺎﻣﯽ
ﻋﻣﻠﮑرد:
ﻣﻘدار ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺷﺎر در ﺳرﻋت ﻧﺎﻣﯽ را وارد ﮐﻧﯾد.اﯾن ﻣﻘدار را ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد
از دﯾﺗﺎ ﺷﯾت ﭘﻣپ ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﯾد

][0.000 – 999999.999 N/A

ﻣﺣدوده
* 0.000 N/A

*  8.2.11 23-0ﮐﺎرھﺎی زﻣﺎن ﺑﻧدی ﺷده )(Timed Actions
از اﯾن ﺗﺎﺑﻊ ﺑرای ﮐﺎر ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻧﯾﺎز اﺳت ﺑﮫ ﺻورت روزاﻧﮫ ﯾﺎ ﻣﺎھﺎﻧﮫ اﻧﺟﺎم ﺷوﻧد ،اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد .ﺗﺎ ﺳﻘف  10ﻋﻣل زﻣﺎن ﺑﻧدی ﺷده ﻗﺎﺑل
ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی در ﻣﺑدل ﻓرﮐﺎﻧس اﺳت.ﺷﻣﺎره ی ﮐﺎر زﻣﺎن ﺑﻧدی ﺷده از ﻟﯾﺳت ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﮔروه ﭘﺎراﻣﺗرھﺎی  * 23-0را وارد ﻣﯽ ﮐﻧﯾم،
از  LCPﭘﺎراﻣﺗر  23-00زﻣﺎن روﺷن ﺑودن – ﭘﺎراﻣﺗر  23-04رخ دادن اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯽ ﺷود .ﺳﭘس ﺑﮫ ﺷﻣﺎره ی ﻋﻣل زﻣﺎن ﺑﻧدی ﺷده
رﺟوع ﮐﻧﯾد .ھر ﻋﻣل زﻣﺎن ﺑﻧدی ﺷده ﺑﮫ ﯾﮏ زﻣﺎن روﺷن و ﯾﮏ زﻣﺎن ﺧﺎﻣوش ﮐﮫ دو ﻋﻣل ﻣﺗﻔﺎوت ﺑﺎﯾد در آن ھﺎ ﺻورت ﺑﮕﯾرد
ﺗﻘﺳﯾم ﺑﻧدی ﻣﯽ ﺷود.
ﻋﻣل ھﺎی ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﺷده در اﯾن ﺗﺎﺑﻊ ﺑﺎ ﻋﻣل ھﺎی ﻣﻌﺎدل از ورودی ھﺎی دﯾﺟﯾﺗﺎل  ،ﮐﺎر ﮐﻧﺗرﻟﯽ از طرﯾق ﺑﺎس و ﮐﻧﺗرل ﮐﻧﻧده ی
ﻻﺟﯾﮏ ھوﺷﻣﻧد  ،ﺑر اﺳﺎس ﻗواﻧﯾن ادﻏﺎم ﺗﻧظﯾم ﺷده در  ، * 8-5دﯾﺟﯾﺗﺎل /ﺑﺎس ادﻏﺎم ﻣﯽ ﺷود.
 Nﺳﺎﻋت )ﮔروه ﭘﺎراﻣﺗر ھﺎی  ( 0-7ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺻورت ﺻﺣﯾﺢ ﺑرای ﻋﻣل ھﺎی زﻣﺎن ﺑﻧدی ﺷده ﺗﻧظﯾم ﺷده ﺑﺎﺷﻧد ،ﺗﺎ اﯾن ﺗﺎﺑﻊ درﺳت ﮐﺎر
ﮐﻧد.
 Nھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ ﮐﺎرت آﻧﺎﻟوگ  I/O MCB109را ﺳوار ﻣﯽ ﮐﻧﯾم  ،ﯾﮏ ﻧﺳﺧﮫ ی ﭘﺷﺗﯾﺑﺎن از ﺗﺎرﯾﺦ و زﻣﺎن ﺑﮫ دﺳت ﻣﯽ آورﯾم.
 Nاﺑزار ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی از طرﯾق ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر ) ( MCT 10ﯾﮏ راھﻧﻣﺎی ﻣﺧﺻوص ﺑرای ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی آﺳﺎن ﻋﻣل ھﺎی زﻣﺎن ﺑﻧدی ﺷده
ﻓراھم ﻣﯽ ﮐﻧد.

 23-00زﻣﺎن روﺷن ﺑودن
آراﯾﮫ ی ][10
اﻧﺗﺧﺎب :

ﻋﻣﻠﮑرد:
اﻧﺗﺧﺎب ﻋﻣل در طول زﻣﺎن روﺷن ﺑودن .ﭘﺎراﻣﺗر  13-52را
ﺑرای ﺗوﺻﯾف اﻧﺗﺧﺎب ھﺎ ﺑﺑﯾﻧﯾد.
ﻏﯾر ﻓﻌﺎل
ھﯾﭻ ﮐﺎری
اﻧﺗﺧﺎب ﺗﻧظﯾﻣﺎت 1
اﻧﺗﺧﺎب ﺗﻧظﯾﻣﺎت 2
اﻧﺗﺧﺎب ﺗﻧظﯾﻣﺎت 3
اﻧﺗﺧﺎب ﺗﻧظﯾﻣﺎت 4

*][0
][1
][2
][3
][4
][5
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اﺗﺧﺎب رﻓرﻧس ﭘﯾش ﺗﻧظﯾم 0
اﺗﺧﺎب رﻓرﻧس ﭘﯾش ﺗﻧظﯾم 1
اﺗﺧﺎب رﻓرﻧس ﭘﯾش ﺗﻧظﯾم 2
اﺗﺧﺎب رﻓرﻧس ﭘﯾش ﺗﻧظﯾم 3
اﺗﺧﺎب رﻓرﻧس ﭘﯾش ﺗﻧظﯾم 4
اﺗﺧﺎب رﻓرﻧس ﭘﯾش ﺗﻧظﯾم 5
اﺗﺧﺎب رﻓرﻧس ﭘﯾش ﺗﻧظﯾم 6
اﺗﺧﺎب رﻓرﻧس ﭘﯾش ﺗﻧظﯾم 7
اﻧﺗﺧﺎب ﺷﯾب 1
اﻧﺗﺧﺎب ﺷﯾب 2
ﺷروع ﺑﮫ ﮐﺎر )(Run
ﭼرﺧش ﻣﻌﮑوس
ﺗوﻗف
ﺗرﻣز DC
Coast
ﻓرﯾز ﺧروﺟﯽ
ﺷروع ﺗﺎﯾﻣر 0
ﺷروع ﺗﺎﯾﻣر 1
ﺷروع ﺗﺎﯾﻣر 2
ﺧروﺟﯽ دﯾﺟﯾﺗﺎل  Aرا ﭘﺎﯾﯾن ) (Lowﮐن
ﺧروﺟﯽ دﯾﺟﯾﺗﺎل  Bرا ﭘﺎﯾﯾن ) (Lowﮐن
ﺧروﺟﯽ دﯾﺟﯾﺗﺎل  Cرا ﭘﺎﯾﯾن ) (Lowﮐن
ﺧروﺟﯽ دﯾﺟﯾﺗﺎل  Dرا ﭘﺎﯾﯾن ) (Lowﮐن
ﺧروﺟﯽ دﯾﺟﯾﺗﺎل  Eرا ﭘﺎﯾﯾن ) (Lowﮐن
ﺧروﺟﯽ دﯾﺟﯾﺗﺎل  Fرا ﭘﺎﯾﯾن ) (Lowﮐن
ﺧروﺟﯽ دﯾﺟﯾﺗﺎل  Aرا ﺑﺎﻻ ) (Highﮐن
ﺧروﺟﯽ دﯾﺟﯾﺗﺎل  Bرا ﺑﺎﻻ ) (Highﮐن
ﺧروﺟﯽ دﯾﺟﯾﺗﺎل  Cرا ﺑﺎﻻ ) (Highﮐن
ﺧروﺟﯽ دﯾﺟﯾﺗﺎل  Dرا ﺑﺎﻻ ) (Highﮐن
ﺧروﺟﯽ دﯾﺟﯾﺗﺎل  Eرا ﺑﺎﻻ ) (Highﮐن
ﺧروﺟﯽ دﯾﺟﯾﺗﺎل  Fرا ﺑﺎﻻ ) (Highﮐن
ﺷﻣﺎرﻧده ی  Aرا ری ﺳت ﮐن
ﺷﻣﺎرﻧده ی  Bرا ری ﺳت ﮐن
ﺗﺎﯾﻣر  3را ﺷروع ﮐن
ﺗﺎﯾﻣر  4را ﺷروع ﮐن
ﺗﺎﯾﻣر 5را ﺷروع ﮐن
ﺗﺎﯾﻣر  6را ﺷروع ﮐن
ﺗﺎﯾﻣر  7را ﺷروع ﮐن
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 Nﺑرای اﻧﺗﺧﺎب ھﺎی ] ، [32] - [43ﮔروه ﭘﺎراﻣﺗر ھﺎی ) *5-3ﺧروﺟﯽ ھﺎی دﯾﺟﯾﺗﺎل ( و ) *5-4رﻟﮫ ھﺎ( را ﻧﯾز ﺑﺑﯾﻧﯾد.

 23-03زﻣﺎن ﺧﺎﻣوش ﺑودن
آراﯾﮫ ی ][10

43

اﻧﺗﺧﺎب :

ﻋﻣﻠﮑرد:
اﻧﺗﺧﺎب ﻋﻣل در طول زﻣﺎن ﺧﺎﻣوش ﺑودن .ﭘﺎراﻣﺗر 13-52
را ﺑرای ﺗوﺻﯾف اﻧﺗﺧﺎب ھﺎ ﺑﺑﯾﻧﯾد.
ﻏﯾر ﻓﻌﺎل
ھﯾﭻ ﮐﺎری
اﻧﺗﺧﺎب ﺗﻧظﯾﻣﺎت 1
اﻧﺗﺧﺎب ﺗﻧظﯾﻣﺎت 2
اﻧﺗﺧﺎب ﺗﻧظﯾﻣﺎت 3
اﻧﺗﺧﺎب ﺗﻧظﯾﻣﺎت 4
اﺗﺧﺎب رﻓرﻧس ﭘﯾش ﺗﻧظﯾم 0
اﺗﺧﺎب رﻓرﻧس ﭘﯾش ﺗﻧظﯾم 1
اﺗﺧﺎب رﻓرﻧس ﭘﯾش ﺗﻧظﯾم 2
اﺗﺧﺎب رﻓرﻧس ﭘﯾش ﺗﻧظﯾم 3
اﺗﺧﺎب رﻓرﻧس ﭘﯾش ﺗﻧظﯾم 4
اﺗﺧﺎب رﻓرﻧس ﭘﯾش ﺗﻧظﯾم 5
اﺗﺧﺎب رﻓرﻧس ﭘﯾش ﺗﻧظﯾم 6
اﺗﺧﺎب رﻓرﻧس ﭘﯾش ﺗﻧظﯾم 7
اﻧﺗﺧﺎب ﺷﯾب 1
اﻧﺗﺧﺎب ﺷﯾب 2
ﺷروع ﺑﮫ ﮐﺎر )(Run
ﭼرﺧش ﻣﻌﮑوس
ﺗوﻗف
ﺗرﻣز DC
Coast
ﻓرﯾز ﺧروﺟﯽ
ﺷروع ﺗﺎﯾﻣر 0
ﺷروع ﺗﺎﯾﻣر 1
ﺷروع ﺗﺎﯾﻣر 2
ﺧروﺟﯽ دﯾﺟﯾﺗﺎل  Aرا ﭘﺎﯾﯾن ) (Lowﮐن
ﺧروﺟﯽ دﯾﺟﯾﺗﺎل  Bرا ﭘﺎﯾﯾن ) (Lowﮐن
ﺧروﺟﯽ دﯾﺟﯾﺗﺎل  Cرا ﭘﺎﯾﯾن ) (Lowﮐن
ﺧروﺟﯽ دﯾﺟﯾﺗﺎل  Dرا ﭘﺎﯾﯾن ) (Lowﮐن
ﺧروﺟﯽ دﯾﺟﯾﺗﺎل  Eرا ﭘﺎﯾﯾن ) (Lowﮐن
ﺧروﺟﯽ دﯾﺟﯾﺗﺎل  Fرا ﭘﺎﯾﯾن ) (Lowﮐن
ﺧروﺟﯽ دﯾﺟﯾﺗﺎل  Aرا ﺑﺎﻻ ) (Highﮐن
ﺧروﺟﯽ دﯾﺟﯾﺗﺎل  Bرا ﺑﺎﻻ ) (Highﮐن
ﺧروﺟﯽ دﯾﺟﯾﺗﺎل  Cرا ﺑﺎﻻ ) (Highﮐن
ﺧروﺟﯽ دﯾﺟﯾﺗﺎل  Dرا ﺑﺎﻻ ) (Highﮐن
ﺧروﺟﯽ دﯾﺟﯾﺗﺎل  Eرا ﺑﺎﻻ ) (Highﮐن
ﺧروﺟﯽ دﯾﺟﯾﺗﺎل  Fرا ﺑﺎﻻ ) (Highﮐن
ﺷﻣﺎرﻧده ی  Aرا ری ﺳت ﮐن
ﺷﻣﺎرﻧده ی  Bرا ری ﺳت ﮐن
ﺗﺎﯾﻣر  3را ﺷروع ﮐن
ﺗﺎﯾﻣر  4را ﺷروع ﮐن
ﺗﺎﯾﻣر 5را ﺷروع ﮐن
ﺗﺎﯾﻣر  6را ﺷروع ﮐن
ﺗﺎﯾﻣر  7را ﺷروع ﮐن
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 23-04روﯾداد )(Occurrence
آراﯾﮫ ی ][10
اﻧﺗﺧﺎب

ﻋﻣﻠﮑرد
روز ھﺎﯾﯽ را ﮐﮫ ﻋﻣل زﻣﺎن ﺑﻧدی ﺷده در آن اﺗﻔﺎق ﺑﯾﻔﺗد را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد .روز ھﺎی ﮐﺎری  /ﻏﯾر
ﮐﺎری را در ﭘﺎراﻣﺗر ) 0-81روز ھﺎی ﮐﺎری( و ﭘﺎراﻣﺗر ) ) 0-82روز ھﺎی ﮐﺎری اﺿﺎﻓﯽ( و
ﭘﺎراﻣﺗر ) 0-83روز ھﺎی ﻏﯾر ﮐﺎری اﺿﺎﻓﯽ( ﺗﺧﺻﯾص دھﯾد
ھﻣﮫ ی روزھﺎ
روز ھﺎی ﮐﺎری
روز ھﺎی ﻏﯾر
ﮐﺎری
دوﺷﻧﺑﮫ
ﺳﮫ ﺷﻧﺑﮫ
ﭼﮭﺎر ﺷﻧﺑﮫ
ﭘﻧﺞ ﺷﻧﺑﮫ
ﺟﻣﻌﮫ
ﺷﻧﺑﮫ
ﯾﮏ ﺷﻧﺑﮫ

*][0
][1
][2
][3
][4
][5
][6
][7
][8
][9

 8.2.12ﺗواﺑﻊ اﺳﺗﻔﺎده ﺷده در ﮐﺎرﺑردھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ آب ھﺳﺗﻧد29-** .
اﯾن ﮔروه ﺷﺎﻣل ﭘﺎراﻣﺗرھﺎﯾﯽ ﺑرای ﻣوﻧﯾﺗورﯾﻧﮓ ﮐﺎرﺑردھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ آب  /ﻓﺎﺿﻼب اﺳت.

 29-00ﻓﻌﺎل ﮐردن ﭘر ﮐردن ﻟوﻟﮫ
ﻋﻣﻠﮑرد
ﮔزﯾﻧﮫ ی ﻓﻌﺎل را ﺑرای ﭘر ﮐردن ﻟوﻟﮫ ھﺎ ﺑﺎ ﻧرخ ﺗﻌرﯾف ﺷده ﺗوﺳط ﮐﺎرﺑر اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد

ﻏﯾر ﻓﻌﺎل
ﻓﻌﺎل

اﻧﺗﺧﺎب
*][0
][1

 29-01ﺳرﻋت ﭘرﮐردن ﻟوﻟﮫ ھﺎ ][RPM
ﻋﻣﻠﮑرد
ﺳرﻋت ﭘرﮐردن ﺳﯾﺳﺗم ﻟوﻟﮫ ھﺎی اﻓﻘﯽ را ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﯾد .ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ
اﻧﺗﺧﺎب ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﭘﺎراﻣﺗر  (RPM) 4-13 /4-11ﯾﺎ 4-14 /4-12
) (Hzداﺷﺗﮫ اﯾد ،ﺳرﻋت ﻣﯽ ﺗواﻧد در واﺣد  Hzﯾﺎ  RPMاﻧﺗﺧﺎب
ﺷود.

]ﺣد ﭘﺎﯾﯾن ﺳرﻋت – ﺣد ﺑﺎﻻی ﺳرﻋت[

اﻧﺗﺧﺎب
ﺣد ﭘﺎﯾﯾن ﺳرﻋت *
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 29-02ﺳرﻋت ﭘرﮐردن ﻟوﻟﮫ ھﺎ ][Hz
ﻋﻣﻠﮑرد
ﺳرﻋت ﭘرﮐردن ﺳﯾﺳﺗم ﻟوﻟﮫ ھﺎی اﻓﻘﯽ را ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﯾد .ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ
اﻧﺗﺧﺎب ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﭘﺎراﻣﺗر  (RPM) 4-13 /4-11ﯾﺎ 4-14 /4-12
) (Hzداﺷﺗﮫ اﯾد ،ﺳرﻋت ﻣﯽ ﺗواﻧد در واﺣد  Hzﯾﺎ  RPMاﻧﺗﺧﺎب
ﺷود.

]ﺣد ﭘﺎﯾﯾن ﺳرﻋت – ﺣد ﺑﺎﻻی ﺳرﻋت[

اﻧﺗﺧﺎب
ﺣد ﭘﺎﯾﯾن ﺳرﻋت *

 29-03زﻣﺎن ﭘر ﮐردن ﻟوﻟﮫ ھﺎ
ﻋﻣﻠﮑرد
زﻣﺎن ﺗﻌﯾﯾن ﺷده ﺑرای ﭘر ﮐردن ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی ﻟوﻟﮫ ی اﻓﻘﯽ را ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﯾد.

][0 – 3600 s

ﻣﺣدوده
*0 s

 29-04آھﻧﮓ ﭘر ﮐردن ﻟوﻟﮫ ھﺎ
ﻋﻣﻠﮑرد
آھﻧﮓ ﭘر ﮐردن را در واﺣد  unitsﺑر ﺛﺎﻧﯾﮫ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﮐﻧﺗرل ﮐﻧﻧده ی
 PIﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﮐﻧد.واﺣد ھﺎی آھﻧﮓ ﭘر ﮐردن واﺣد ھﺎی ﻓﯾدﺑﮏ ﺑر ﺛﺎﻧﯾﮫ
ھﺳﺗﻧد .اﯾن ﺗﺎﺑﻊ ﺑرای ﭘر ﮐردن ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی ﻟوﻟﮫ ھﺎی ﻋﻣودی اﺳت وﻟﯽ
وﻗﺗﯽ ﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ زﻣﺎن ﭘر ﮐردن ﺳﭘری ﺷده ﺑﺎﺷد .و ﺑدون ھﯾﭻ
ﻣﻼﺣظﮫ ای ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﻘطﮫ ی ﺗﻧظﯾم ﭘر ﮐردن ﮐﮫ در ﭘﺎراﻣﺗر -05
 29ﺗﻧظﯾم ﺷده اﺳت ،ﺑرﺳد ﻓﻌﺎل ﺧواھد ﺑود.

[0.001 – 999999.999
]units/s

ﻣﺣدوده
* 0.001 units/s

 29-05ﻧﻘطﮫ ﺗﻧظﯾم ﭘر ﺷدﮔﯽ
ﻋﻣﻠﮑرد
زﻣﺎن ﭘر ﺷدن ﻟوﻟﮫ ھﺎ ،ﮐﮫ در آن زﻣﺎن ﺗﺎﺑﻊ ﭘر ﮐردن ﻟوﻟﮫ ھﺎ ﻏﯾر ﻓﻌﺎل ﺷده و ﮐﻧﺗرل
ﮐﻧﻧده ی  PIDﮐﻧﺗرل را در اﺧﺗﯾﺎر ﻣﯽ ﮔﯾرد ،را ﺗﺧﺻﯾص ﻣﯽ دھد.اﯾن ﺗﺎﺑﻊ ﺑرای ھر دو
ﺳﯾﺳﺗم ﻟوﻟﮫ ﮔذاری اﻓﻘﯽ و ﻋﻣودی ﻗﺎﺑل اﺳﺗﻔﺎده اﺳت.

][0 – 999999.999 s

ﻣﺣدوده
*0 s
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ﺗرﺟﻣﮫ ی ﺻﻔﺣﺎت 144 – 142

 9.1.1ﭘﯾﻐﺎم ھﺎی ﺧطﺎ

ھﺷدار  ، 1ﭘﺎﯾﯾن ﺑودن وﻟﺗﺎژ v 10
وﻟﺗﺎژ  10 vاز ﺗرﻣﯾﻧﺎل  50روی ﮐﺎرت ﮐﻧﺗرﻟﯽ زﯾر  10وﻟت اﺳت .ﻣﻘداری از ﺑﺎر ﻣﺗﺻل ﺑﮫ ﺗرﻣﯾﻧﺎل  50را ﺑردارﯾد زﯾرا ﻣﻧﺑﻊ 10
وﻟﺗﯽ دﭼﺎر اﺿﺎﻓﮫ ﺑﺎر ﺷده اﺳت .ﺣداﮐﺛر ﺑﺎر  15 mAﯾﺎ ﺣداﻗل  590اھم.

ھﺷدار  /آﻻرم  ، 2ﺧطﺎی ﺻﻔر زﻧده
ﺳﯾﮕﻧﺎل روی ﺗرﻣﯾﻧﺎل  53ﯾﺎ  54ﺑﮫ ﺗرﺗﯾب از  %50ﻣﻘدار ﺗﻧظﯾم ﺷده در ﭘﺎراﻣﺗر ) 6-10وﻟﺗﺎژ ﭘﺎﯾﯾن ﺗرﻣﯾﻧﺎل(  ،ﭘﺎراﻣﺗر ) 6-12ﺟرﯾﺎن
ﭘﺎﯾﯾن ﺗرﻣﯾﻧﺎل  ، (53ﭘﺎراﻣﺗر ) 6-20وﻟﺗﺎژ ﭘﺎﯾﯾن ﺗرﻣﯾﻧﺎل  (54ﯾﺎ ﭘﺎراﻣﺗر ) 6-22وﻟﺗﺎژ ﭘﺎﯾﯾن ﺗرﻣﯾﻧﺎل  (54ﮐﻣﺗر ﺷود.

ھﺷدار  /آﻻرم  ،3ﻣوﺗوری وﺟود ﻧدارد
ھﯾﭻ ﻣوﺗوری ﺑﮫ ﺧروﺟﯽ ﻣﺑدل ﻓرﮐﺎﻧس وﺻل ﻧﺷده اﺳت.

ھﺷدار /آﻻرم  ، 4ﻓﻘدان ﻓﺎز ﺷﺑﮑﮫ
ﯾﮏ ﻓﺎز در طرف ﺗﻐذﯾﮫ وﺟود ﻧدارد ﯾﺎ ﻧﺎﻣﺗﻌﺎدﻟﯽ وﻟﺗﺎژ ﺷﯾﮑﮫ ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎد اﺳت.
اﯾن ﭘﯾﻐﺎم ھﻣﭼﻧﯾن ھﻧﮕﺎم وﻗوع ﯾﮏ ﺧطﺎ در ﯾﮑﺳو ﮐﻧﻧده ی ورودی روی ﻣﺑدل ﻓرﮐﺎﻧﺳﯽ ،ظﺎھر ﻣﯽ ﺷود.
وﻟﺗﺎژ ﺗﻐذﯾﮫ و ﺟرﯾﺎن ھﺎی ﺗﻐذﯾﮫ ی ﻣﺑدل ﻓرﮐﺎﻧس را ﭼﮏ ﮐﻧﯾد.

ھﺷدار  ، 5وﻟﺗﺎژ ﻟﯾﻧﮏ  DCﺑﺎﻻ اﺳت:
وﻟﺗﺎژ ﻣدار طﺑﻘﮫ ی ﻣﯾﺎﻧﯽ ) (DCاز ﺣد اور وﻟﺗﺎژ ﺳﯾﺳﺗم ﮐﻧﺗرل ﺑﺎﻻﺗر اﺳت .ﻣﺑدل ﻓرﮐﺎﻧس ﮐﻣﺎﮐﺎن ﻓﻌﺎل اﺳت.

ھﺷدار  ، 6وﻟﺗﺎژﻟﯾﻧﮏ  DCﭘﺎﯾﯾن اﺳت:
وﻟﺗﺎژ ﻣدار طﺑﻘﮫ ی ﻣﯾﺎﻧﯽ ) (DCاز ﺣد ﭘﺎﯾﯾن وﻟﺗﺎژ) (undervoltageﺳﯾﺳﺗم ﮐﻧﺗرل ﮐﻣﺗر اﺳت .ﻣﺑدل ﻓرﮐﺎﻧس ﮐﻣﺎﮐﺎن ﻓﻌﺎل اﺳت.

ھﺷدار  /آﻻرم  ، 7ﺑﯾش وﻟﺗﺎژی ) : DC (overvoltageوﻟﺗﺎژ ﻣدار طﺑﻘﮫ ی ﻣﯾﺎﻧﯽ از ﺣد ﻣﺟﺎز ﺑﺳﯾﺎر ﺑﺎﻻﺗر رﻓﺗﮫ اﺳت ،در اﯾن
ﺻورت ﻣﺑدل ﻓرﮐﺎﻧس ﺑﻌد از ﯾﮏ دوره ی زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺷﺧص ﺗرﯾپ ﻣﯽ ﮐﻧد )از ﻣدار ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷود(.
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راه ﮐﺎرھﺎی اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ اﺻﻼح اﯾن وﺿﻌﯾت:
 ﺗﺎﺑﻊ ﮐﻧﺗرل ﺑﯾش وﻟﺗﺎژی ) (Over Voltage Control: OVCدر ﭘﺎراﻣﺗر ) 2-17ﮐﻧﺗرل ﺑﯾش وﻟﺗﺎژی( را اﻓزاﯾش دھﯾد. ﯾﮏ ﻣﻘﺎوﻣت ﺗرﻣزی ) (brake resistorﻣﺗﺻل ﮐﻧﯾد زﻣﺎن ﺻﻌود ) (ramp timeرا اﻓزاﯾش دھﯾد ﺗواﺑﻊ ﻣوﺟود در ﺑﺧش  10-2را ﻓﻌﺎل ﮐﻧﯾد ﭘﺎراﻣﺗر  14-26ﺗﺎﺧﯾر ﺗرﯾپ در ﺧطﺎی اﯾﻧورﺗر را اﻓزاﯾش دھﯾد.اﻧﺗﺧﺎب ﺗﺎﺑﻊ  OVCزﻣﺎن ﺻﻌود را اﻓزاﯾش ﺧواھد داد.

ھﺷدار /آﻻرم  ، 8ﮐم وﻟﺗﺎژی DC
اﮔر وﻟﺗﺎژ ﻣدار طﺑﻘﮫ ی ﻣﯾﺎﻧﯽ ) (DCاز "ﻣﻘدارھﺷدار وﻟﺗﺎژ ﭘﺎﯾﯾن" ﮐﻣﺗر ﺷود) ،ﺟدول ﺑﺎﻻ را ﺑﺑﯾﻧﯾد (.ﻣﺑدل ﻓرﮐﺎﻧﺳﯽ ﭼﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ
آﯾﺎ وﻟﺗﺎژ ﭘﺷﺗﯾﺑﺎن  24وﻟت ﻣﺗﺻل اﺳت ﯾﺎ ﻧﮫ.
اﮔر ھﯾﭻ وﻟﺗﺎژ ﭘﺷﺗﯾﺑﺎن  24وﻟﺗﯽ ﻣﺗﺻل ﻧﺑﺎﺷد  ،ﻣﺑدل ﻓرﮐﺎﻧس ﺑﻌد از دوره ی زﻣﺎﻧﯽ داده ﺷده  ،ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﻧوع دﺳﺗﮕﺎه ،ﺗرﯾپ ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﺑرای ﺑررﺳﯽ اﯾﻧﮑﮫ آﯾﺎ وﻟﺗﺎژ ﺗﻐذﯾﮫ ﺑﺎ ﻣﺑدل ﻓرﮐﺎﻧس ھﻣﺧواﻧﯽ دارد ﯾﺎ ﻧﮫ  ،ﻣﺷﺧﺻﺎت ﻋﻣوﻣﯽ  3.1را ﺑﺑﯾﻧﯾد.

ھﺷدار /آﻻرم  ، 9اﯾﻧورﺗر دﭼﺎر اﺿﺎﻓﮫ ﺑﺎر ﺷده اﺳت:
ﻣﺑدل ﻓرﮐﺎﻧس ﺑﮫ ﻋﻠت اﺿﺎﻓﮫ ﺑﺎر) ﺟرﯾﺎن ﺑﺎر ﺑﺳﯾﺎر ﺑﺎﻻ ﺑرای ﻣدت زﻣﺎن طوﻻﻧﯽ( ﺑﮫ زودی از ﻣدار ﺧﺎرج ﺧواھد ﺷد .ﺷﻣﺎرﻧده ی
ﺳﯾﺳﺗم ﺣﻔﺎظت دﻣﺎﯾﯽ اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ در  %98ﯾﮏ اﺧطﺎر ﻣﯽ دھد و در  %100ﺑﺎ دادن آﻻرم  ،ﺗرﯾپ ﻣﯽ ﮐﻧد .ﻗﺑل از اﯾﻧﮑﮫ ﺷﻣﺎرﻧده ﺑﮫ
زﯾر  %90ﺑرﺳد اﻣﮑﺎن راه اﻧدازی دوﺑﺎره ) (resetوﺟود ﻧدارد.
ﺧطﺎ اﯾن ﺑوده ﮐﮫ دراﯾو ﺑرای ﻣدت زﻣﺎن طوﻻﻧﯽ ﺑﯾش از  %100دﭼﺎر اﺿﺎﻓﮫ ﺑﺎر ﺷده اﺳت.

اﺧطﺎر/آﻻرم  ، 10ﻣوﺗور دﭼﺎر اﺿﺎﻓﮫ دﻣﺎ ﺷده اﺳت :
طﺑق ﺳﯾﺳﺗم ﺣﻔﺎظت دﻣﺎﯾﯽ اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ) ، (ETRﻣوﺗور ﺑﺳﯾﺎر داغ ﺷده اﺳت .ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم در ﭘﺎراﻣﺗر  90-1اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾم ﮐﮫ اﮔر
ﺷﻣﺎرﻧده ﺑﮫ  %100رﺳﯾد دراﯾو ﯾﮏ اﺧطﺎر ﯾﺎ آﻻرم ﺑدھد ﯾﺎ ﻧﮫ .اﯾن ﺧطﺎ واﻗﻊ ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﻣوﺗور ﺑرای زﻣﺎن ﺑﺳﯾﺎر طوﻻﻧﯽ دﭼﺎر
ﺑﯾش از ﺟرﯾﺎن ﻧﺎﻣﯽ اﺿﺎﻓﮫ ﺑﺎر ﺷده اﺳت .ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ آﯾﺎ ﺟرﯾﺎن ﻣوﺗور درﺳت ﺗﻧظﯾم ﺷده اﺳت ﯾﺎ ﻧﮫ.

اﺧطﺎر /آﻻرم  ، 11ﺗرﻣﯾﺳﺗور ﻣوﺗور دﭼﺎر اﺿﺎﻓﮫ دﻣﺎﺳت:
ﺗرﻣﯾﺳﺗور ﯾﺎ اﺗﺻﺎﻻت آن ﻗطﻊ ﺷده اﺳت .ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم در ﭘﺎراﻣﺗر ) 1-90ﺣﻔﺎظت دﻣﺎﯾﯽ ﻣوﺗور( اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﻣﺑدل ﻓرﮐﺎﻧس ﯾﮏ
اﺧطﺎر ﯾﺎ آﻻرم ﺑدھد ﯾﺎ ﻧﮫ .ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ آﯾﺎ ﺗرﻣﯾﺳﺗور ﺑﮫ ﺻورت ﺻﺣﯾﺢ ﺑﯾن ﺗرﻣﯾﻧﺎل  53ﯾﺎ ) 54ﺧروﺟﯽ وﻟﺗﺎژ آﻧﺎﻟوگ( و ﺗرﻣﯾﻧﺎل
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) 50ﻣﻧﺑﻊ وﻟﺗﺎژ  10وﻟت( ﯾﺎ ﺑﯾن ﺗرﻣﯾﻧﺎل  18ﯾﺎ ) 19ورودی دﯾﺟﯾﺗﺎل  (PNPو ﺗرﻣﯾﻧﺎل  50اﺗﺻﺎل ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت ﯾﺎ ﻧﮫ .اﮔر ﯾﮏ ﺳﻧﺳور
 KTYاﺳﺗﻔﺎده ﺷده اﺳت ،ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﯾد آﯾﺎ اﺗﺻﺎل ﺻﺣﯾﺣﯽ ﺑﯾن ﺗرﻣﯾﻧﺎل  54و  55وﺟود دارد ﯾﺎ ﻧﮫ.

ھﺷدار /آﻻرم  ، 12ﺣد ﮔﺷﺗﺎور:
ﮔﺷﺗﺎور از ﻣﻘدار ﻣوﺟود در ﭘﺎراﻣﺗر ) 4-16ﺣد ﮔﺷﺗﺎور در ﻋﻣﻠﮑرد ﻣوﺗوری( ﯾﺎ از ﻣﻘدار ﻣوﺟود در ﭘﺎراﻣﺗر ) 4-17ﺣد ﮔﺷﺗﺎور در
ﻋﻣﻠﮑرد ژﻧراﺗوری( ﺑﯾﺷﺗر ﺷده اﺳت.

ھﺷدار /آﻻرم  ، 13ﺟرﯾﺎن اﺿﺎﻓﮫ
ﺟرﯾﺎن اﯾﻧورﺗر از ﻣﻘدار ﺑﯾﺷﯾﻧﮫ ﺟرﯾﺎن )ﮐﮫ ﺗﻘرﯾﺑﺎ  %200ﺟرﯾﺎن ﻧﺎﻣﯽ اﺳت( ﻓراﺗر رﻓﺗﮫ اﺳت .ھﺷدار ﺑرای  8ﺗﺎ  12ﺛﺎﻧﯾﮫ اداﻣﮫ ﻣﯽ
ﯾﺎﺑد  ،ﺳﭘس ﻣﺑدل ﻓرﮐﺎﻧس ﺗرﯾپ ﮐرده و ﯾﮏ آﻻرم ﻣﻧﺗﺷر ﻣﯽ ﮐﻧد .ﻣﺑدل را ﺧﺎﻣوش ﮐﻧﯾد و ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ آﯾﺎ ﻣﺣور ﻣوﺗور ﻣﯽ ﺗواﻧد
ﺑﭼرﺧد ﯾﺎ ﻧﮫ و آﯾﺎ اﻧدازه ی ﻣوﺗور ﺑﺎ ﻣﺑدل ھﻣﺧواﻧﯽ دارد ﯾﺎ ﻧﮫ.

آﻻرم  ، 14ﺧطﺎی زﻣﯾن
ﯾﮏ اﺗﺻﺎل از ﺧروﺟﯽ ﻓﺎز ھﺎ ﺑﮫ زﻣﯾن ،در ﮐﺎﺑل ﻣوﺟود ﺑﯾن ﻣﺑدل و ﻣوﺗور ﯾﺎ در ﺧود ﻣوﺗور وﺟود دارد .ﻣﺑدل را ﺧﺎﻣوش ﮐﻧﯾد و
ﺧطﺎی زﻣﯾن را رﻓﻊ ﮐﻧﯾد.

آﻻرم  ، 15ﺳﺧت اﻓزار ﻧﺎﻗص:
ﯾﮏ اﻧﺗﺧﺎب ﻣﻧﺎﺳب ﺗوﺳط ﺑرد ﮐﻧﺗرﻟﯽ ﺣﺎﺿر اﻧﺟﺎم ﻧﺷده اﺳت )ﺳﺧت اﻓزار ﯾﺎ ﻧرم اﻓزار(

آﻻرم  ، 16اﺗﺻﺎل ﮐوﺗﺎه
ﯾﮏ اﺗﺻﺎل ﮐوﺗﺎه در ﻣوﺗور ﯾﺎ روی ﺗرﻣﯾﻧﺎل ھﺎی ﻣوﺗور وﺟود دارد .ﻣﺑدل را ﺧﺎﻣوش ﮐﻧﯾد و اﺗﺻﺎل ﮐوﺗﺎه را رﻓﻊ ﮐﻧﯾد.

ھﺷدار  /آﻻرم  ، 17ﺗﺎﯾم اوت ﮐﻠﻣﮫ ی ﮐﻧﺗرﻟﯽ
ھﯾﭻ ارﺗﺑﺎط )ﻣﺧﺎﺑراﺗﯽ( ﺑﺎ ﻣﺑدل وﺟود ﻧدارد .اﯾن ھﺷدار ﺗﻧﮭﺎ وﻗﺗﯽ ﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﭘﺎراﻣﺗر ) 8-04ﺗﺎﺑﻊ ﮐﻧﺗرل ﺗﺎﯾم اوت( روی OFF
ﺗﻧظﯾم ﻧﺷده ﺑﺎﺷد.
اﮔر ﭘﺎراﻣﺗر ) 8-04ﺗﺎﺑﻊ ﮐﻧﺗرل ﺗﺎﯾم اوت( روی ﺗوﻗف و ﺗرﯾپ ﺗﻧظﯾم ﺷده ﺑﺎﺷد ،ﯾﮏ ھﺷدار ظﺎھر ﻣﯽ ﺷود و ﻣﺑدل ﺑﺎ دادن آﻻرم ﺑﮫ
ﺳﻣت ﺳرﻋت ﺻﻔر ﺷﯾب ﻣﯽ ﮔﯾرد.
ﭘﺎراﻣﺗر ) 8-03زﻣﺎن ﮐﻧﺗرل ﺗﺎﯾم اوت (  ،اﺣﺗﻣﺎﻻ ﻣﯽ ﺗواﻧد اﻓزاﯾش ﯾﺎﺑد.
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ھﺷدار  ، 23ﻓن ھﺎی داﺧﻠﯽ:
ﻓن ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻧﻘص ﺳﺧت اﻓزاری از ﮐﺎر اﻓﺗﺎده اﻧد ﯾﺎ اﺻﻼ ﻓن ھﺎ ﻧﺻب ﻧﺷده اﻧد.

ھﺷدار ، 24ﺧطﺎی ﻓن ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ:
ﺗﺎﺑﻊ اﻋﻼن ھﺷدار ﻓن ھﺎ  ،ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻊ ﺣﻔﺎظﺗﯽ اﺿﺎﻓﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑررﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ آﯾﺎ ﻓن ھﺎ در ﺣﺎل ﺣرﮐت ھﺳﺗﻧد /ﻧﺻب ﺷده اﻧد ﯾﺎ ﻧﮫ.
ھﺷدار ﻓن ھﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧد در ﭘﺎراﻣﺗر ) 14-53ﻣوﻧﯾﺗور ﻓن( ،ﻏﯾر ﻓﻌﺎل ] [0ﺷود.

ھﺷدار  ،25ﻣﻘﺎوﻣت ﺗرﻣز اﺗﺻﺎل ﮐوﺗﺎه ﺷده اﺳت:
ﻣﻘﺎوﻣت ﺗرﻣز در ﺣﯾن ﻋﻣﻠﮑرد ﻣوﺗور ﻣوﻧﯾﺗور ﻣﯽ ﺷود ،اﮔر اﺗﺻﺎل ﮐوﺗﺎه ﺷود  ،ﺗﺎﺑﻊ ﺗرﻣز ﻗطﻊ ﻣﯽ ﺷود و ھﺷدار ظﺎھر ﻣﯽ ﺷود.
ﻣﺑدل ﻓرﮐﺎﻧس ﮐﻣﺎﮐﺎن ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد وﻟﯽ ﺑدون ﺗﺎﺑﻊ ﺗرﻣز .ﻣﺑدل ﻓرﮐﺎﻧس را ﺧﺎﻣوش ﮐﻧﯾد و ﻣﻘﺎوﻣت ﺗرﻣز را ﺗﻌوﯾض ﮐﻧﯾد) .ﭘﺎراﻣﺗر -15
 (2را ﺑﺑﯾﻧﯾد.

آﻻرم /ھﺷدار  ، 26ﺣد ﺗواﻧﯽ ﻣﻘﺎوﻣت ﺗرﻣزی:
ﺗوان ﻣﻧﺗﻘل ﺷده ﺑﮫ ﻣﻘﺎوﻣت ﺗرﻣزی ﺑﮫ ﺻورت درﺻدی  ،ﺑﮫ ﺻورت ﻣﻘدار ﻣﺗوﺳط روی  120ﺛﺎﻧﯾﮫ ی اﺧﯾر  ،ﺑر ﻣﺑﻧﺎی ﻣﻘدار ﻣﻘﺎوﻣت
ﻣﻘﺎوﻣت ﺗرﻣزی )ﭘﺎراﻣﺗر  2-11ﻣﻘﺎوﻣت ﺗرﻣزی ]اھم[( و وﻟﺗﺎژ طﺑﻘﮫ ی ﻣﯾﺎﻧﯽ ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﻣﯽ ﺷود.وﻗﺗﯽ ﺗوان ﻣﻧﺗﺷر ﺷده ﺑﯾش از %90
ﺑﺎﺷد ھﺷدار ﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﺷود .ﺗوان ﻣﻧﺗﺷر ﺷده ﺑﯾش از  %100ﺑﺎﺷد  ،در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺗرﯾپ ﮐردن ] [2در ﭘﺎراﻣﺗر ) 2-13ﻣوﻧﯾﺗورﯾﻧﮓ
ﻣﻘﺎوﻣت ﺗرﻣزی( اﻧﺗﺧﺎب ﺷده ﺑﺎﺷد ،ﻣﺑدل ﻓرﮐﺎﻧس ﺧﺎﻣوش ﻣﯽ ﺷود و اﯾن آﻻرم را ﻣﻧﺗﺷر ﻣﯽ ﮐﻧد.

ھﺷدار  /آﻻرم  ، 27ﺧطﺎی ﺑرﺷﮕر ﺗرﻣز(Brake chopper fault) :
ﺗراﻧزﯾﺳﺗور ﺗرﻣزی در ﺣﯾن ﻋﻣﻠﮑرد ﻣوﺗور ﻣوﻧﯾﺗور ﻣﯽ ﺷود و اﮔر اﺗﺻﺎل ﮐوﺗﺎه ﺷود ،ﺗﺎﺑﻊ ﺗرﻣز ﻗطﻊ ﻣﯽ ﺷود و ھﺷدار ظﺎھر ﻣﯽ
ﺷود .ﻣﺑدل ھﻣﭼﻧﺎن ﻗﺎدر اﺳت ﮐﺎر ﮐﻧد  ،وﻟﯽ ﭼون ﺗراﻧزﯾﺳﺗور ﺗرﻣزی اﺗﺻﺎل ﮐوﺗﺎه ﺷده اﺳت  ،ﺗوان ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﯽ ﺑﮫ ﻣﻘﺎوﻣت ﺗرﻣزی
ارﺳﺎل ﻣﯽ ﺷود  ،ﺣﺗﯽ اﮔر ﻏﯾر ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷد .ﻣﺑدل ﻓرﮐﺎﻧس را ﺧﺎﻣوش ﮐﻧﯾد و ﻣﻘﺎوﻣت ﺗرﻣز را ﺗﻌوﯾض ﮐﻧﯾد.

!

اھﺷدار :ارﺳﺎل ﺗوان ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﻘﺎوﻣت ﺗرﻣزی در ﺻورا اﺗﺻﺎل ﮐوﺗﺎه ﺗراﻧزﯾﺳﺗور ﺗرﻣزی ﺧطرﻧﺎک اﺳت.

آﻻرم /ھﺷدار  ، 28ﺗرﻣز ﺧطﺎ دارد :ﻣﻘﺎوﻣت ﺗرﻣزی وﺻل ﻧﺷده اﺳت /ﮐﺎر ﻧﻣﯽ ﮐﻧد.

آﻻرم /ھﺷدار  ، 29اﺿﺎ ﻓﮫ دﻣﺎ در دراﯾو :
اﮔر ﻣﺣﻔظﮫ ی ﻣﺑدل  IP200ﯾﺎ  IP20/Nema1اﺳت ،ﺣداﮐﺛر دﻣﺎی ﻣﺟﺎز ھﯾت ﺳﯾﻧﮏ  90°Cاﺳت .اﮔر  IP54اﺳﺗﻔﺎده ﺷده اﺳت ،
ﺣداﮐﺛر دﻣﺎی ﻣﺟﺎز ھﯾت ﺳﯾﻧﮏ  80 °Cاﺳت.
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ﻣﻣﮑن اﺳت اﯾن ﺧطﺎھﺎ رخ داده ﺑﺎﺷد:
-

دﻣﺎی ﻣﺣﯾط ﺑﺳﯾﺎر ﺑﺎﻻﺳت.
ﮐﺎﺑل ﻣوﺗور ﺑﺳﯾﺎر ﺑﻠﻧد اﺳت.

آﻻرم  ، 30ﻓﺎز  Uﻣوﺗور وﺟود ﻧدارد:
ﻓﺎز  Uﻣوﺗور ﺑﯾن ﻣﺑدل و ﻣوﺗور وﺟود ﻧدارد .ﻣﺑدل را ﺧﺎﻣوش ﮐﻧﯾد و ﻓﺎز  Uرا ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﯾد.

آﻻرم  ، 31ﻓﺎز  Vﻣوﺗور وﺟود ﻧدارد:
ﻓﺎز  Vﻣوﺗور ﺑﯾن ﻣﺑدل و ﻣوﺗور وﺟود ﻧدارد .ﻣﺑدل را ﺧﺎﻣوش ﮐﻧﯾد و ﻓﺎز  Vرا ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﯾد.

آﻻرم  ، 32ﻓﺎز  Wﻣوﺗور وﺟود ﻧدارد:
ﻓﺎز  Wﻣوﺗور ﺑﯾن ﻣﺑدل و ﻣوﺗور وﺟود ﻧدارد .ﻣﺑدل را ﺧﺎﻣوش ﮐﻧﯾد و ﻓﺎز  Wرا ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﯾد.

آﻻرم  ، 33ﺧطﺎی ﺟرﯾﺎن ھﺟوﻣﯽ :
ﺗﻌداد زﯾﺎدی ﻣوﺗور طﯽ زﻣﺎن ﮐوﺗﺎھﯽ روﺷن ﺷده اﻧد.ﺑﺧش ﻣﺷﺧﺻﺎت ﻋﻣوﻣﯽ را ﺑرای ﭘﯾدا ﮐردن ﺣداﮐﺛر ﺗﻌداد ﻣوﺗورھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ
ﺗواﻧد در  1دﻗﯾﻘﮫ روﺷن ﺷود  ،ﺑﺑﯾﻧﯾد.

ھﺷدار /آﻻرم  ، 34ﺧطﺎی ﺑﺎس ارﺗﺑﺎطﯽ  :ﺑﺎس ﻣوﺟود روی ﮐﺎرت ﻣﺧﺎﺑراﺗﯽ ﮐﺎر ﻧﻣﯽ ﮐﻧد.
ھﺷدار  /آﻻرم  ، 35ﺧطﺎی اﻧﺗﺧﺎﺑﯽ  :ﺑﺎ ﺗﺎﻣﯾن ﮐﻧﻧده ی ﺧودﺗﺎن ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.
ھﺷدار /آﻻرم  ،36ﺧطﺎی ﺷﺑﮑﮫ :اﯾن ھﺷدار ﺗﻧﮭﺎ وﻗﺗﯽ ﻓﻌﺎل اﺳت ﮐﮫ وﻟﺗﺎژ ﺗﻐذﯾﮫ ﺑﮫ ﻣﺑدل ﻓرﮐﺎﻧس ﻣﻔﻘود ﺑﺎﺷد و ﭘﺎراﻣﺗر 14-10
روی ﺧﺎﻣوش ﺗﻧظﯾم ﻧﺷده ﺑﺎﺷد .ﺗﺻﺣﯾﺢ اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ :ﻓﯾوز ھﺎی ﺳر راه ﻣﺑدل را ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﯾد.
ھﺷدار /آﻻرم  ،37ﻋدم ﺗﻌﺎدل ﻓﺎز :ﻋدم ﺗﻌﺎدل در ﺟرﯾﺎن ﻓﺎزھﺎ وﺟود دارد.
ھﺷدار /آﻻرم  ، 39ﺳﻧﺳور ھﯾت ﺳﯾﻧﮏ  :ﻓﯾدﺑﮑﯽ از ﺳﻧﺳور ھﯾت ﺳﯾﻧﮏ درﯾﺎﻓت ﻧﻣﯽ ﺷود.
ھﺷدار  ، 40اﺿﺎﻓﮫ ﺑﺎر روی ﺧروﺟﯽ دﯾﺟﯾﺗﺎل ﺗرﻣﯾﻧﺎل  : 27ﺑﺎر ﻣﺗﺻل ﺑﮫ ﺗرﻣﯾﻧﺎل  27را ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﯾد و اﺗﺻﺎل ﮐوﺗﺎه را رﻓﻊ
ﮐﻧﯾد .ﭘﺎراﻣﺗرھﺎی  5-00و  5-02را ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﯾد.
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ھﺷدار  ، 41اﺿﺎﻓﮫ ﺑﺎر روی ﺧروﺟﯽ دﯾﺟﯾﺗﺎل ﺗرﻣﯾﻧﺎل  : 29ﺑﺎر ﻣﺗﺻل ﺑﮫ ﺗرﻣﯾﻧﺎل  29را ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﯾد و اﺗﺻﺎل ﮐوﺗﺎه را رﻓﻊ
ﮐﻧﯾد .ﭘﺎراﻣﺗرھﺎی  5-00و  5-02را ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﯾد.

ھﺷدار  ، 42اﺿﺎﻓﮫ ﺑﺎر روی ﺧروﺟﯽ دﯾﺟﯾﺗﺎل ﺗرﻣﯾﻧﺎل  : X30/6ﺑﺎر ﻣﺗﺻل ﺑﮫ ﺗرﻣﯾﻧﺎل  X30/6را ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﯾد و اﺗﺻﺎل ﮐوﺗﺎه
را رﻓﻊ ﮐﻧﯾد .ﭘﺎراﻣﺗرھﺎی  5-32را ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﯾد.
ھﺷدار  ، 42اﺿﺎﻓﮫ ﺑﺎر روی ﺧروﺟﯽ دﯾﺟﯾﺗﺎل ﺗرﻣﯾﻧﺎل  : X30/7ﺑﺎر ﻣﺗﺻل ﺑﮫ ﺗرﻣﯾﻧﺎل  X30/7را ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﯾد و اﺗﺻﺎل ﮐوﺗﺎه
را رﻓﻊ ﮐﻧﯾد .ﭘﺎراﻣﺗرھﺎی  5-33را ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﯾد.
آﻻرم  ، 46ﺗﻐذﯾﮫ ی ﮐﺎرت ﺗوان :ﺗﻐذﯾﮫ ی روی ﮐﺎرت ﺗوان ﺧﺎرج از ﻣﺣدوده اﺳت.

ھﺷدار  ، 47ﭘﺎﯾﯾن ﺑودن وﻟﺗﺎژ ﻣﻧﺑﻊ  24وﻟﺗﯽ:
ﻣﻧﺑﻊ ﭘﺷﺗﯾﺑﺎن  24وﻟﺗﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت اﺿﺎﻓﮫ ﺑﺎر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،در ﻏﯾر اﯾن ﺻورت ﺑﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧده ی داﻧﻔوس ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.

آﻻرم  ، 48ﭘﺎﯾﯾن ﺑودن وﻟﺗﺎژ ﻣﻧﺑﻊ  1.8وﻟﺗﯽ :ﺑﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧده ی داﻧﻔوس ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.
ھﺷدار  ، 49ﺣد ﺳرﻋت :ﺳرﻋت ﺗوﺳط ﻣﺣدوده ی ﺗﻧظﯾم ﺷده در ﭘﺎراﻣﺗر  4-11و  4-13ﻣﺣدود ﺷده اﺳت.
آﻻرم  ،50ﮐﺎﻟﯾﺑراﺳﯾون  AMAﻣﺷﮑل دارد  :ﺑﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧده ی داﻧﻔوس ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.
آﻻرم  :51ﺗﻧظﯾﻣﺎت وﻟﺗﺎژ ﻣوﺗور  ،ﺟرﯾﺎن ﻣوﺗور و ﺗوان ﻣوﺗور اﺣﺗﻣﺎﻻ ﻣﺷﮑل دارد .ﺗﻧظﯾﻣﺎت را ﭼﮏ ﮐﻧﯾد.
آﻻرم  : 52ﺟرﯾﺎن ﻣوﺗور ﺑﯾش از ﺣد ﺑزرگ اﺳت  ،ﺗﻧظﯾﻣﺎت را ﭼﮏ ﮐﻧﯾد.
آﻻرم  AMA، 53ﻣوﺗور ﺑﺳﯾﺎر ﺑزرگ :ﻣوﺗور ﺑرای  AMAﺑﺳﯾﺎر ﺑزرﮔﺗر از آن اﺳت ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد ﮐﺎر ﮐﻧد.
آﻻرم  AMA، 54ﻣوﺗور ﺑﺳﯾﺎر ﺑزرگ :ﻣوﺗور ﺑرای  AMAﺑﺳﯾﺎر ﺑزرﮔﺗر از آن اﺳت ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد ﮐﺎر ﮐﻧد.
آﻻرم  ،55ﭘﺎراﻣﺗر  AMAﺧﺎرج از ﻣﺣدوده :ﭘﺎراﻣﺗر ھﺎی درﯾﺎﻓت ﺷده از ﻣوﺗور ﺧﺎرج از ﻣﺣدوده ی ﻗﺎﺑل ﻗﺑول ھﺳﺗﻧد.

آﻻرم  AMA : 56ﺗوﺳط ﮐﺎرﺑر ﻣﺧﺗل ﺷده اﺳت
آﻻرم  ،57ﺗﺎﯾم اوت  : AMAﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾد ﭼﻧد ﺑﺎر  AMAرا روﺷن ﮐﻧﯾد ﺗﺎ وﻗﺗﯽ ﮐﮫ اﺟرا ﺷود .ﻟطﻔﺎ ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ اﺳﺗﺎرت
ھﺎی ﻣﺗواﻟﯽ ﻣﻣﮑن ﻣوﺗور را ﺗﺎ ﺣدی ﮔرم ﮐﻧد ﮐﮫ ﻣﻘﺎﻣت ھﺎی روﺗور و اﺳﺗﺎﺗور اﻓزاﯾش ﭘﯾدا ﮐﻧﻧد .وﻟﯽ اﯾن ﻣوﺿوع ﺑﺣراﻧﯽ ﻧﯾﺳت.
ھﺷدار  /آﻻرم  ،58ﺧطﺎی داﺧﻠﯽ  : AMAﺑﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧده ی داﻧﻔوس ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.
ھﺷدار  ،59ﺣد ﺟرﯾﺎن :ﺟرﯾﺎن از ﻣﻘدار ﻣوﺟود در ﭘﺎراﻣﺗر ) 4-18ﺣد ﺟرﯾﺎن( ﺑﺎﻻﺗر رﻓﺗﮫ اﺳت.
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ھﺷدار  ، 60اﯾﻧﺗرﻻک ﺧﺎرﺟﯽ :اﯾﻧﺗرﻻک ﺧﺎرﺟﯽ ﻓﻌﺎل ﺷده اﺳت .ﺑرای ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ﻋﻣﻠﮑرد ﻋﺎدی  ،وﻟﺗﺎؤ  VDC 24را ﺑﮫ ﺗرﻣﯾﻧﺎﻟﯽ
ﮐﮫ ﺑرای اﯾﻧﺗرﻻک ﺧﺎرﺟﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﺷده اﺳت ﻣﺗﺻل ﮐﻧﯾد و ﻣﺑدل ﻓرﮐﺎﻧس را ری ﺳت ﮐﻧﯾد )از طرﯾق ﺑﺎس  I/O ،دﯾﺟﯾﺗﺎل ﯾﺎ ﺑﺎ
ﻓﺷردن دﮐﻣﮫ ی ].([RESET
ھﺷدار  ،62ﻓرﮐﺎﻧس ﺧﺎرﺟﯽ در ﺣد ﻣﺎﮐزﯾﻣم :ﻓرﮐﺎﻧس ﺧﺎرﺟﯽ ﺗوﺳط ﻣﻘدار ﻣوﺟود در ﭘﺎراﻣﺗر ) 4-19ﻣﺎﮐزﯾﻣم ﻓرﮐﺎﻧس ﺧروﺟﯽ(
ﻣﺣدود ﺷده اﺳت.
ھﺷدار/آﻻرم/ﺗرﯾپ  ،65ﮐﺎرت ﮐﻧﺗرﻟﯽ دﭼﺎر اﺿﺎﻓﮫ دﻣﺎ ﺷده اﺳت :ﺣد دﻣﺎﯾﯽ ﮐﺎرت ﮐﻧﺗرﻟﯽ  80 °Cاﺳت.

ھﺷدار  ، 66دﻣﺎی ﭘﺎﯾﯾن :دﻣﺎی ھﯾت ﺳﯾﻧﮏ ﮐم اﺳت .اﯾن ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻧﺷﺎﻧﮫ ی آن ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺳﻧﺳور دﻣﺎ ﻣﻌﯾوب اﺳت و در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺳرﻋت
ﻓن ﺑﮫ ﻣﻘدار ﻣﺎﮐزﯾﻣم ﺧودش اﻓزاﯾش ﭘﯾدا ﮐرده اﺳت و ﺑﺧش ﻗدرت ﮐﺎرت ﮐﻧﺗرﻟﯽ ﺑﺳﯾﺎر داغ ﺷده اﺳت.
آﻻرم  :67ﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻧﺗﺧﺎﺑﯽ ﺗﻐﯾﯾر ﭘﯾدا ﮐرده اﺳت :ﯾﮑﯽ ﯾﺎ ﺗﻌداد ﺑﯾﺷﺗری از آﭘﺷن ھﺎ از زﻣﺎن آﺧرﯾن ﺧﺎﻣوﺷﯽ ﺳﯾﺳﺗم ﺧذف ﺷده اﻧد ﯾﺎ
اﺿﺎﻓﮫ ﺷده اﻧد.
آﻻرم  ، 68ﺗوﻗف اﯾﻣن :ﺗوﻗف اﯾﻣن ﻓﻌﺎل ﺷده اﺳت .ﺑرای ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ﻋﻣﻠﮑرد ﻋﺎدی  ،وﻟﺗﺎژ  24 VDCرا ﺑﮫ ﺗرﻣﯾﻧﺎل  37اﻋﻣﺎل ﮐﻧﯾد
و ﺳﭘس ﯾﮏ ﺳﯾﮕﻧﺎل ری ﺳت )از طرﯾق ﺑﺎس  I/O ،دﯾﺟﯾﺗﺎل ﯾﺎ ﺑﺎ ﻓﺷردن دﮐﻣﮫ ی ] ([RESETارﺳﺎل ﮐﻧﯾد.
آﻻرم  ، 69دﻣﺎی ﮐﺎرت ﺗوان :ﮐﺎرت ﺗوان دﭼﺎر اﺿﺎﻓﮫ دﻣﺎ ﺷده اﺳت.
ھﺷدار  ،76ﺗﻧظﯾم واﺣد ﺗوان :ﺗﻌداد واﺣد ھﺎی ﻗدرت ﻣورد ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺎ ﺗﻌداد واﺣدھﺎی ﻓﻌﺎل ﮐﺷف ﺷده ھﻣﺧواﻧﯽ ﻧدارد.
آﻻرم  ،70ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﻏﯾر ﻣﺟﺎز ﻣﺑدل ﻓرﮐﺎﻧس :ﺗرﮐﯾب واﻗﻌﯽ ﺑرد ﮐﻧﺗرﻟﯽ و ﺑرد ﻗدرت ﻏﯾرﻣﺟﺎز اﺳت.
آﻻرم  ،92ﺷﺎری وﺟود ﻧدارد :ﯾﮏ وﺿﻌﯾت ﺑﯽ ﺑﺎری ﺑرای ﺳﯾﺗم ﭘﯾش آﻣده اﺳت .ﮔروه ﭘﺎراﻣﺗرھﺎی  * 22-2را ﺑﺑﯾﻧﯾد.
آﻻرم  ، 93ﭘﻣپ ﺧﺷﮏ :ﯾﮏ وﺿﻌﯾت ﺑدون ﺷﺎر و ﺑﺎ دﻣﺎی ﺑﺎﻻ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﭘﻣپ دارد ﺧﺷﮏ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد .ﮔروه ﭘﺎراﻣﺗرھﺎی
 * 22-2را ﺑﺑﯾﻧﯾد.
آﻻرم  ، 94اﻧﺗﮭﺎی ﻣﻧﺣﻧﯽ :ﻓﯾدﺑﮏ از ﻣﻘدار  set-pointﮐﻣﺗر اﺳت ﮐﮫ ﺷﺎﯾد ﻧﺷﺎن دھﻧده ی ﻧﺷﺗﯽ در ﺳﯾﺳﺗم ﻟوﻟﮫ ﮐﺷﯽ ﺑﺎﺷد .ﮔروه
ﭘﺎراﻣﺗرھﺎی  * 22-2را ﺑﺑﯾﻧﯾد.
آﻻرم  ، 95ﺗﺳﻣﮫ ﭘﺎره ﺷده :ﮔﺷﺗﺎور از ﻣﻘدار ﮔﺷﺗﺎور ﺗﻧظﯾم ﺷده ﺑرای ﺑﯽ ﺑﺎری ﮐﻣﺗر اﺳت ﮐﮫ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﺗﺳﻣﮫ ﭘﺎره ﺷده اﺳت.
ﮔروه ﭘﺎراﻣﺗرھﺎی  * 22-6را ﺑﺑﯾﻧﯾد.
آﻻرم  :96اﺳﺗﺎرت ﻣوﺗور ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻓﻌﺎل ﺑودن ﺣﻔﺎظت ﺳﯾﮑل ﮐوﺗﺎه  ،ﺑﮫ ﺗﺎﺧﯾر اﻧداﺧﺗﮫ ﺷده اﺳت .ﮔروه ﭘﺎراﻣﺗرھﺎی  * 22-7را ﺑﺑﯾﻧﯾد.
آﻻرم  ، 220ﺗرﯾپ اﺿﺎﻓﮫ ﺑﺎر :ﻣوﺗور در اﺿﺎﻓﮫ ﺑﺎر ﺗرﯾپ ﮐرده اﺳت .ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد ﮐﮫ ﻣوﺗور دارای اﺿﺎﻓﮫ ﺑﺎر ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎدی اﺳت.
ﻣوﺗور و ﺑﺎر آن را ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﯾد .ﺑرای ری ﺳت ﮐردن دﮐﻣﮫ ی " "Auto onﯾﺎ " "Hand onرا ﻓﺷﺎر دھﯾد.
ھﺷدار  ،آﻻرم  IGBT ، 243ﺗرﻣز :ﺗراﻧزﯾﺳﺗور ﺗرﻣز اﺗﺻﺎل ﮐوﺗﺎه اﺳت ﯾﺎ ﺗﺎﺑﻊ ﺗرﻣز ﻗطﻊ ﺷده اﺳت .ﻣﺑدل را ﺑرای ﭘﯾﺷﮕﯾری از
آﺗش ﺳوزی ﺧﺎﻣوش ﮐﻧﯾد .ﻣﻘدار ﮔزارش ﻣﻧﺑﻊ آﻻرم را ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﮐﻧد .از ﭼپ 1-4 :اﯾﻧورﺗر  5-8ﯾﮑﺳو ﮐﻧﻧده
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ھﺷدار  /آﻻرم  ،244دﻣﺎی ھﯾت ﺳﯾﻧﮏ :ھﯾت ﺳﯾﻧﮏ دراﯾو دﭼﺎر اﺿﺎﻓﮫ دﻣﺎ ﺷده اﺳت .ﻣﻘدار ﮔزارش ﻣﻧﺑﻊ آﻻرم را ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﮐﻧد.
از ﭼپ 1-4 :اﯾﻧورﺗر  5-8ﯾﮑﺳو ﮐﻧﻧده.
آﻻرم  ،245ﺳﻧﺳور ھﯾت ﺳﯾﻧﮏ :ھﯾﭻ ﻓﯾدﺑﮑﯽ از ﺳﻧﺳور ھﯾت ﺳﯾﻧﮏ درﯾﺎﻓت ﻧﻣﯽ ﺷود .ﻣﻘدار ﮔزارش ﻣﻧﺑﻊ آﻻرم را ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﮐﻧد.
از ﭼپ 1-4 :اﯾﻧورﺗر  5-8ﯾﮑﺳو ﮐﻧﻧده.
آﻻرم  ، 247دﻣﺎی ﮐﺎرت ﺗوان :ﮐﺎرت ﺗوان دﭼﺎر اﺿﺎﻓﮫ دﻣﺎ ﺷده اﺳت .ﻣﻘدار ﮔزارش ﻣﻧﺑﻊ آﻻرم را ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﮐﻧد .از ﭼپ1-4 :
اﯾﻧورﺗر  5-8ﯾﮑﺳو ﮐﻧﻧده.
آﻻرم  ،248ﺗﻧظﯾﻣﺎت  PSﻏﯾرﻣﺟﺎز :ﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻧدازه ی ﻣﻧﺑﻊ روی ﮐﺎرت ﺗوان دﭼﺎر ﺧطﺎ اﺳت .ﻣﻘدار ﮔزارش ﻣﻧﺑﻊ آﻻرم را ﺗﻌﯾﯾن
ﻣﯽ ﮐﻧد .از ﭼپ 1-4 :اﯾﻧورﺗر  5-8ﯾﮑﺳو ﮐﻧﻧده.
آﻻرم  ، 250ﻗطﻌﮫ ی ﯾدﮐﯽ ﺟدﯾد :ﻣﻧﺑﻊ ﯾﺎ ﻣﻧﺑﻊ ﺗﻐذﯾﮫ ی ﺳوﯾﯾﭼﯾﻧﮓ ﺗﻌوﯾض ﺷده اﺳت .ﮐد ﻧوع ) (Type Codeﻣﺑدل ﻓرﮐﺎﻧس ﺑﺎﯾد
در  EEPROMذﺧﯾره ﺷود .ﮐد ﻧوع ﻣﻧﺎﺳب را در ﭘﺎراﻣﺗر  14-23ﻣطﺎﺑق ﺑرﭼﺳب روی ﻗطﻌﮫ ،اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد .ﺑرای ﮐﺎﻣل ﺷدن ﻓراﯾﻧد
"ذﺧﯾره در  "EEPROMرا اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.
آﻻرم  ، 251ﮐد ﻧوع ﺟدﯾد :ﻣﺑدل ﻓرﮐﺎﻧس ﮐد ﻧوع ﺟدﯾدی دارد.
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