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1. Общи сведения 
Преобразователите от серията 14ХХХ са разработени на базата на нови съвременни технологии 

(DSP/CPLD) и осигуряват четириквадрантно управление на скоростта на двигателя. 

Преобразувателите могат да работят в следните основни режима: 

 управление по скорост с аналогово и цифрово задание; 

 управление по въртящ момент; 

 позициониране с вътрешно задание на позицията; 

 позициониране с външно импулсно задание на позицията. 

Използват инерционна синхронизация, която не зависи от дефазацията на силовия согласуващ 

трансформатор и осигурява надеждна работа при захранване от мрежа със силни смущения. 

Настройката на всички режими на работа се осуществява с помощта на система от параметри. 

По своето предназначение тиристорните преобразуватели от серията 14ХХХ са универсални и 

могат да се вграждат във всяка металорежеща машина с CNC с високи изисквания к 

електрозадвижването, да работят с PLC или самостоятелно. 

 

2. Условия за експоатация, съхранение и транспорт 
Тиристорните преобразуватели от серията 14ХХХ могат да се експлоатират, съхраняват и 

транспортират при следните условия: 

– температура на околната среда – от 5º до 50ºС; 

– максимална относителна влажност на въздуха 80 % при температура 30ºC; 

– надморска височина – не по-високо от 1000 м; 

– взривобезопасна среда, без съдържание на агресивни газове и пари в концентрации, 

разрушаващи металите и изолацията и несъдържаща токопроводящ прах; 

– в закрити помещения при отсъствие на пряко въздействие на слънчева радиация; 

– допустими вибрации с честота от 1 до 35 Hz и ускорение не повече от 4.9 m/s
2
. 
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3. Технически характеристики 
Серията тиристорни преобразуватели 14XXX е представена в ред в съответствие с номиналния 

ток и максималното напрежение на изхода на преобразувателя.  

 

 

 

 

 
 

 

Структура на условното означение 
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Техническите характеристики на преобразувателите са дадени в таблица 3-1. 

 

Преобразовател, тип: 14010/130 14010/250 14030/130 14030/250 14080/250 

Номинален ток на котвата, A 12 12 31 31 80 

Максимален ток на котвата, A 60 60 155 155 400 

Напрежение на силовото 

захранване 
1
, V 

3 x 60÷120 3 х 100÷230 3 x 60÷120 3 х 100÷230 3 х 100÷230 

Честота на захранващото 

напржение, Hz 
45 ÷ 65 

Максимално напрежение на 

котвата, V 
130 250 130 250 250 

Тип на синхронизацията  инерционна 

Динамично спиране вградено външно 

Динамично токоограничение  програмируемо 

Датчик за обратна връзка по 

скорост 
тахогенератор, енкодер 

Датчик за обратна връзка по 

позиция 
енкодер 

Задание за скорост 

- аналогово еднополярние 

- аналогово двуполярно 

- от параметър 

- 8 фиксирани скорости 

- моторен потенциометър 

- сериен интерфейс 

Задание за позиция - вътрешно 

- от параметър 

- 8 фиксирани позиции с паралелен код 

- 8 стъпки на преместване с паралелен код 

- от ръчен импулсен генератор 

- сериен интерфейс 

Задание за позиция - външно 

- pulse + direction 

- CW + CCW pulse train 

- AB-phase pulse train 

Задание за момент 

- аналогово двуполярно 

- аналогово еднополярно 

- цифрово със знак от параметър 

- сериен интерфейс 

Диапазон на регулиране на 

скоростта 
> 10 000:1 

Аналогов вход за тахогенератор 1 вход, ± 120V 

Аналогов вход за задание на 

скорости 
1 вход, ± 10V, 10K 

Цифрови универсални входове 18 входа,  ±24V, 10mA 

Цифров диференциален вход 1 вход /за CNC SINUMERIK 808D/ 

Цифрови изходи 

5 изхода релеен тип, 100VAC / 0.3A, 24VDC / 0.3A 

1 изход транзисторен тип, 25Vdc/0,030A 

4 изхода релеен тип, 100VAC / 0.3A, 24VDC / 0.3A 

/за CNC SINUMERIK 808D/ 

Цифрови входове за импулсно 

задание 
3 диференциални опторазвързани 

Честота на импулсното задание 
- 1 MHz за диференциален приемник 

- 200 kHz за отворен колектор 

Серийни интерфейси 
2
 

RS 232C до 9600 bps 

RS 485 до 115 200 bps 

Протокол на интерфейса RS485 MODBUS RTU 

Режим на работа Продължителен S1 

Степен на защита IP20 
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Габарити ДхШхВ, mm 350х131х176,5 
405х156х 

176,5 

 

Таблица 3-1 Технически характеристики на преобразувателите 

 

Забележка: 
1
 – напрежение, захранващо силовия изправител на преобразувателя. 
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4. Конструкция и монтажно-габаритни размери 
Компонентите на преобразувателите серия 14XXX са разположени в метален корпус, в долната 

и горната части на задната му стена са разположени крепежните отвори. На едната страна корпуса е 

прикрепен радиатора, на който са монтиран силовите елементи. Процесорната платка с 

интерфейсните съединители и индикацията са монтирани перпендикулярно на лицевия панел. 

Монтажно-габаритните размери и разположението на интерфейсните съединители и силовите клеми 

са показани на фигура 4-1 и фигура 4-2. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Фигура 4-1 Присъединителни и габаритни размери на преобразувателите типове 14010 и 14030 
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Фигура 4-2 Присъединителни и габаритни размери на преобразувател типа 14080 
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На фигура 4-3 е показана конструкцията на преобразуватели типове 14010 и 14030 с 

разположението на отделните елементи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 4-3 Разположение на елементите на преобразуватели типове 14010 и 14030 
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На фигура 4-4 е показана конструкцията на преобразувател тип 14080 с разположението на 

отделните елементи. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Фигура 4-4 Разположение на елементите на преобразуватели тип 14080 
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5. Интерфейси и индикации на състоянието на преобразувателя 

5.1 Паралелен цифров интерфейс X1 
В таблица 5-1 е показано съответствието между сигналите и изводите на съединителя на 

цифровия интерфейс X1, а на фигура 5-1 е показано разположението на изводите и структурата на  

цифровите входове и изходи. 

 

 

Interface X1: Connector DB37-F 

X1. Означение X1. Означение X1. Означение X1. Означение 

1 - 11 +24V 21 OUT4.2 31 Uinp1 

2 OUT5.1 12 +24V 22 OUT3.2 32 IN12 

3 OUT4.1 13 Uinp1 23 OUT2.2 33 IN10 

4 OUT3.1 14 IN11 24 OUT1.2 34 IN8 

5 OUT2.1 15 IN9 25 IN18 35 IN6 

6 OUT1.1 16 IN7 26 IN16 36 IN4 

7 IN17 17 IN5 27 IN14 37 IN2 

8 IN15 18 IN3 28 Uinp2   

9 IN13 19 IN1 29 GND   

10 Uinp2 20 OUT5.2 30 GND   

 

Таблица 5-1 Съответствие между сигналите и изводите на съединителя на интерфейс Х1 
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Фигура 5-1 Съответствие между сигналите и изводите на съединителя на паралелния 

интерфейс X1 и принципни схеми на цифровите входове и изходи 
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Паралелният цифров интерфейс X1 е съставен от: 

 

5.1.1 Апаратни цифрови входове 
Цифровите входовете се използват се за управление на работата на преобразувателя и 

изпълняват функциите предварително въведени с параметрите от групата на апаратните цифрови 

входове. 

Цифровите входовете от IN1 до IN18 са галванично изолирани, за напрежение ± 24VDC и 

входен ток до 10mА. Ниско ниво на входния сигнал от 0 до 7V и високо ниво от 13 до 30V.  

Цифровите входовете са универсални и са обособении в две групи. В първата група влизат 

входове от IN1 до IN12, а във втората от IN13 до IN18. Входовете от всяка група могат да бъдат 

селектирани самостоятелно от системни изходи тип P или N. 

Захранването на цифровите входове от всяка група може да се реализира по един от следните 

начини: 

– от външно захранващо напрежение 24 VDC. Външното захранващо напрежение е включено 

към Uinp1(X1.13,31) за първата група и към Uinp2(X1.10,28) за втората група входове; 

– от вътрешното оперативно напрежение 24 VDC. В този случай, при положение на джъмпери 

JP2 = JP3 = 1, напрежението 24VDC е изведено на изводите на съединителя X1.11,12, а цифровата 

маса на изводите X1.29,30; 

– с комбинирано захранване на цифровите входове. В този случай една от групите цифрови 

входове се захранва от външно напрежение, а другата от вътрешно напрежение 24 VDC. 

Вариантите на свързване на цифровите входове са показани на фигура 5-2. 

Разположението на джъмперите J2 и J3 с които се избира източника на захранване на 

цифровите входове е показано на фигура 5-10. 

 

 

 
 Вариант 1 Вариант 2 

 

Всички входове се селектират със системни 

изходи тип N с вътрешно захранване (JP2 = 1, 

JP3 = 1). 

Всички входове се селектират със системни 

изходи тип P с вътрешно захранване (JP2 = 1, 

JP3 = 1). 
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 Вариант 3 Вариант 4 

 

Всички входове се селектират със системни 

изходи тип N с външно захранване (JP2 = 0, 

JP3 = 0). 

Всички входове се селектират със системни 

изходи тип P с външно захранване (JP2 = 0, 

JP3 = 0). 

 

 

 

 
 

 Вариант 5 Вариант 6 

 

Входовете от IN1 до IN18 се селектират  от 

системни изходи тип N, входовете от IN1 до 

IN12 са захранени от външен източник, а 

входовете от IN13 до IN18 с вътрешно 

захранване (JP2 = 1, JP3 = 1). 

Входовете от IN1 до IN12 се селектират  от 

системни изходи тип P, а останалите чрез 

системными выходами типа N, входовете от IN1 

до IN12 са захранени от външен източник, а 

входовете от IN13 до IN18 с вътрешно 

захранване (JP2 = 1, JP3 = 1).. 

 

Фигура 5-2 Варианти на включване на цифрови входове IN1 … IN18 
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5.1.2 Апаратни цифрови изходи 
Цифровите изходи се използват се за показване състоянието на преобразувателя и изпълняват 

функциите предварително въведени с параметрите от групата на апаратните цифрови изходи.  

Преобразувателят има 5 цифрови изходи от OUT1 до OUT5.  В зависимост от приложението  

са възможни следващите варианти: 

 5 изхода релеен тип, галванически изолирани с максимална товароспособност 0.3 А при 

100 VAC и 0.3 А при 24 VDC; 

 выход OUT1, оптронен тип с обратен диод, с максимална товароспособност 0.03 А при 

24 VDC. Останалите 4 изхода, релеен тип, от OUT2 до OUT5, са галванически изолирани с 

максимална товароспособност 0.3 А при 100 VAC и 0.3 А при 24 VDC. В този вариант 

преобразувателя е предназначен за работа със SINUMERIK 808D. Изходът OUT1 изработва 

сигнал BERO. Схемата на цифровите изходи, структурата на изход BERO и свързването 

към активни и индуктивни товари са показани на фигура 5-3. Схемата на свързване на 

преобразувателя  към SINUMERIK 808D е показана на фигура 8-4. Сигналът BERO се 

разглежда в т.6.4.8. 

 

 
 

Фигура 5-3 Структура на изход BERO и типово свързване на апаратните изходи 

 

 

5.2 Аналогов интерфейс X8 
Аналоговият интерфейс X2 е показан на фигура 5-4 и включва: 

 един диференциален аналогов вход Uref за заданието за скорост; 

 един аналогов вход Ubr за обратна връзка по скорост при исползване на тахогенератор; 

 +12V (X8.2) и -12V (X8.1) – вътрешни напрежения  на преобразувателя; 

 AGND (X2.3, 5, 9, 11, 13,15) – аналогова маса. По отношению на нея се отчитат входните и 

изходните аналогови сигнали; 

 EARTH (X8.10, 12, 14) – корпус на преобразувателя. 
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Фигура 5-4 Съответствие между сигналите и изводите на съединителя на аналоговия 

интерфейс Х8 и принципна схема на аналоговия вход за заданието на скоростта Uref 

 

 

Interface X8: Connector DB15 - F 

X2. Сигнал X2. Сигнал X2. Сигнал X2. Сигнал X2. Сигнал 

1 -12V 4 - 7 Urefb 10 EARTH 13 AGND 

2 +12V 5 AGND 8 Urefa 11 AGND 14 EARTH 

3 AGND 6 Ubra 1 9 AGND 12 EARTH 15 AGND 

 

 Таблица 5-2 Съответствие между сигналите и изводите на съединителя на аналоговия 

интерфейс X8 

 

 

5.2.1 Диференциален аналогов вход за задание на скоростта 
Диференциалния аналогов вход Uref (X8.7, X8.8) се използва за задание на скоростта или 

момента с аналогов управляващ сигнал.  

Диапазонът на изменение на входното напрежение ± 10 V, при входно съпротивление не по 

малко от  10 KΩ. 

Електрическата схема  на диференциалния аналов вход е показана на фигура 5-4. 

 

5.2.2 Аналогов вход за тахогенератор 
Аналоговият вход за тахогенератор Ubr (X8.6, X8.13) се използва в случаите, когато датчика за 

обратна връзка по скорост е тахогенератор. На фигура 5-5 е показана принципната схема на 

аналоговата част на канала за обратна връзка по скорост с тахогенератор Ubr.  

Изменението на коефициента на обратната връзка по скорост се осъществява чрез 

микропревключвателя SW1. Разположението на микропревключвателите върху процесорната платка 

е показано на фигура 5-10. В таблица 5-3 е посочено положението на микропревключвателите за 

различни диапазони на напрежението на тахогенератора при максимална скорост. Точната настройка 

на коефицента на обратната връзка по скорост в диапазона ± 10%, при максимална скорост се 

извършва с тримера RP5, разположението на който е показано на фигура 5-10. При установяване на 

диапазона на напрежението не трябва да се използва джъмпера J9. 
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Фигура 5-5 Електрическа схема на аналоговия вход Ubr 

 

Разположението на микропереклювателя SW1 и тримера PR5 е показано на фигура 5-10. 

 

 

№ SW1.6 SW1.5 SW1.4 SW1.3 SW1.2 SW1.1 

Ubr 

RP5 (RP7) 

В средата 

1 1 1 1 1 1 1 5,7 

2 0 1 1 1 1 1 7,4 

3 1 0 1 1 1 1 9,0 

4 0 0 1 1 1 1 10,7 

5 1 1 0 1 1 1 12,4 

6 0 1 0 1 1 1 14,0 

7 1 0 0 1 1 1 15,8 

8 0 0 0 1 1 1 17,4 

9 1 1 1 0 1 1 19,2 

10 0 1 1 0 1 1 20,8 

11 1 0 1 0 1 1 22,5 

12 0 0 1 0 1 1 24,2 

13 1 1 0 0 1 1 25,9 

14 0 1 0 0 1 1 27,6 

15 1 0 0 0 1 1 29,2 

16 0 0 0 0 1 1 30,9 

17 1 1 1 1 0 1 32,6 

18 0 1 1 1 0 1 34,1 

19 1 0 1 1 0 1 35,9 

20 0 0 1 1 0 1 37,5 

21 1 1 0 1 0 1 39,2 

22 0 1 0 1 0 1 40,9 

23 1 0 0 1 0 1 42,6 

24 0 0 0 1 0 1 44,2 

25 1 1 1 0 0 1 46,0 

26 0 1 1 0 0 1 47,6 

27 1 0 1 0 0 1 49,3 

28 0 0 1 0 0 1 51,0 

29 1 1 0 0 0 1 52,7 

30 0 1 0 0 0 1 54,3 

31 1 0 0 0 0 1 56,0 

32 0 0 0 0 0 1 57,7 

33 1 1 1 1 1 0 59,5 

34 0 1 1 1 1 0 61,1 

35 1 0 1 1 1 0 62,8 

36 0 0 1 1 1 0 64,5 

37 1 1 0 1 1 0 66,3 

38 0 1 0 1 1 0 68,0 
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№ SW1.6 SW1.5 SW1.4 SW1.3 SW1.2 SW1.1 

Ubr 

RP5 (RP7) 

В средата 

39 1 0 0 1 1 0 69,8 

40 0 0 0 1 1 0 71,3 

41 1 1 1 0 1 0 73,0 

42 0 1 1 0 1 0 74,7 

43 1 0 1 0 1 0 76,4 

44 0 0 1 0 1 0 78,0 

45 1 1 0 0 1 0 79,8 

46 0 1 0 0 1 0 81,4 

47 1 0 0 0 1 0 82,1 

48 0 0 0 0 1 0 84,7 

49 1 1 1 1 0 0 86,5 

50 0 1 1 1 0 0 88,1 

51 1 0 1 1 0 0 89,8 

52 0 0 1 1 0 0 91,4 

53 1 1 0 1 0 0 93,2 

54 0 1 0 1 0 0 94,8 

55 1 0 0 1 0 0 96,5 

56 0 0 0 1 0 0 98,2 

57 1 1 1 0 0 0 99,9 

58 0 1 1 0 0 0 101,5 

59 1 0 1 0 0 0 103,2 

60 0 0 1 0 0 0 105,0 

61 1 1 0 0 0 0 106,6 

62 0 1 0 0 0 0 108,2 

63 1 0 0 0 0 0 109,9 

64 0 0 0 0 0 0 111,6 

 

Таблица 5-3 Напрежение на тахогенератора при максимална скорост и 

максимално задание 

 

Забележка: Единицата означава затворен контакт. 

 

5.2.3 Други 

 AGND (X8.3, 5, 9, 13, 11, 15) – аналогова маса. Спрямо нея се отчитат входните и изходните 

аналогови сигнали, включително и сигнала на обратната връзка по скорост при използване на 

тахогенератор; 

 +12V (X8.2) и -12V (X8.1) – вътрешни напрежения на преобразувателя, използвани за 

двуполярно управление на скоростта на двигателя чрез външен потенциометър, както е показано на 

фигура 8-12. При съпротивление на потенциометъра 10 KΩ, диапазонът на изменение на заданието е 

± 10 В; 

 EARTH (X8.10, 12, 14) – корпус на преобразувателя. Към него се свързват екраните на 

всички аналогови сигнали, включително и сигнала на обратната връзка по скорост с тахогенератор. 

 

5.3 Интерфейс X3 за енкодер 
Принципната схема на входната част на канала на енкодера е показана на фигура 5-6, а 

съответствието на сигнала с изводите на съединителя е показано в таблица 5-4.  

За работа с енкодер като датчик за обратна връзка по скорост се въвежда значение параметър 

P02.11 = 1. 

Интерфейсът Х3 е предназначен за работа с обратна връзка по скорост и по позиция с енкодер. 
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Фигура 5-6 Съответствие между сигналите и изводите на съединителя на интерфейс X3 

 

Interface X3: Connector DB9 - F 

№ Сигнал № Сигнал № Сигнал 

1 Vcc = +5V 4 /B 7 C 

2 GND 5 /A 8 B 

3 /C 6 GND 9 A 

 

Таблица 5-4  Съответствие между сигналите и изводите на съединителя на интерфейс X3 

 

5.4 Интерфейс X4 
Интерфейсът X4 е предназначен за управление на преобразувателя от външно устройство. 

Функционалната схема на инрефейса X4 е показана на фигура 5-7, а съответствието на сигналите с 

изводите на съединителя е показано в таблица 5-5. Интерфейсът се състои от три диференциални 

оптоизолирани цифрови входове, предназначението на които се програмира и се определя от 

даденото приложение на преобразувателя: 

 диференциален цифров вход PULSE за импулсно задаване на стъпка на преместване от CNC 

или за фаза А-/А при използване на РИГ; 

 диференциален цифров вход DIR за импулсно задаване на посока на преместване от CNC 

или за фаза В-/В при използване на РИГ; 

 програмируем диференциален цифров вход IN19, използван при работа със SINUMERIK 

808D. 

 

Забележка: В режим на позициониране с вътрешно задание (Р02.06 = 3), входът изпълнява 

функцията на вход за ръчен импулсен генератор (РИГ). В режим на позициониране с външно задание 

(Р02.06 = 4) изпълнява функциятана вход за импулсната поредица dir/step. 
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Фигура 5-7 Съответствие между сигналите и изводите на съединителя на интерфейс X4  
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Interface X4: Connector DB9 - F 

№ Сигнал № Сигнал № Сигнал 

1 Vcc = +5V 4 DIR- (/B) 7 IN19+ (ENA+) 

2 GND 5 PULSE- (/A) 8 DIR+ (B) 

3 IN19- (ENA-) 6 GND 9 PULSE+ (A) 

 

Таблица 5-5  Съответствие между сигналите и изводите на съединителя на интерфейс X4 

 

5.5 Интерфейс X5 за синхронизация и оперативно захранване 
Интерфейсът X5 за оперативно захранване и синхронизация се състои  от входове UPL1, UPL2 

и UPL3 за оперативно захранване и инерционна синхронизация на системата за импулсно фазово 

управление. 

Електрическата схема на интерфейса X5 е показана на фигура 5-8. Съответствието между 

сигналите на интерфейс X5 и изводите на съединителя е указано в таблица 5-6. 

 

5.5.1 Оперативно захранване на преобразувателя от трифазен трансформатор 
Оперативното захранване на блока за управление се свързва към входове UPL1(X5.8), 

UPL2(X5.7) и UPL3(X5.6) на интерфейса X5. Принципната електрическа схема на изправителите на 

блока за управление е показана на фигура 5-8.  

Оперативное питание преобразователя осуществляется из трехфазной обмотки, подключенной 

в схеме звезды с выведенным звездным центром с линейными напряжениями 3 х 32В +10/-15% 

(фазные напряжения 3х18В +10/-15%) и током 3 х 0.15 А. 

За оперативно захранване може да се използва: 

– допълнителна трифазна намотка на силовия трансформатор, както е показано на фигура 7-2 

и фигура 7-3; 

– трифазна намотка на допълнителен трифазен трансформатор с малка мощност; 

– трифазна намотка, съставена от вторичните намотки на маломощни монофазни 

трансформатори, както е показано на фигура 7-5. 

 

Забележка: няма изисквания за сфазиране на напрежението на намотките за  оперативно 

захранване с напрежението на силовите вторични намотки, необходимо е само линейните оперативни 

напрежения да бъдат 3х32V. 

 

5.5.2 Оперативно захранване на преобразувателя от монофазен трансформатор 
Оперативното захранване на преобразувателя се осъществява от две противофазни намотки с 

фазно напрежение 2 х 18V с изведен общ среден извод. Намотките трябва да осигуряват ток, не по-

малък от 2 х 0.3А. 

Оперативното захранване на блока за управление се свързва към UPL1(X5.8) и UPL3(X5.6), а 

общия извод към GND(Х5.15). 

 

Забележка: при трансформатор с две самостоятелни намотки по 18V, те следва да се свържат 

последователно, при което напрежението между самостоятелните изводи трябва да бъде 36 V. 

Същата схема може да се реализира и с два трансформатора с по една намотка от 18V. 

 

Първичната намотка на трансформатора може да се свързва към 220 или 380 V направо към 

мрежата и няма значение към коя фаза или фази е свързана, както е показано на фигура 7-4. 

Оперативното захранване и синхронизацията, показани на фигура 7-1, се осъществяват от 

двуфазна намотка на трифазния силов трансформатор. 

 

5.5.3 Синхронизация на преобразувателя 
Синхронизацията на преобразувателя се осъществява с напрежение от оперативното захранване 

UPL3(X5.6). При монофазно оперативно захранване, за нормална работа на синхронизацята, 

обезателно следва да се използва фаза UPL3(Х5.6). 

 



 

Тиристорни преобразуватели серия 14ХХХ за управление на двигатели за постоянен ток с постоянни магнити. 

Техническо описание, документ версия UGbSRV832_203.. 22 

 

 

Interface X5: Connector DB15 - M 

№ Сигнал № Сигнал № Сигнал № Сигнал № Сигнал 

1 - 4 - 7 UPL2 10 AGND 13 - 

2 - 5 - 8 UPL1 11 - 14 AGND 

3 - 6 UPL3 9 AGND 12 - 15 AGND 

 

Таблица 5-6 Съответствие между сигналите и изводите на съединителя на интерфейс Х5 

PEGND

~18V

DB15 - M

F4

~18V

~18VC7

+

C38

1000uF/35V

F2

3x1,6A

F3

UPL2

UPL1

UPL3

8
15
7

14
6

13
5

12
4

11
3

10
2
9
1

X5

-24V

GND

+24V

SynL3

D11

W04

D12

W04

+C10

1000uF/35V

+C28

1000uF/35V

+C27

1000uF/35V

R11
KP6

R7

 
 

Фигура 5-8  Принципна схема и разположение на изводите интерфейс X5 за синхронизация и 

оперативно захранване на блока за управление 

 

5.6 Сериен интерфейс Х6 
Физическата реализация на серийния интерфейс X6 е стандартен RS232C, със скорост на 

комуникация 9600 bps. Серийният интерфейс X6 е изведен на 9 изводен съединител в горната част на 

лицевия панел. За захранване на специализирания терминал е изведено напрежение +5V (X6.9). 

Като опция, се предлага и втори интерфейс RS485. 

Съответствието между сигналите и изводите на съединителя е показано на фигура 5-9 и в 

таблица 5-7. 

 

 

 

 

Interface X6: Connector DB9 - M 

№ Сигнал № Сигнал № Сигнал 

1 - 4 - 7 TxD – RS485 

2 TxD RS232 5 GND 8 TxD + RS485 

3 RxD RS232 6 - 9 Vcc = +5V 

 

Таблица 5-7 Съответствие между сигналите и изводите на съединителя на интерфейс Х6 

Внимание: 

В преобразувателят е вградена инерционна синхронизция. След включване на силовото  

захранване, автоматически се определя последователността на фазите и тяхното дефазиране с 

оперативното и системата за фазово управлени се синхронизира с мрежата, независимо от типа 

на силовия трансформатор. 
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Фигура 5-9 Принципна схема и разположение на изводите на съединителя на серийния 

интерфейс X6 

 

5.7 Силов интерфейс X7 
Силовият интерфейс X7, е изведен на редови клеми и свързва преобразувателя със силовия 

трансформатор, котвата на двигателя и външни защитни и  комутационни апарати.  

Силовият интерфейс се състои от: 

– клеми U, V и W за захранване на силовата част на преобразувателя; 

– клеми A1 и A2 за захранване на котвата на двигателя; 

– клеми X7.7 и X7.8 за захранване на оперативната верига на встроения контактор K1 за 

динамическо спиране на двигателя за преобразуватели 14010 и 14030; 

– клеми X7.7 и X7.8 на релейния изход за управление на външен контактор K1 за 

динамическо спиране на двигателя за преобразуватели 14080. 

На фигура 5-11 е показана принципната схема на силовата част с веригите за управление на  

тиристорите и силовия интерфейс X7 на преобразуватели 14010 и 14030, а на фигура 5-12 – на 

преобразувател тип 14080. 

 

5.7.1 Захранване на силовата част на преобразувателя 
Силовото захранващо напрежение от вторичнната намотка на трансформатора се свързва към 

клеми U(7.1), V(X7.2) и W(X7.3) от силовия интерфейс X7. Масата се свързва към клема N(X7.4). 

 

5.7.2 Захранване на котвата на двигателя 
При преобразувателите тип 14ХХХ котвата на двигателя се свързва към клеми A1(X7.5) и 

A2(X7.6) от силовия интерфейс X7.  

Схемите на свързване на двигателя са показани на фигура 7-1, фигура 7-2, фигура 7-3 и 

фигура 7-4. 

 

5.7.3 Захранване на силовия контактор 
Преобразувателите тип 14010 и 14030 имат вграден контактор K1 за комутиране на силовото 

захранващо напрежение и веригата за динамическо спиране на двигателя. Към клеми X7.7 и X7.8 на 

силовия интерфейс X7 се включва оперативното напрежение на контактора K1. 

При преобразувател тип 14080, контакторът K1 за комутиране на силовото захранващо 

напрежение и веригата за динамическо спиране е външен. Релейният изход X7.7 и X7.8 комутира 

оперативното напрежение на контактора K1. Схемата на свързване на контактора K1 и веригата за 

динамическо спиране на двигателя е показана на фигура 7-2. 
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Фигура 5-10  Разположение на елементите за настройка на платката за управление 
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Фигура 5-11  Електрическа схема на силовия блок на преобразуватели типове 14010 и 14030 
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Фигура 5-12  Електрическа схема на силовия блок на преобразувател тип 14080 
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5.8 Индикации за състоянието на преобразувателя 
В горната част на лицевия панел са расположени 6 светодиода, които показват моментното 

състояние на преобразувателя. Светването, на който и да е от тях, показва нормален режим на работа 

или възникване на авариен режим. 

Светодиодните индикации за състоянието на преобразувателя са както следва: 

 

 в работен режим на преобразувателя 

RD мигаща с период 1 с – готовност на преобразувателя след включване на захранването; 

RD свети постоянно – готовност на преобразувателя след команда PRDY; 

ON свети постоянно – работа на преобразувателя е разрешена след получаване на команда 

ENBL. 

 

 в авариен режим на преобразувателя 

PF свети постоянно – защита SPF. Нарушена синхронизация; 

PF мигаща с период 1 s. – защита PPF. Прекъсвания на силовото захранване на 

преобразувателя;  

PF мигаща с период 0.3s – защита FRF. Честотата на захранващата мрежа е извън допустимия 

диапазон или липса на синхронизация; 

OL свети постоянно – защита OLF. Сработване на защита I
2
t от претоварване на двигателя; 

OL мигаща с период 1s – защита OHF. Сработване на защита OHF от прегряване на силовия 

блок на преобразувателя; 

OL мигаща с период 0.3s – защита SOS. Сработване на защита SOS от превишаване на 

максималната допустима скорост на въртене на двигателя; 

OL мигаща с период 0.3s – защита OVM. Сработване на защита OVM от превишаване на 

максималното допустимо котвено напрежение; 

OC постоянно светеща – защита SOC. Токът в силовия изправител е превишил зададената 

пределна стойност IdrvLIM; 

OC мигаща с период 1s – защита HOC. Токът в силовия изправител е превишил максимално  

допустимата стойност IdrvМLIM или е възникнало късо съединение в силовия изправител на 

преобразувателя; 

TG постоянно светеща – защита STG. Отпадане на обратната връзка по скорост при работа с 

тахогенератор. Неправилно свързване, късо съединение или прекъсване във веригата на 

тахогенератора; 

TG мигаща с период 1s – защита ENF. Отпадане на обратната връзка по скорост при работа с 

енкодер. Неправилно свързване, късо съединение или прекъсване във веригата на енкодера; 

TG мигаща с период 0.3 s – защита ENF. Положителна обратна връзка по скорост; 

TG, OC, OL, PF постоянно светещи – защита ADC. Повреда в аналогово-цифровия 

пребразувател; 

TG, OC, OL, PF мигащи с период 1 s – защита EEF. Грешка в работата на енергонезависимата 

памет; 

TG, OC, OL, PF мигащи с период 0.3 s – защита MAF. Програмата не съответства на 

апаратната част. 

 

Забележка: за подробно описание на защитите виж раздели 6.5.3 и 6.6. 
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6. Настройка на преобразувателя 
Настройката на параметрите на преобразувателя се осъществява по серийния интерфейс Х6 със 

специализиран терминал или персонален компютър. 

 

ВНИМАНИЕ! 

Включването и изключването на специализирания терминал или персоналния компютър 

към серийния интерфейс Х6 да се извършва само при изключено захранващо напрежение на 

преобразувателя. 

 

6.1 Специализиран  терминал за настройка Т5001 
С помощта на терминала, в енергонезависимата памет на устройството се въвеждат параметри, 

определящи работата на отделните функционални блокове, параметрите на двигателя, границите, в 

които сработват защитите и сигнализациите, подаващи информация за състоянието на 

преобразувателя. При работа на преобразувателя, на индикацията на терминала могат да бъдат 

показани стойностите на всички параметри, касаещи работата на двигателя и преобразувателя. 

Специализираният терминал Т5001 е показан на фигура 6-1. Информацията на терминал Т5001 

се визуализира на LCD индикатор с 2х16 числено - буквени разряда. Терминалът има 4 командни 

клавиши, чрез които се извършва процеса на настройка. Има допълнителен клавиш, достъпен само с 

допълнителни технически средства, чрез който се извършва настройка на контраста на LCD 

индикатора. 

 

 
 

Фигура 6-1 Терминал за настройка Т5001 

 

Клавишите на терминала са със следните обозначения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

При включване на захранващо напрежение, ако няма грешка, на индикацията на терминала се 

появява съобщение Р01 Monitoring, показващо избраната група параметри. 

С помощта на клавиши UP и DOWN се избира първо желаната група параметри, след това с 

клавиш ENTER се влиза в групата параметрите, и отново с клавиши UP и DOWN се избира 

необходимия параметър, с клавиш ENTER се влиза в режим на редактиране на параметрите.  

Изменението на стойността на параметъра също се извършва с клавиши UP и DOWN, като след 

това стойността се записва с клавиш ENTER. Ако въведената стойност на параметъра е извън 

границите, записаната стойност се ограничава от тях.  

ENT - ENTER 

ESC - ESCAPE 

 - DOWN 

 - UP 
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В случай, когато е изменена стойността на даден параметър, но не е натиснат клавиш ENTER, а 

ESC, изменението не се записва. При изменение на стойността на даден параметър, задържането на 

клавиши UP или DOWN за време, през което са изменени повече от петдесет дискрета на даден 

десетичен разряд, започва изменение на следващия разряд по старшинство. Освобождаването на 

клавиша отменя този режим.  

На фигура 6-2 е показана последователността за въвеждане на паролата за достъп до 

редактиране на параметрите.  

На фигура 6-3 е показана последователността за промяна на стойността на даден параметър. 

Паролата за достъп е предварително въведена. 

 

За връщане в режим избор на параметри се използва клавиш ESC, а с UP и DOWN се избира 

необходимия параметър. Ако този параметър е от друга група, то с повторно натискане на клавиш 

ESC се връщаме в меню избор на група параметри. 

При избор на даден параметър на първия ред се появява номерът му и текст, който е указан в 

трета колона на таблица 6-1, а стойността на параметъра - на втория ред. Промените на избрания 

параметър се извършват, както бе указано по-горе. 

 

Забележки: 

1. Ако, след натискане на клавиш ENTER, новата стойност на параметъра не се възприема, 

следва да се провери достъпен ли е параметъра в този режим; 

2. Ако параметъра не може да се променя от дадена стойност нататък, следва да се провери, 

свързан ли е той с други параметри или е достигната границата на неговото изменение; 

3. В случай на взаимносвързани параметри, следва да се променят първо тези, от които зависят 

останалите. 
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Фигура 6-2  Въвеждане на паролата за достъп 
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Фигура 6-3 Промяна на стойността на даден параметър 
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6.2 Параметри на преобразувателя 
Параметрите са условно разделени в седемнадесет групи: 

Група 01 – параметри за наблюдение 

Показват стойностите на вътрешните променливи, управляващите сигнали и сигналите от и 

към двигателя. В тази група са включени параметрите за тока на възбуждане, тока на котвата, 

скоростта на въртене, напрежението на котвата, състоянието на цифровите входове и изходи и 

натрупаните грешки на защитите. Стойностите на тези параметри не се въвеждат, а само се 

наблюдават. 

Група 02 – параметри на преобразувателя 

Определят режимите на работа на преобразувателя, избора на обратна връзка, вида на 

заданието за скорост, посоката на въртене, избора на пулскодер и всички основни технически 

характеристики за даденато изпълнение на силовия блок. 

Група 03 – параметри на защитите 

Параметрите на защитите определят границите на управляемите променливи, извън които 

защитите сработват. 

Група 04 – параметри на двигателя 

С параметрите от тази група се въвеждат основните характеристики на двигателя. В тази  група  

ввлизат параметрите за номиналния и максималния ток на котвата, номиналното напряжение на 

котвата и динамичното токоограничение на тока на котвата. 

Група 05 – параметри на регулатора на скорост 

С тези параметри се определят коефициентите на усилване, времеконстантите и праговете на 

адаптация на регулатора на скорост. 

Група 06 – параметри на регулатора на тока на котвата 

Параметрите от тази група определят коефициента на усилване и времеконстантата на 

регулатора на тока на котвата. 

Група 07 – параметри на апаратните цифрови входове 

С параметрите от тази група се указват функциите на апаратните цифрови входове на 

преобразувателя и тяхното активно логическо състояние. 

Група 08 – параметри на апаратните цифрови изходи 

Параметрите на тази група определят функциите и активното логическо състояние на 

апаратните цифрови изходи. 

Група 09 – параметри на терминала 

Параметрите на тази група определят работния език за терминала и времето за опресняване на 

индикацията. 

Група 10 – история на грешките 

С параметрите от тази група се регистрират срабатванията на защитите в реда на тяхното 

появявания.  

Група 11 – параметри на режима на позициониране с вътрешно задание 

Параметрите от тази група определят работата на позиционния регулатор, избора на 

координатната система, лимитите на преместванията и др. 

Група 12 – параметри на режима на позициониране с външно задание 

Параметрите от тази група определят работата на преобразувателя в режим на позициониране с 

импулсна поредица. 

Група 13 – параметри на MODBUS 

Параметрите от тази група  определят настройките при работа по протокол MODBUS. 

Група 14 – параметри на  комуникационните входове 

Параметрите от тази група  определят функцията на комуникационните входовете и тяхното 

активно логическо състояние. 

Група 15 – параметри на  комуникационните изходи 

Параметрите от тази група  определят функцията на комуникационните изходи и тяхното 

активно логическо състояние. 

Група 16 – параметри на дополнителните функции 

Група 17 – параметри на фиксираните позиции 

 

В таблица 6-1 е показан списъкът на параметрите, техните означения и границите на 

измененията им. 
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№ Наименование на параметъра Текст 
Граници на 

изменение 
Измерение 

Група 01 – параметри за наблюдение 

P01.01 Текуща стойност на заданието за скорост Speed reference - % NMAX 

P01.02 Текуща стойност на действителната скорост Speed actual - % NMAX 

P01.03 Текуща стойност на заданието за ток на котвата Curr arm ref - A 

P01.04 Текуща стойност на действителния ток на котвата Curr arm act - A 

P01.05 Текуща стойност на напрежението на котвата Arm voltage act - V 

P01.06 Състояние на цифровите входове IN1- IN10 Board dinp 1-10 - bin 

P01.07 Състояние на цифровите входове IN11- IN19 Board dinp 11-19 - bin 

P01.08 Резервиран RESERVED - - 

P01.09 Състояние на цифровите изходи Board digit out  - bin 

P01.10 Резервиран RESERVED - - 

P01.11 Тест на обратната връзка по скорост Test tacho fluct - % Ubr 

P01.12 Текуща стойност на честотата на мрежата Line frequency - Hz 

P01.13 Резервиран RESERVED - - 

P01.14 
Максимален брой регистрирани прекъсвания в 

синхронизацията 
Max synchr break - - 

P01.15 
Максимален брой регистрирани прекъсвания в 

силовото захранване 
Max power break - - 

P01.16 Състояние на силовите тиристори Status thyr - bin 

P01.17 Текуща стойност на броя на импулсите на енкодера Act enc puls num - imp 

Група 02 – параметри на преобразувателя 

P02.01 Версия на програмата на преобразувателя Software version - - 

P02.02 Парола за достъп User password 11 - 

P02.03 
Възстановяване на стойностите на параметрите по 

подразбиране 
Default load 0, 1 - 

P02.04 Копие на клиентските параметри Write param img 0, 1 - 

P02.05 Възстановяване на клиентските параметри Read param image 0, 1 - 

P02.06 Режим на работа на преобразувателя Mode control 0, 1, 2, 3, 4 - 

P02.07 Номинален ток на преобразувателя IdrvNOM Curr arm nominal 5.0 ÷ 100.0 A 

Р02.08 Изчислено еквивалентно съпротивление R26, R27 R26,27 calc - Ω 

P02.09 Избор на източник на задание за скорост User sourse ref 0, 1, 2 - 

P02.10 Задание за скорост при P02.09 = 1 Source of ref -100.000÷100.000 % NMAX 

P02.11 Ограничение на заданието за скорост Limit vel ref 1.000-112.000 % NMAX 

P02.12 Смяна на знака на заданието за скорост Sign vel ref 0, 1 - 

P02.13 Избор на обратна връзка по скорост User sp fdbck 0, 1 - 

P02.14 
Смяна на знака на обратната връзка по скорост - 

тахогенератор 
Sign tacho fdbk 0, 1 - 

P02.15 
Смяна на знака на обратната връзка по скорост – 

енкодер 
Sign enc fdbck 0, 1 - 

P02.16 Разрешаваща способност на ФРП Enc puls num 100 ÷ 20000  imp 

P02.17 
Скорост на въртене на ФРП  при максимална скорост 

на двигателя 
Encoder spd max 100 ÷ 20000  min

-1
 

P02.18 Конфигурация на тиристорните изправители Thyr config 0, 1, 2 - 

Група 03 – параметри на защитите 

P03.01 
Допустим брой прекъсвания в синхронизацията - 

защита SPF 
Thr synchr break 5 ÷ 50 - 

P03.02 
Максимален брой регистрирани прекъсвания в 

синхронизацията - защита SPF 
Max synchr break - - 

P03.03 
Максимално допустимо разсъгласуване в 

синхронизацията - защита SPF 
Thr synchro dev 1.00 ÷ 4.00 % Tn 
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№ Наименование на параметъра Текст 
Граници на 

изменение 
Измерение 

P03.04 Резервиран RESERVED - - 

P03.05 
Допустим брой прекъсвания в захранващата мрежа – 

защита PPF 
Thr power break 5 ÷ 50 - 

P03.06 
Максимален брой регистрирани прекъсвания в 

захранващата мрежа – защита PPF 
Max power break - - 

P03.07 Режим на работа на защита PPF Enable PPF 0, 1 - 

P03.08 
Време за сработване на защита OLF (I

2
t) от 

претоварване на двигателя 
Threshold OLF 0.10 ÷ 10.00 s 

Р03.09 Режим на работа на защита ОLF Enable ОLF 0,1 - 

P03.10 Режим на работа на защита OHF  Enable OHF  0, 1, 2 - 

P03.11 Пределно допустима скорост NLIM - защита SОS Threshold SOS 105.0 ÷ 112.0 % NMAX 

P03.12 
Пределен ток IdrvLIM на преобразувателя - защита 

SOC 
Threshold SOC 105.0 ÷ 125.0 % IaMAX 

P03.13 Напрежение на котвата за сработване на защита STG Thresh Ua STG 40.0 ÷ 80.0 % Uamax 

Р03.14 Допустима грешка на следване 1 Lim track еrr 1 0.010÷2000.000 mm 

Р03.15 Mаксимална регистрирана грешка на следване 1 Max track еrr 1 - mm 

Р03.16 Режим на работа на защита ОТЕ 1 Enable ОТЕ 1 0, 1, 2 - 

Р03.17 Допустима грешка на следване 2 Lim track еrr 2 10 ÷ 2000000 imp 

Р03.18 Mаксимална регистрирана грешка на следване 2 Max track еrr 2 - imp 

Р03.19 Режим на работа на защита ОТЕ 2 Enable ОТЕ 2 0, 1, 2 - 

Р03.20 Напрежение на котвата за сработване на защита ОVM Threshold ОVM 110.0 ÷ 130.0 % Uamax 

Група 04 – параметри на двигателя 

P04.01 Максимално напрежение на котвата UaMAX  Ua max motor 10 ÷ 250 V 

P04.02 Максимална скорост на двигателя от табелката N max motor 100 ÷ 20000 min-1 

P04.03 Максимална работна скорост на двигателя  N max mot real 100 ÷ P04.02 min-1 

P04.04 Резервиран RESERVED - - 

P04.05 Резервиран RESERVED - - 

P04.06 Максимална скорост Nm1 в т.1 Speed of p.1 25.0 ÷ P04.08 % NMAX 

P04.07 Максимална стойност на тока на котвата IaMAX в т.1 Ia max of p.1 P04.09 ÷ 500.0 % IaNOM 

P04.08 Максимална скорост Nm2 в т.2 Speed of p.2 P04.06 ÷ P04.10 % NMAX 

P04.09 Максимална стойност на тока на котвата Iam2 в т.2 Ia max of p. 2 P04.11 ÷ P04.07 % IaNOM 

P04.10 Максимална скорост Nm3 в т.3 Speed of p. 3 P04.08 ÷ P04.12 % NMAX 

P04.11 Максимална стойност на тока на котвата Iam3 в т.3 Ia max of p. 3 P04.13 ÷ P04.09 % IaNOM 

P04.12 Максимална скорост Nm4 в т.4 Speed of p. 4 P04.10 ÷ P04.14 % NMAX 

P04.13 Максимална стойност на тока на котвата Iam4 в т.4 Ia max of p. 4 P04.15 ÷ P04.11 % IaNOM 

P04.14 Максимална скорост Nm5 в т.5 Speed of p. 5 P04.12 ÷ P04.16 % NMAX 

P04.15 Максимална стойност на тока на котвата Iam5 в т.5 Ia max of p. 5 P04.17 ÷ P04.13 % IaNOM 

P04.16 Максимална скорост на двигателя NMAX в т.6 Speed of p.6 P04.14 ÷ 100.0 % NMAX 

P04.17 Максимална стойност на тока на котвата Iam6 в т.6 Ia max of p.6 100.0 ÷ Р04.15 % IaNOM 

Група 05 – параметри на регулатора на скорост 

P05.01 Офсет на аналоговото задание за скорост Offset vel ref -5000 ÷ 5000 discr 

P05.02 Резервиран RESERVED - - 

P05.03 Коефициент на усилване на регулатора на скорост Кр1 Pgain sp reg Kp1 0.0 ÷ 100.0 - 

P05.04 Коефициент на усилване на регулатора на скорост Кр2 Pgain sp reg Kp2 0.0 ÷ 100.0 - 

P05.05 Праг на работа на коефициента на усилване Кр1 Threshold Kp1 0.10 ÷ 2.25 % 

P05.06 Праг на работа на коефициента на усилване Кр2 Threshold Kp2 0.75 ÷ 100.00 % 

P05.07 
Интегрална времеконстанта на регулатора на скорост 

Tn1 
Icomp sp reg Tn1 0.1 ÷ 1000.0 ms 

P05.08 
Интегрална времеконстанта на регулатора на скорост 

Tn2 
Icomp sp reg Tn2 0.1 ÷ 1000.0 ms 

P05.09 Праг на работа на интегралната времеконстанта Tn1 Threshold Tn1 0.10 ÷ 2.25 % 

P05.10 Праг на работа на интегралната времеконстанта Tn2 Threshold Tn2 0.75 ÷ 100.00 % 

P05.11 
Диференциална времеконстанта на регулатора на 

скорост Dt1  
Dcomp sp reg Dt1 0.0 ÷ 100.0 - 
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№ Наименование на параметъра Текст 
Граници на 

изменение 
Измерение 

P05.12 
Диференциална времеконстанта на регулатора на 

скорост Dt2 
Dcomp sp reg Dt2 0.0 ÷ 100.0 - 

P05.13 Праг на работа на диференциална времеконстанта Dt1 Threshold Dt1 0.10 ÷ 2.25 % 

P05.14 Праг на работа на диференциална времеконстанта Dt2 Threshold Dt2 0.75÷ 100.00 % 

P05.15 Разрешение на интегралната времеконстанта Ena I speed reg 0, 1 - 

Група 06 – параметри на регулатора на котвен ток 

P06.01 Коефициент на усилване на регулатора на ток  P gain curr reg 0.00 ÷ 2.00 - 

P06.02 Интегрална времеконстанта на регулатора на ток I comp curr reg 1.0 ÷ 1000.0 ms 

P06.03 Разрешение на интегралната времеконстанта Ena I curr reg 0, 1 - 

P06.04 Резервиран RESERVED - - 

P06.05 Резервиран RESERVED - - 

P06.06 Офсет на тока на котвата Offset curr -100.0 ÷ 100.0 % P02.07 

P06.07 Време на рампгенератора на регулатора на ток Ramp time curr 0 ÷ 1000 ms 

Група 07 – параметри на апаратните цифрови входове 

P07.01 Тип на цифров вход IN1 Type board inp 1 0 ÷ 33 - 

P07.02 Инвертиране  логическото ниво на цифров вход IN1 Logic brd inp 1 0, 1 - 

P07.03 Тип на цифров вход IN2 Type board inp 2 0 ÷ 33 - 

P07.04 Инвертиране логическото ниво на цифров вход IN2 Logic brd inp 2 0, 1 - 

P07.05 Тип на цифров вход IN3 Type board inp 3 0 ÷ 33 - 

P07.06 Инвертиране логическото ниво на цифров вход IN3 Logic brd inp 3 0, 1 - 

P07.07 Тип на цифров вход IN4 Type board inp 4 0 ÷ 33 - 

P07.08 Инвертиране  логическото ниво на цифров вход IN4 Logic brd inp 4 0, 1 - 

P07.09 Тип на цифров вход IN5 Type board inp 5 0 ÷ 33 - 

P07.10 Инвертиране логическото ниво на цифров вход IN5 Logic brd inp 5 0, 1 - 

P07.11 Тип на цифров вход IN6 Type board inp 6 0 ÷ 33 - 

P07.12 Инвертиране логическото ниво на цифров вход IN6 Logic brd inp 6 0, 1 - 

P07.13 Тип на цифров вход IN7 Type board inp 7 0 ÷ 33 - 

P07.14 Инвертиране логическото ниво на цифров вход IN7 Logic brd inp 7 0, 1 - 

P07.15 Тип на цифров вход IN8 Type board inp 8 0 ÷ 33 - 

P07.16 Инвертиране логическото ниво на цифров вход IN8 Logic brd inp 8 0, 1 - 

P07.17 Тип на цифров вход IN9 Type board inp 9 0 ÷ 33 - 

P07.18 Инвертиране  логическото ниво на цифров вход IN9 Logic brd inp 9 0, 1 - 

P07.19 Тип на цифров вход IN10 Type board inp 10 0 ÷ 33 - 

P07.20 Инвертиране логическото ниво на цифров вход IN10 Logic brd inp 10 0, 1 - 

P07.21 Тип на цифров вход IN11 Type board inp 11 0 ÷ 33 - 

P07.22 Инвертиране логическото ниво на цифров вход IN11 Logic brd inp 11 0, 1 - 

P07.23 Тип на цифров вход IN12 Type board inp 12 0 ÷ 33 - 

P07.24 Инвертиране логическото ниво на цифров вход IN12 Logic brd inp 12 0, 1 - 

P07.25 Тип на цифров вход IN13 Type board inp 13 0 ÷ 33 - 

P07.26 Инвертиране логическото ниво на цифров вход IN13 Logic brd inp 13 0, 1 - 

P07.27 Тип на цифров вход IN14 Type board inp 14 0 ÷ 33 - 

P07.28 Инвертиране логическото ниво на цифров вход IN14 Logic brd inp 14 0, 1 - 

P07.29 Тип на цифров вход IN15 Type board inp 15 0 ÷ 33 - 

P07.30 Инвертиране логическото ниво на цифров вход IN15 Logic brd inp 15 0, 1 - 

P07.31 Тип на цифров вход IN16 Type board inp 16 0 ÷ 33 - 

P07.32 Инвертиране логическото ниво на цифров вход IN16 Logic brd inp 16 0, 1 - 

P07.33 Тип на цифров вход IN17 Type board inp 17 0 ÷ 33 - 

P07.34 Инвертиране логическото ниво на цифров вход IN17 Logic brd inp 17 0, 1 - 

P07.35 Тип на цифров вход IN18 Type board inp 18 0 ÷ 33 - 

P07.36 Инвертиране логическото ниво на цифров вход IN18 Logic brd inp 18 0, 1 - 

P07.37 Тип на цифров вход IN19  Type board inp 19 0 ÷ 33 - 

P07.38 Инвертиране логическото ниво на цифров вход IN19 Logic brd inp 19 0, 1 - 

Група 08 – параметри на апаратните изходи 

P08.01 Тип на релейния изход OUT1 Type brd out 1 0 ÷ 10 - 
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№ Наименование на параметъра Текст 
Граници на 

изменение 
Измерение 

P08.02 Инвертиране логическото ниво на изход OUT1 Logic output 1 0, 1 - 

P08.03 Време за потвърждаване на промяната на OUT1 Change thr OUT1 0 ÷ 1000 ms 

P08.04 Тип на релейния изход OUT2  Type brd out 2 0 ÷ 10 - 

P08.05 Инвертиране логическото ниво на изход OUT2 Logic output 2 0, 1 - 

P08.06 Време за потвърждаване на промяната на OUT2 Change thr OUT2 0 ÷ 1000 ms 

P08.07 Тип на релейния изход OUT3 Type brd out 3 0 ÷ 10 - 

P08.08 Инвертиране логическото ниво на изход OUT3 Logic output 3 0, 1 - 

P08.09 Време за потвърждаване на промяната на OUT3 Change thr OUT3 0 ÷ 1000 ms 

P08.10 Тип на релейния изход OUT4 Type brd out 4 0 ÷ 10 - 

P08.11 Инвертиране логическото ниво на изход OUT4 Logic output 4 0, 1 - 

P08.12 Време за потвърждаване на промяната на OUT4 Change thr OUT4 0 ÷ 1000 ms 

P08.13 Тип на релейния изход OUT5 Type brd out 5 0 ÷ 10 - 

P08.14 Инвертиране логическото ниво на изход OUT5 Logic output 5 0, 1 - 

P08.15 Време за потвърждаване на промяната на OUT5 Change thr OUT5 0 ÷ 1000 ms 

P08.16 Време за изчакване на релеен изход VRDY Wait VRDY 0 ÷ 30000 ms 

Група 09 – параметри на терминала 

P09.01 Избор на езика на терминала Language 0, 1, 2 - 

P09.02 Време за опресняване на индикацията Refresh rate 50 ÷ 1000 ms 

P09.03 Вариант на менюто Variant menu - - 

P09.04 Версия на програмируемата матрица Version MACH - - 

Група 10 – история на грешките 

P10.01 Грешка 1 Error 1 - - 

P10.02 Грешка 2 Error 2 - - 

P10.03 Грешка 3 Error 3 - - 

P10.04 Грешка 4 Error 4 - - 

P10.05 Грешка 5 Error 5 - - 

P10.06 Грешка 6 Error 6 - - 

P10.07 Грешка 7 Error 7 - - 

P10.08 Грешка 8 Error 8 - - 

P10.09 Грешка 9 Error 9 - - 

P10.10 Грешка 10 Error 10 - - 

P10.11 Грешка 11 Error 11 - - 

P10.12 Грешка 12 Error 12 - - 

P10.13 Грешка 13 Error 13 - - 

P10.14 Грешка 14 Error 14 - - 

P10.15 Грешка 15 Error 15 - - 

P10.16 Грешка 16 Error 16 - - 

P10.17 Нулиране на грешките Reset errors 0, 1 - 

P10.18 Избор на наблюдавана грешка Errors counter 1 ÷ 41 - 

P10.19 Брой на съобщенията за избраната грешка Curr err history - - 

Група 11 – параметри в режим позициониране с вътрешно задание 

P11.01 Числител на електрическата стъпка Num ref step 1 ÷ 1000000  

P11.02 Знаменател на електрическата стъпка Denum ref step 1 ÷ 1000000  

P11.03 Дискрет на минималното преместване на оста Pos ref scale 0.0001 ÷ 3.0000 mm/imp 

P11.04 Електрическа стъпка – цяла част User reduction 0 ÷ 1000 - 

P11.05 Електрическа стъпка – дробна част User reduction 2 
0.000000000 ÷ 

0.999999999 
- 

P11.06 Текуща електрическа стъпка – цяла част  Act reduction - - 

P11.07 Текуща електрическа стъпка – дробна част Act reduction 2 - - 

P11.08 Способ за определяне на електрическата стъпка Pos dimension 0 ,1 - 

P11.09 Ускорение на нарастване Rise accel 
0.000 ÷ 

200000.000 
mm/s

2
 

P11.10 Ускорение на спиране Fall accel 
0.000 ÷ 

200000.000 
mm/s

2
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№ Наименование на параметъра Текст 
Граници на 

изменение 
Измерение 

P11.11 Скорост на позициониране Target velocity 
0.000 ÷ 

200000.000 
mm/min 

P11.12 Източник на скорост на позициониране Src target vel 0, 1 - 

P11.13 Максимална скорост на позициониране Max pos vel 
0.000 ÷ 

200000.000 
mm/min 

P11.14 Задание за нулева скорост на двигателя Zero vel ref 0.00 ÷10.00 % NMAX 

P11.15 Смяна на посоката на координатната система Sign pos ref 0, 1 - 

P11.16 Смяна на знака на обратната връзка по позиция Sign pos fdbck 0, 1 - 

P11.17 Режим на позициониране Pos mode 0, 1 - 

P11.18 Цел на позициониране Target position +/- 100000.000 mm 

P11.19 Текуща стойност на зададената позиция Curr pos ref - mm 

P11.20 Текуща стойност на действителната позиция Curr pos act - mm 

P11.21 Текуща грешка в позицията Curr pos error - mm 

P11.22 Текуща грешка на следване Pos track error - mm 

P11.23 Регистрирана максимална грешка на следване Max track error 1 - mm 

P11.24 Диапазон на позициониране Position window 0.001 ÷ 20.000 mm 

P11.25 Време за влизане в диапазона на позициониране  Pos mon time 0 ÷ 10000 ms 

P11.26 Коефициент на усилване на регулатора на позиция  Pgain pos reg Kp 0.05 ÷ 200.00 - 

P11.27 Разрешение за работа на предрегулатора по скорост Ena tracking pos 0, 1 - 

P11.28 Коефициент на усилване на предрегулатора по скорост Pgain track Kp 0.000 ÷ 30.000 - 

P11.29 Минимален програмен лимит на позицията Min pos limit ± 100000.000 mm 

P11.30 Режим на работа на  минималния програмен лимит  ENA min pos lim 0 ,1 - 

P11.31 Максимален програмен лимит на позицията Max pos limit ± 100000.000 mm 

P11.32 Режим на работа на  максималния програмен лимит ENA max pos lim 0 ,1 - 

P11.33 Отместване на референтната точка RP Zero position +/- 50000.000 mm 

P11.34 Отместване на нулевия импулс Offset zero pos +/- 50000.000 mm 

P11.35 Скорост на търсене на репера Zero velocity 
0.010 ÷ 

200000.000 
mm/min 

P11.36 Скорост на търсене на нулев импулс Search velocity 
0.010 ÷ 

200000.000 
mm/min 

P11.37 Скорост на установяване в референтната точка RP Zero pos vel 
0.010 ÷ 

200000.000 
mm/min 

P11.38 Посока на търсене на репер Sign zero vel 0 ,1 - 

P11.39 Посока на търсене на нулев импулс Sign search vel 0, 1 - 

P11.40 Тип на процедурата отиване в референтна точка Type go to zero 0, 1, 2 - 

P11.41 Избор на репер Src zero reper 0, 1, 2 - 

P11.42 
Запазване на позицията на референтната точка след 

изключване на ENBL 
Reset position 0, 1 - 

P11.43 Изчакване на процедура отиване в референтна точка Wait go zero 0, 1 - 

P11.44 Скорост на движение в ръчен режим JOG MODE Manual velocity 
0.010 

 ÷ 200000.000 
mm/min 

P11.45 
Скорост на бързо движение в ръчен режим 

JOG MODE 
Rapid manual vel 

0.010 ÷ 

200000.000 
mm/min 

P11.46 Стъпка1 на ръчния импулсен генератор Man hndl step 1 1 ÷ 1000 - 

P11.47 Стъпка 2 на ръчния импулсен генератор Man hndl step 2 1 ÷ 1000 - 

P11.48 Стъпка 3 на ръчния импулсен генератор Man hndl step 3 1 ÷ 1000 - 

P11.49 Максимална скорост на на ръчния импулсен генератор Max man hndl vel 
0.000 ÷ 

200000.000 
mm/min 

Група 12 – параметри на режимa на позициониране с външно задание 

P12.01 Числител на електрическата стъпка Num ref step 1 ÷ 1000000 - 

P12.02 Знаменател на електрическата стъпка Denum ref step 1 ÷ 1000000 - 

P12.03 Електрическа стъпка – цяла част User reduction 0 ÷ 1000 - 

P12.04 Електрическа стъпка – дробна част User reduction 2 
0.000000000 ÷ 

0.999999999 
- 

P12.05 Текуща електрическа стъпка – цяла част  Act reduction - - 
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№ Наименование на параметъра Текст 
Граници на 

изменение 
Измерение 

P12.06 Текуща електрическа стъпка – дробна част Act reduction 2 - - 

P12.07 Способ за определяне на електрическата стъпка Pos dimension 0 ,1  

P12.08 Тип на импулсното задание за преместване Pulse mode 0, 1, 2, 3, 4 - 

P12.09 Разрешение на импулсната последователност Enable pulse 0, 1  

P12.10 Максимална скорост на позициониране Max pos vel 0 ÷ 200000000 imp/min 

P12.11 Текуща стойност на зададената позиция Curr pos ref - imp 

P12.12 
Текуща стойност на зададената позиция с отчитане на 

електрическата стъпка 
Scaled pos ref - imp 

P12.13 Текуща стойност на действителната позиция Curr pos act - imp 

P12.14 Текуща грешка на следване Pos track error - imp 

P12.15 Регистрирана максимална грешка на следване Max track err 2 - imp 

P12.16 Коефициент на усилване на регулатора на позиция  Pgain pos reg Kp 0.05 ÷ 200.00 - 

P12.17 Разрешение за работа на предрегулатора по скорост Ena tracking pos 0, 1 - 

P12.18 Коефициент на усилване на предрегулатора по скорост Pgain track Kp 0.000 ÷ 30.000 - 

P12.19 Честота на импулсната последователност Pulse freq - kHz 

Група 13 – параметри на MODBUS 

P13.01 Скорост на комуникацията Baud rate 0 ÷ 5 - 

P13.02 Мodbus адрес на устройството MODBUS address 1 ÷ 247 - 

P13.03 Продължителност на паузата между кадрите Timer start RTU 2 ÷ 200 ms 

P13.04 Запис на данните в енергонезависимата памет ENA write EEprom 0, 1 - 

Група 14 – параметри на  комуникационните входове 

P14.01 Тип на вход INC1 от комуникацията Type com inp 1 0 ÷ 33 - 

P14.02 Инвертиране на логическото ниво на вход INC1 Logic com inp 1 0, 1 - 

P14.03 Тип на вход INC2 от комуникацията Type com inp 2 0 ÷ 33 - 

P14.04 Инвертиране на логическото ниво на вход INC2 Logic com inp 2 0, 1 - 

P14.05 Тип на вход INC3 от комуникацията Type com inp 3 0 ÷ 33 - 

P14.06 Инвертиране на логическото ниво на вход INC3 Logic com inp 3 0, 1 - 

P14.07 Тип на вход INC4 от комуникацията Type com inp 4 0 ÷ 33 - 

P14.08 Инвертиране на логическото ниво на вход INC4 Logic com inp 4 0, 1 - 

P14.09 Тип на вход INC5 от комуникацията Type com inp 5 0 ÷ 33 - 

P14.10 Инвертиране на логическото ниво на вход INC5 Logic com inp 5 0, 1 - 

P14.11 Тип на вход INC6 от комуникацията Type com inp 6 0 ÷ 33 - 

P14.12 Инвертиране на логическото ниво на вход INC6 Logic com inp 6 0, 1 - 

P14.13 Тип на вход INC7 от комуникацията Type com inp 7 0 ÷ 33 - 

P14.14 Инвертиране на логическото ниво на вход INC7 Logic com inp 7 0, 1 - 

P14.15 Тип на вход INC8 от комуникацията Type com inp 8 0 ÷ 33 - 

P14.16 Инвертиране на логическото ниво на вход INC8 Logic com inp 8 0, 1 - 

P14.17 Тип на вход INC9 от комуникацията Type com inp 9 0 ÷ 33 - 

P14.18 Инвертиране на логическото ниво на вход INC9 Logic com inp 9 0, 1 - 

P14.19 Тип на вход INC10 от комуникацията Type com inp 10 0 ÷ 33 - 

P14.20 Инвертиране на логическото ниво на вход INC10 Logic com inp 10 0, 1 - 

P14.21 Тип на вход INC11 от комуникацията Type com inp 11 0 ÷ 33 - 

P14.22 Инвертиране на логическото ниво на вход INC11 Logic com inp 11 0, 1 - 

P14.23 Тип на вход INC12 от комуникацията Type com inp 12 0 ÷ 33 - 

P14.24 Инвертиране на логическото ниво на вход INC12 Logic com inp 12 0, 1 - 

P14.25 Тип на вход INC13 от комуникацията Type com inp 13 0 ÷ 33 - 

P14.26 Инвертиране на логическото ниво на вход INC13 Logic com inp 13 0, 1 - 

P14.27 Тип на вход INC14 от комуникацията Type com inp 14 0 ÷ 33 - 

P14.28 Инвертиране на логическото ниво на вход INC14 Logic com inp 14 0, 1 - 

P14.29 Тип на вход INC15 от комуникацията Type com inp 15 0 ÷ 33 - 

P14.30 Инвертиране на логическото ниво на вход INC15 Logic com inp 15 0, 1 - 

P14.31 Тип на вход INC16 от комуникацията Type com inp 16 0 ÷ 33 - 

P14.32 Инвертиране на логическото ниво на вход INC16 Logic com inp 16 0, 1 - 
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№ Наименование на параметъра Текст 
Граници на 

изменение 
Измерение 

P14.33 Състояние на цифровите входове от комуникацията Comm digit inp 
0000 0000  

0000 0000 
bin 

Група 15 – параметри на  комуникационните изходи 

P15.01 Тип на комуникационен изход OUTC1 Type com out 1 0 ÷ 7 - 

P15.02 Инвертиране на логическото ниво на изход OUTC1 Logic com out 1 0, 1 - 

P15.03 Тип на комуникационен изход OUTC2 Type com out 2 0 ÷ 7 - 

P15.04 Инвертиране на логическото ниво на изход OUTC2 Logic com out 2 0, 1 - 

P15.05 Тип на комуникационен изход OUTC3 Type com out 3 0 ÷ 7 - 

P15.06 Инвертиране на логическото ниво на изход OUTC3 Logic com out 3 0, 1 - 

P15.07 Тип на комуникационен изход OUTC4 Type com out 4 0 ÷ 7 - 

P15.08 Инвертиране на логическото ниво на изход OUTC4 Logic com out 4 0, 1 - 

P15.09 Тип на комуникационен изход OUTC5 Type com out 5 0 ÷ 7 - 

P15.10 Инвертиране на логическото ниво на изход OUTC5 Logic com out 5 0, 1 - 

P15.11 Тип на комуникационен изход OUTC6 Type com out 6 0 ÷ 7 - 

P15.12 Инвертиране на логическото ниво на изход OUTC6 Logic com out 6 0, 1 - 

P15.13 Тип на комуникационен изход OUTC7 Type com out 7 0 ÷ 7 - 

P15.14 Инвертиране на логическото ниво на изход OUTC7 Logic com out 7 0, 1 - 

P15.15 Тип на комуникационен изход OUTC8 Type com out 8 0 ÷ 7 - 

P15.16 Инвертиране на логическото ниво на изход OUTC8 Logic com out 8 0, 1 - 

P15.17 Тип на комункационен изход OUTC9 Type com out 9 0 ÷ 7 - 

P15.18 Инвертиране на логическото ниво на изход OUTC9 Logic com out 9 0, 1 - 

P15.19 Тип на комуникационен изход OUTC10 Type com out 10 0 ÷ 7 - 

P15.20 Инвертиране на логическото ниво на изход OUTC10 Logic com out 10 0, 1 - 

P15.21 Тип на комуникационен изход OUTC11 Type com out 11 0 ÷ 7 - 

P15.22 Инвертиране на логическото ниво на изход OUTC11 Logic com out 11 0, 1 - 

P15.23 Тип на комуникационен изход OUTC12 Type com out 12 0 ÷ 7 - 

P15.24 Инвертиране на логическото ниво на изход OUTC12 Logic com out 12 0, 1 - 

P15.25 Тип на комуникационен изход OUTC13 Type com out 13 0 ÷ 7 - 

P15.26 Инвертиране на логическото ниво на изход OUTC13 Logic com out 13 0, 1 - 

P15.27 Тип на комункационен изход OUTC14 Type com out 14 0 ÷ 7 - 

P15.28 Инвертиране на логическото ниво на изход OUTC14 Logic com out 14 0, 1 - 

P15.29 Тип на комуникационен изход OUTC15 Type com out 15 0 ÷ 7 - 

P15.30 Инвертиране на логическото ниво на изход OUTC15 Logic com out 15 0, 1 - 

P15.31 Тип на комуникационен изход OUTC16 Type com out 16 0 ÷ 7 - 

P15.32 Инвертиране на логическото ниво на изход OUTC16 Logic com out 16 0, 1 - 

P15.33 Състояние на комуникационните изходи  Comm digit out 
0000 0000  

0000 0000 
bin 

Група 16– параметри на дополнителните функции 

P16.01 Рампа на скоростта на функция MOT POT Ramp ref pot 0.0 ÷ 3000.0 s 

P16.02 Начална скорост на движение на функция MOT POT Reset ref pot +/- 100.000  % NMAX 

P16.03 Тип на функцията MOT POT  Type ref pot 0, 1 - 

P16.04 Първа фиксирана скорост FIXED VEL REF 1 User vel ref 1 +/- 100.000 % NMAX 

P16.05 Втора фиксирана скорост FIXED VEL REF 2 User vel ref 2 +/- 100.000 % NMAX 

P16.06 Трета фиксирана скорост FIXED VEL REF 3 User vel ref 3 +/- 100.000 % NMAX 

P16.07 Четвърта фиксирана скорост FIXED VEL REF 4 User vel ref 4 +/- 100.000 % NMAX 

P16.08 Пета фиксирана скорост FIXED VEL REF 5 User vel ref 5 +/- 100.000 % NMAX 

P16.09 Шеста фиксирана скорост FIXED VEL REF 6 User vel ref 6 +/- 100.000 % NMAX 

P16.10 Седма фиксирана скорост FIXED VEL REF 7 User vel ref 7 +/- 100.000 % NMAX 

P16.11 Осма фиксирана скорост FIXED VEL REF 8 User vel ref 8 +/- 100.000 % NMAX 

P16.12 Първа фиксирана стъпка FIXED STEP JOG 1 JOG step 1 
0.000 ÷ 

100000.000 
mm 

P16.13 Втора фиксирана стъпка FIXED STEP JOG 2 JOG step 2 
0.000 ÷ 

100000.000 
mm 
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Граници на 

изменение 
Измерение 

P16.14 Трета фиксирана стъпка FIXED STEP JOG 3 JOG step 3 
0.000 ÷ 

100000.000 
mm 

P16.15 Четвърта фиксирана стъпка FIXED STEP JOG 4 JOG step 4 
0.000 ÷ 

100000.000 
mm 

P16.16 Пета фиксирана скорост FIXED STEP JOG 5 JOG step 5 
0.000 ÷ 

100000.000 
mm 

P16.17 Шеста фиксирана скорост FIXED STEP JOG 6 JOG step 6 
0.000 ÷ 

100000.000 
mm 

P16.18 Седма фиксирана скорост FIXED STEP JOG 7 JOG step 7 
0.000 ÷ 

100000.000 
mm 

P16.19 Осма фиксирана скорост FIXED STEP JOG 8 JOG step 8 
0.000 ÷ 

100000.000 
mm 

Група 17– параметри на фиксираните позиции 

P17.01 Тип позициониране Pos type 0, 1 - 

P17.02 Първа фиксирана позиция POS1 Position 1 +/- 100000.000 mm 

P17.03 Скорост преместване в POS1 Velocity 1 
0.000 ÷ 

200000.000 
mm/min 

P17.04 Втора фиксирана позиция POS2 Position 2 +/- 100000.000 mm 

P17.05 Скорост преместване в POS2 Velocity 2 
0.000 ÷ 

200000.000 
mm/min 

P17.06 Трета фиксирана позиция POS3 Position 3 +/- 100000.000 mm 

P17.07 Скорост преместване в POS3 Velocity 3 
0.000 ÷ 

200000.000 
mm/min 

P17.08 Четвърта фиксирана позиция POS4 Position 4 +/- 100000.000 mm 

P17.09 Скорост преместване в POS4 Velocity 4 
0.000 ÷ 

200000.000 
mm/min 

P17.10 Пята фиксирана позиция POS5 Position 5 +/- 100000.000 mm 

P17.11 Скорост преместване в POS5 Velocity 5 
0.000 ÷ 

200000.000 
mm/min 

P17.12 Шеста фиксирана позиция POS6 Position 6 +/- 100000.000 mm 

P17.13 Скорост преместване в POS6 Velocity 6 
0.000 ÷ 

200000.000 
mm/min 

P17.14 Седма фиксирана позиция POS7 Position 7 +/- 100000.000 mm 

P17.15 Скорост преместване в POS7 Velocity 7 
0.000 ÷ 

200000.000 
mm/min 

P17.16 Осма фиксирана позиция POS8 Position 8 +/- 100000.000 mm 

P17.17 Скорост преместване в POS8 Velocity 8 
0.000 ÷ 

200000.000 
mm/min 

 

Таблица 6-1  Списък на параметрите 

 

Забележки: 

1. Параметрите в тъмните полета могат да бъдат изменяни само след въвеждане на парола и 

изключена команда ENBL. Параметрите в белите полета могат да бъдат изменяни във всички режими 

само след въвеждане на парола; 

2. Стойностите на параметрите могат да се разглеждат без въвеждане на парола; 

3. За удобство, параметрите показващи натрупаните грешки на защитите от група P03, влизат 

и в група P01 на параметрите за наблюдение. 
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6.3 Описание на параметрите 
На фигура 6-4 е показано описание на параметър и променливата, към която се отнася. 

Параметърът се описва в три полета. 

В първото поле е показано наименованието на параметъра, неговато означение на дисплея на 

терминала, групата към която се отнася и неговия пореден номер. 

Във второто поле  са описани характеристиките на променливата на дадения параметър и типа 

й. 

Тип на променливата: 

– Bit - променливата приема две стойности, 0 или 1; 

– Bi - променливата приема положителни и отрицателни стойности; 

– Uni - променливата приема само положителни стойности; 

– Int - променливата приема само целочисленни стойности. 

Разрядност на променливата: 

– празно - стандартна променлива 16 bit; 

– Double  - променлива с двойна разрядност 32 bit. 

Тип на променливата: 

– RO - возможно е само четене на стойността на параметъра; 

– RW - возможно е четене и запис на стойността на параметъра. 

Въвеждане на параметъра: 

– празно - въвеждане на стойността на параметъра е само при изключена команда ENBL; 

– ENBL - ввод значения параметра возможен при наличии команды ENBL. 

Адрес на параметъра: 

- Address - показва адреса на параметъра в MODBUS. 

Запис на параметъра в EEPROM 

 – EE  - изменението на параметъра се записва в енергонезависимата памет. 

В третото поле са показани  диапазона на изменение на параметъра, стойността му по 

подразбиране и единицата на измерване. 

 

 

 

 
 

 

Фигура 6-4 Структура на описанието на параметъра 
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6.4 Параметри на преобразувателя 
 

6.4.1 Група 01 – параметри за наблюдение 
Параметрите от група 01 позволяват да се наблюдават стойностите на променливите, 

характеризиращи работата на двигателя и преобразувателя. Тези параметри са  достъпни във всички 

режими на работа. 

 

P01.01 Текуща стойност на заданието за скорост Speed reference 

Bi RO  Min Max Default Unit 

Double  0064H - - 0.000 % NMAX 

 

P01.02 Текуща стойност на действителната скорост Speed actual 

Bi RO  Min Max Default Unit 

Double  0065H - - 0.000 % NMAX 

 

P01.03 Текуща стойност на заданието за тока на котвата Curr arm ref 

Uni RO  Min Max Default Unit 

  0066H - - 0.0 A 

 

P01.04 Текуща стойност на действителния ток на котвата Curr arm actual 

Uni RO  Min Max Default Unit 

  0067H - - 0.0 A 

 

P01.05 Текуща стойност на напрежението на котвата Arm voltage act 

Bi RO  Min Max Default Unit 

  0068H - - 0.0 V 

 

P01.06 Състояние на апаратните цифрови входове IN1-IN10 Board dinp 1-10 

Bit RO  Min Max Default Unit 

  0069H - - 0000000000 bin 

 

Състоянието на цифровите входове се показва в бинарен код. Съответствието между 

активираните цифрови входове и съответния разряд е показано в таблица 6-2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 6-2 Съответствие между разрядите на индикацията и състоянието на апаратните 

цифрови входове от IN1 до IN10 

 

P01.07 Състояние на апаратните цифрови входове IN11- IN19 Board dinp 11-19 

Bit RO  Min Max Default Unit 

  0106H - - 0000000000 bin 

 

Състоянието на цифровите входове се показва в бинарен код. Съответствието между 

активираните цифрови входове и съответния разряд е показано в таблица 6-3. 

 

Вход LCD Вход LCD 

IN18 Х1.25 0010000000 IN14 Х1.27 0000001000 

IN17 Х1.7 0001000000 IN13 Х1.9 0000000100 

IN16 Х1.26 0000100000 IN12 Х1.32 0000000010 

IN15 Х1.8 0000010000 IN11 Х1.14 0000000001 

Вход LCD Вход LCD 

IN10 Х1.33 1000000000 IN5 Х1.17 0000010000 

IN9 Х1.15 0100000000 IN4 Х1.36 0000001000 

IN8 Х1.34 0010000000 IN3 Х1.18 0000000100 

IN7 Х1.16 0001000000 IN2 Х1.37 0000000010 

IN6 Х1.35 0000100000 IN1 Х1.19 0000000001 
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Таблица 6-3 Съответствие между разрядите на индикацията и състоянието на апаратните 

цифрови входове от 

 

P01.08 Резервиран RESERVED 

 

 

P01.09 Състояние на апаратните цифрови изходи Board digit out  

Bit RO  Min Max Default Unit 

  006CH - - 0000000000 bin 

 

Състоянието на цифровите изходи се показва в бинарен код. Съответствието между 

активираните цифрови изходи и съответния разряд е показано в таблица 6-4. 

 

Изход LCD 

OUT5 Х1.2,20 10000 

OUT4 Х1.3,21 01000 

OUT3 Х1.4,22 00100 

OUT2 Х1.5,23 00010 

OUT1 Х1.6,24 00001 

 

Таблица 6-4 Съответствие между разрядите на индикацията и състоянието на апаратните 

цифрови изходи 

 

P01.10 Резервиран RESERVED 

 

 

P01.11 Тест на обратната връзка по скорост Test tacho fluct 

Uni RO  Min Max Default Unit 

  006EH - - 0.00 % Ubr 

 

Параметърът показва текущата стойност на пулсаците на напряжението на обратната връзка по 

скорост с тахогенератор. Проверката се извършва в диапазона на скоростите от 20 до 50% от 

максималната скорост. Пулсациите се определят в проценти, от отношението на максималната 

стойност на напрежението на тахогенератора към средната му стойност Ubr за интервал от време 1s. 

В установен режим при изправен тахогенератор стойността на параметър P01.11 не трябва да 

превишава 2 %. 

 

P01.12 Текуща стойност на честотата на мрежата Line frequency 

Uni RO  Min Max Default Unit 

  006FH - - 50.00 Hz 

 

 

P01.13 Резервиран RESERVED 

 

P01.14 

(P03.02) 
Максимална брой регистрирани прекъсвания в 

синхронизацията 
Max synchr break 

Int RO  Min Max Default Unit 

  0071H - - 0 - 

 

Параметърът показва максималния брой регистрирани последователни  прекъсвания в 

синхронизацията. Проверката за прекъсвания в синхронизацията започва от момента на включване на 

преобразувателя. С клавиш UP показанието на параметър P01.14  се нулира и започва ново 

регистриране на прекъсванията. Стойността на параметър P01.14 не се записва в енергонезависимата 

памет. Ако броя на регистрираните прекъсвания е по-голям или равен на стойността, записана в 
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P03.01, сработва защита SPF. Параметър P01.14 позволява да се наблюдава за качеството на 

захранващата мрежа. 

 

P01.15 

(P03.06) 
Максимален брой регистрирани прекъсвания в 

силовото захранване 
Max power break 

Int RO  Min Max Default Unit 

  0072H - - 0 - 

 

Параметърът показва максималния брой регистрирани последователни  прекъсвания в 

захранващата мрежа до нейното възстановяване. Проверката за прекъсвания в захранващата мрежа 

започва от момента на включване на преобразувателя. С клавиш UP показанието се нулира и започва 

ново регистриране на прекъсванията. Стойността на параметър P01.15 не се записва в 

енергонезависимата памет. Ако броя на регистрираните прекъсвания е по-голям или равен на 

стойността записана в P03.15, сработва защита PPF. Параметър P01.15 позволява да се наблюдава за 

качеството на захранващата мрежа. 

 

P01.16 Състояние на силовите тиристори Status thyr 

Bit RO  Min Max Default Unit 

  0073H - - 000000000000 code 

 

Параметърът показва работно състояние на силовите тиристори. При влизане в този параметър, 

на дисплея на терминала се изписват две групи от по шест разряда нули, съответствуващи на номера 

на тиристорите от групите от Т12 до Т1 от ляво на дясно. При работещи всички тиристори, всички 

разряди в групата трябва да показват нула. Проверката се извършва за двете посоки на въртене. При 

установяване на някой от разрядите устойчиво в 1, то съответния тиристор не работи и трябва да се 

отстрани причината за това. 

 

P01.17 Текуща стойност на импулсите на енкодера Act enc puls num 

Int RO  Min Max Default Unit 

  0074H - - 0 pulse 

 

Параметърът показва броя на   импулсите на енкодера между два нулеви импулса.  Броят на 

измерените импулси трябва да съответства на  броя на импулсите в табелката на енкодера. Ако броят 

на измерените импулси е по-малък, то тогава са налични повече от един нулев импулс. По време на 

проверката не трябва да се променя посоката на движение понеже в този случай проверката ще бъде 

некоректна. Функцията не е активна по време на спиране в нулева точка. 

 

6.4.2 Група 02 – параметри на преобразувателя 
 

P02.01 Версия  на програмата на преобразувателя Software version 

Uni RO  Min Max Default Unit 

  00C8H - - - - 

 

Параметърът показва версията на програмата на преобразувателя. 

 

P02.02 Парола за достъп User password 

Uni RO  Min Max Default Unit 

  00C9H - - 11  

 

Парола разрешаваща изменението на стойностите на параметрите. Действието на паролата е до 

изключване на захранването. При запис на стойност 11 в параметър P02.02 преобразувателят приема 

паролата и показва на терминала стойност 1 – съобщение за приета парола.  

 

P02.03 Възстановяване стойностите по подразбиране Default load 

Int RW  Min Max Default Unit 

 ENBL 00CAH 0 1 0 - 
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При запис на стойност 1 в параметър P02.03 се възстановяват стойностите по подразбиране на 

всички параметри. Параметър P02.03 е достъпен за изменение при въведена парола и изключена 

команда ENBL. Възстановяване на стойностите по подразбиране не може да се извърши по 

MODBUS. 

 

P02.04 Снимка на потребителските параметри Write param img 

Int RW  Min Max Default Unit 

 ENBL 00CBH 0 1 0 - 

 

При запис на стойност 1 в параметър P02.04, в енергонезависимата памет се записва копие на 

параметрите на клиента. Снимка на параметрите не може да се извърши по MODBUS. 

 

P02.05 Четене на потребителските параметри Read param image 

Int RW  Min Max Default Unit 

 ENBL 00CCH 0 1 0 - 

 

При запис на  стойност 1 в параметър P02.05 се възстановяват стойностите на параметрите на 

клиента. Възстановяване на параметрите не може да се извърши по MODBUS. 

 

P02.06 Режим на работа на преобразувателя Mode control 

Int RW EE Min Max Default Unit 

 ENBL 00CDH 0 4 0 - 

 

С параметър P02.06 се избира режима на работа на преобразувателя. Промяната на  стойността 

на параметър P02.06 се записва в енергонезависимата памет. Параметър P02.06 приема пет 

стойности: 

 P02.06 = 0 – режим на управление по скорост. В този режим преобразувателят работи със 

затворен контур по скорост със задание, източника на което се определя с параметър P02.09;  

 P02.06 = 1 – пропорционален режим. В пропорционален режим регулаторите на тока и 

скоростта са изключени и преобразувателят работи като обикновен изправител. 

Пропорционалния режим се исползва за първоначално пускане и настройки на 

преобразувателя. Заданието за угъл на отпушване на тиристороте е ограничен вътрешно до 

безопасна стойност. С параметър P02.09 се определя източника на стойността на угъла на 

отпушване на тиристорите; 

 P02.06 = 2 – режим на управление по въртящ момент. В този режим регулаторът на скорост 

е изключен и  директно се задава въртящия момент (ток на котвата) на двигателя от избран с 

параметър P02.09 източник на задание. Максималната стойност на заданието отговаря на 

максималния въртящ момент на двигателя. 

 

ВНИМАНИЕ 

В режим на управление по въртящ момент, двигателят оставен без товар  

развива свръхскорост. 

 

 P02.06 = 3 – режим на позициониране с вътрешно задание на положението. В този режим 

преобразувателят работи  със затворен контур по позиция и вътрешно задание на позицията. 

Заданието за позиция се определя с параметър P11.18; 

 P02.06 = 4 – режим на позициониране с външно задание на положението. Преобразувателят 

работи в режим на следене с външно импулсно задание на позицията. 

 

P02.07 Номинален ток на преобразувателя Curr arm nominal 

Uni RW EE Min Max Default Unit 

  00CEH 5.00 100.0 12.0 A 

 

С параметър P02.07 се мащабира канала на измерване на тока на котвата, което позволява 

всички променливи на котвения ток да се измерват в ампери. Стойността на параметър P02.07 трябва 

да съутветства на номиналния ток на преобразувателя IdrvNOM, избран с измервателните резистори 

R26 и R27 на датчика на котвен ток. Въведената стойност на параметъра P02.07 не се променя при 
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възстановяване на стойностите по подразбиране с P02.03. Съответствието между номиналния ток на 

преобразувателя и стойността на еквивалентното съпротивление на измерителните резистори R26 и 

R27 е указано в параметър P02.08. 
 

 

Забележки: 

1. Промяната на стойността на параметър P02.07 не изменя тока на котвата; 

2. Параметър P02.07 не може да приема стойности по-големи от стойноста на параметър 

P03.11.  

 

P02.08 
Еквивалентно съпротивление измервателните 

резистори R26 и R27 
R26,27 calc 

Uni RO  Min Max Default Unit 

  00CFH - - 33.33 Ohm 

 

Изчислена стойност на еквивалентното съпротивление на измервателните резистори R26 и R27. 

Номиналният ток на преобразувателя IdrvNOM се определя от стойността на еквивалентното 

сопротивление на измервателните резистори R26 и R27. Двата резистора са съединени паралелно. 

Расположението на резисторите е показано на фигура 5-8. В случай, когато е необходимо да се 

исползва двигател с номинален ток на котвата, по-малък от номиналния ток на фабрично настроения 

преобразувател е необходимо да се настроят R26 и R27. С това работните характеристики на 

преобразувателя, указани в таблице 3-1, се съхраняват. 

 

За избрания номинален ток IdrvNOM еквивалентното съпротивление на измервателните 

резистори R26 и R27 се определя със зависимоста: 

 

Rе = 400 / IdrvNOM 
където: 

 

Re – еквивалентно съпротивление в омове [Ω]; 

IdrvNOM - номинален ток на преобразувателя в ампери[A]. 

По дадената формула се изчислява стойността на параметър P02.08.  

Всеки резистор трябва да бъде с мощност, не по-малка от 250mW. 

За стойности на Re, по-малки от 20 Ω, трябва да се исползват два резистора. 

За стойности на Re, по-големи от 20 Ω, може да се исползва един резистор. 

 

Пример: 

За IdrvNOM = 32А, Re = 400 / 32 = 12.5Ω.  

Избира се най-близката стойност R26 = R27 = 24Ω. 

 

ВНИМАНИЕ:  

1. За правилното изчисление на стойността на еквивалентното съпротивление в параметър 

P02.08 следва първоначално правилно да се зададе стойността на номиналния ток на  

преобразувателя в параметър P02.07; 

2. При настройка на номиналния ток на преобразувателя, той не трябва да превишава 

стойността на номиналния ток на дадения преобразувател, указана в таблица 3-1; 

3. Не се препоръчва номиналния ток на преобразувателя да се отличава с повече от 5-10% от 

номиналния ток на двигателя. Ако номиналният ток на преобразувателя е по-голям от 

номиналния ток на двигателя, е възможно претоварване на двигателя или излизането му от 

строя. Ако номиналният ток на преобразувателя е по-малък, двигателят не може да достигне 

своите номинален и максимален моменти. 

 

P02.09 Избор на източник на задание за скорост User sourse ref 

Int RW EE Min Max Default Unit 

 ENBL 00D0H 0 2 0 - 

 

 P02.09 = 0 – аналогово двуполярно задание за скорост от аналогов вход UREF в диапазона 

±10V; 
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 P02.09 = 1 – цифрово задание за скорост със знаком. Заданието за скорост се определя от 

стойността на параметър P02.10. Параметър P02.10 се използва за задаване на скоростта от 

терминал или за управление по протокол MODBUS; 

 P02.09 = 2 – еднополярно задание за скорост от аналогов вход UREF в диапазона 0 ÷ +10 V 

или в диапазона 0 ÷ –10 V. Посоката на въртене на двигателя  не зависи от полярността на  

заданието. Посоката на въртене се избира с команди SR и SF. Заданието се изполнява само при 

наличие на една от командите SR и SF. При отсуствие на двете команди или при наличие 

едновременно и на двете команди се изполнява нулево задание. 

 

P02.10 Вътрешно задание за скорост Source of ref 

Bi RW  Min Max Default Unit 

Double  00D1H - 100.000 100.000 0.000 % NMAX 

 

Вътрешно задание за скорост при стойност на параметър P02.09 = 1. Определя се в проценти от 

максималната скорост NMAX със знак. Стойността на параметър P02.09 се въвежда от терминала или 

по протокол MODBUS. Стойността на параметър P02.10 не се записва в енергонезависимата памет и 

при включване на преобразувателя винаги P02.10 = 0. 

 

P02.11 Ограничение на максималното задание за скорост Limit vel ref 

Uni RW EE Min Max Default Unit 

Double  00D2H  1.000 112.000 110.000 % NMAX 

 

С параметър  P02.11 се ограничива максималното задание за скорост в проценти от NMAX. При 

това ограничение се запазва мащаба на обратната връзка по скорост, като не се изпълняват скорости 

по-високи от тази въведена в параметър P02.11. 

 

P02.12 Смяна на знака на заданието за скорост Sign vel ref 

Int RW EE Min Max Default Unit 

  00D3H 0 1 0 - 

 

 P02.12 = 0 – знака на заданието се запазва; 

 P02.12 = 1 – знака на заданието се инвертира. 

 

P02.13 Тип на обратната връзка по скорост User sp fdbck 

Int RW EE Min Max Default Unit 

 ENBL 00D4H 0 1 1 - 

 

Избор на типа на датчика за обратна връзка по скорост. Параметър P02.13 приема две 

стойности: 

 P02.13 = 0 – обратна връзка по скорост с тахогенератор; 

 P02.13 = 1 – обратна връзка по скорост с енкодер. 

 

P02.14 
Смяна на знака на обратната връзка  по скорост с 

тахогенератор 
Sign tacho fdbk 

Int RW EE Min Max Default Unit 

 ENBL 00D5H 0 1 0 - 

 

 P02.14 = 0 – знака на обратната връзка се запазва; 

 P02.14 = 1 – знака на обратната връзка се инвертира. 

 

P02.15 
Смяна на знака на обратната връзка  по скорост с 

енкодер 
Sign enc fdbck 

Int RW EE Min Max Default Unit 

 ENBL 00D6H 0 1 0 - 

 

 P02.15 = 0 – знака на обратната връзка се запазва; 
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 P02.15 = 1 – знака на обратната връзка се инвертира. 

 

P02.16 Разрешаваща способност на енкодера Enc puls num 

Int RW EE Min Max Default Unit 

 ENBL 00D7H 100 20000 2500 imp 

 

Въвежда се броя на импулсите на енкодера за един оборот. 

 

P02.17 
Скорост на въртене на енкодера  при максимална 

скорост на двигателя 
Encoder spd max 

Uni RW EE Min Max Default Unit 

 ENBL 00D8H 100 20000 2000 min
-1

 

 

Скорост на въртене на енкодера при максимална скорост на двигателя и стойност на параметър 

P02.13 = 1. 

 

Забележки: 

1 Максималната входна честота на импулсите за всяка фаза на енкодера е 220 кГц. За енкодер 

с 1024 имп./об., максималната скорост на въртене е 12890 об./мин. За енкодер с 2500 имп./об., 

максималната скорост на въртене е 5280 об./мин; 

2  Следва да се отчита и максималната изходна честота на енкодера. Например, за енкодер с 

максимална честота 100 кГц и 2500 имп./об., максималната скорост на въртене е 2400 мин-1. 

 

P02.18 Конфигурация на тиристорните изправители Thyr config 

Int RW EE Min Max Default Unit 

 ENBL 00D9H 0 2 0 - 

 

С параметър P02.18 се определят работещите изправители на силовия блок на  

преобразувателя. Приема следните стойности: 

 P02.18 = 0 – четириквадрантно управление. Първият токоизправител (тиристори с номера от 

1  до 6) е активен за посока на двигателя надясно, а вторият (тиристори с номера от 7  до 12) за 

посока на двигателя наляво; 

 P02.18 = 1 – двуквадрантно управление. Активен е само първият токоизправител; 

 P02.18 = 2 – двуквадрантно управление. Активен е само вторият токоизправител. 

 

 

6.4.3 Група 03 – параметри на защитите 
В преобразувателя са вградени защити в случай, че стойностите на основните контролирани 

променливи излязат извън допустимите граници, в които се гарантира безаварийна работа на 

преобразувателя. 

Защитите осигуряващи безаварийната работа на преобразувателя са фабрично настроени и не 

могат да се променят. 

Защитите отнасящи се до работата на двигателя и интерфейса на преобразувателя могат да се 

настройват с помощта на параметри. 

След сработване на коя да е защита, преобразувателят изключва силовия изправител и включва 

съответната светодиодна индикация. 

Преобразувателят е готов за работа след отстраняване на причината за сработване на защитата 

и повторно включване на команда PRDY или включване към захранващата мрежа. 

 

● защита SPF / Soft Phase Fault / 
Защита SPF от нарушения  в синхронизацията на преобразувателя. 

 

P03.01 Допустим брой прекъсвания в синхронизацията Thr synchr break 

Int RW EE Min Max Default Unit 

  012CH 5 50 20 - 
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Въвежда се допустимия брой на регистрираните прекъсвания в синхронизацията до сработване 

на защита SPF. Ако броят на регистрираните прекъсвания в синхронизацията надвиши стойността на 

параметър P03.01, защита SPF сработва и преобразувателят се изключва. Силовият контактор K1 се 

изключва (за преобразуватели от типа 12080 се отваря релеен контакт X7.7 и X7.8) и се включва 

светодиодна индикация PF в режим на постоянно светене. Готовността на преобразувателя след 

срабатване на защита SPF се възстановява след повторна команда PRDY 

 

P03.02 
Максимален брой регистрирани прекъсвания в 

синхронизацията 
Max synchr break 

Int RO  Min Max Default Unit 

  012DH - - 0 - 

 

Регистрирането на прекъсвания в синхронизацията започва от момента на включване на 

преобразувателя. С клавиш UP показанието се нулира и започва ново регистриране на прекъсванията. 

Стойността на параметър P03.02 не се записва в енергонезависимата памет. При стойност на 

регистрираните прекъсвания по-голяма от стойността записана в P03.01, сработва защита SPF. 

Параметър P03.02 позволява да се следи за качеството на захранващата мрежа. 

 

P03.03 
Максимално допустимо разсъгласуване в 

синхронизацията 
Thr synchro dev 

Uni RW EE Min Max Default Unit 

  012EH 1.0 4.0 2.0 % Tn 

 

Допустимо отклонение на синхронизацията от мрежовото напрежение определено в проценти 

от периода на захранващото напрежение Tn. Синхронизиращи импулси извън този интервал се 

регистрират като грешка /прекъсване в синхронизацята/. Броят на грешките се натрупва в брояча на 

защита SPF. 

 

P03.04 Резервиран RESERVED 

 

● защита PPF / Power Phase Fault / 
Защита PPF от  отклонения  в захранването на преобразувателя. Защита PPF регистрира 

пропадането на напрежението в една или повече фази от захранващата мрежа. Прекъсванията в 

захранващата мрежа се регистрират апаратно и постъпват в брояча на защита PPF. 

 

P03.05 Допустим брой прекъсвания в захранването Thr power break 

Int RW EE Min Max Default Unit 

  0130H 5 50 10 - 

 

Когато броят на регистрираните прекъсвания превиши стойността на параметър P03.05, 

защитата PPF сработва и се включва светодиодната индикация PF, мигаща с период 1s. 

 

P03.06 
Максимален брой регистрирани прекъсвания в 

захранването 
Max power break 

Int RO  Min Max Default Unit 

  0131H - - 0 - 

 

Регистрирането на прекъсвания започва от момента на включване на преобразувателя. С 

клавиш UP показанието се нулира и започва ново регистриране на прекъсванията. Стойността на 

параметър P03.06 не се записва в енергонезависимата памет. Ако броя на регистрираните 

прекъсвания е по-голям от стойността записана в P03.05, сработва защита PPF. Параметър P03.06 

позволява да се следи за качеството на захранващата мрежа. 

 

P03.07 Режим на работа на защита PPF Enable PPF 

Int RW EE Min Max Default Unit 

  0132H 0 1 1 - 
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Параметър P03.07 може да приема две стойности 

 P03.07 = 0 – защита PPF е изключена и възникналите прекъсвания в силовото захранване не 

се регистрират в параметър Р03.06. При възникване на прекъсвания в силовото захранването, 

преобразувателят не се изключва; 

 P03.07 = 1 – защита PPF е включена. При възникване на прекъсвания в силовото захранване, 

те се регистрират в параметър Р03.06. Когато броят им надвиши стойността на параметър 

Р03.05 сработва защита PPF. Преобразувателят се изключва и се включва светодиодна 

индикация PF мигаща с период 1 s. 

 

● защита FRF / FRequency Fault / 
Защита FRF от отклонение на честотата на захранващата мрежа извън допустимите граници. 

Защита FRF сработав при честоти извън диапазона 42 ÷ 68 Гц или при отсуствие на 

синхронизация. При пропадане на едно от вътрешните оперативни напрежения ± 12В на блока за 

управление, синхронизация също не работи. При сработване на защита FRF се включва 

светодиодната индикация PF, мигающа с период 0.3 s. 

 

● защита OLF / Over Load Fault / 
Защита OLF( I

2
t) от продължително претоварване на двигателя. 

 

P03.08 
Време на срабатване на защита OLF( I

2
t) от 

претоварване на двигателя 
Threshold OLF 

Uni RW EE Min Max Default Unit 

  0133H 0.10 10.00 0.40 s 

 

Защита OLF( I
2
t) отчита продължителността на претоварване на двигателя когато стойностите 

на тока на котвата са по-големи от номиналия ток IaNOM.  При сработване на защиа OLF( I
2
t), 

преобразувателя спира своята работа, изключва силовия контактор K1 (за преобразуватели 12080 

отваря релейния изход X7.7 и X7.8) и светодиодната индикация OL свети постоянно. След 

сработване на защита OLF( I
2
t), преобразувателят възстановява своята готовност за работа с 

повторна команда PRDY. Препоръчва се стойност  на параметъра P03.08 от 0.2 до 0.4 s. 

 

P03.09 Режим на работа на защита ОLF Enable ОLF 

Int RW EE Min Max Default Unit 

  0134H 0 1 1 - 

 

 P03.09 = 0 – действието на защита OLF е изключено; 

 P03.09 = 1 – действието на защита OLF е разрешено. 

 

● защита OHF / Over Head Fault / 
Защита OHF от прегряване на силовия блок на преобразувателя. 

 

P03.10 Режим работа на защита ОHF Enable ОHF 

Int RW EE Min Max Default Unit 

  0135H 0 2 0 - 

 

 P03.10 = 0 – действието на защита OHF е изключено; 

 P03.10 = 1 – действието на защита OHF е разрешено за термодатчик с нормално затворен 

контакт. При сработване на темературния датчик на силовия блок, защита OHF се включва и 

светодиоднта индикация OL мига с период 1 s; 

 P03.10 = 2 – действието на защита OHF е разрешено за термодатчик с нормално отворен 

контакт. При сработване на темературния датчик на силовия блок, защита OHF се включва и 

светодиоднта индикация OL мига с период 1 s. 

 

● защита SOS / Soft Over Speed / 
Защита SOS от превишаване на допустимата скорост на въртене. 
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P03.11 Пределно допустима скорост NLIM Threshold SOS 

Uni RW EE Min Max Default Unit 

  0136H 105.0 112.0 110.0 % NMAX 

 

При скорост на въртене над NLIM сработва защита SOS. При сработване на защита SOS 

преобразувателят преустановява своята работуа, изключва силовия контактор K1 (за преобразуватели 

12080 отваря релейния изход X7.7 и X7.8) и светодиодната индикация OL мига с период 0.3 s. След 

сработване на защита SOS преобразувател възстановяв своята готовност за работа с повторна 

команда PRDY. 

 

● защита HOS / Hard Over Speed / 
При правилно настроен контур на скоростта за стойности на скоростта по-високи от 

104.8 % NMAX сработва защита HOS и се включва светодиодна индикация OS в мигащ режим с 

период 1 s. 

Забележка: Защитата работи само при обратна връзка по скорост от тахогенератор. 

 

● защита SOC / Soft Over Current / 
Защита SOC от мигновенно превишениe на тока в силовия изправител на  преобразувателя. 

 

P03.12 Пределен ток на преобразователя Threshold SOC 

Uni RW EE Min Max Default Unit 

  0137H 105.0 125.0 115.0 % IaMAX 

 

Определя се в проценти от максималния ток на двигателя IaMAX, стойността на който е 

записано в параметър P04.05. Ако тока на силовия изпрямител превиши стойността на параметър 

P03.12, сработва програмируемата защита от максимален ток SOC, преобразувателят преустановява 

своята работуа, изключва силовия контактор K1 (за преобразуватели 12080 отваря релейния изход 

X7.7 и X7.8) и светодиодната индикация OC свети постоянно. След сработване на защита SOC 

преобразувателят възстановява своята готовност за работа с повторна команда PRDY. 

 

● защита HOC / Hard Over Current / 
Защита HOC от превишаване на максимално допустимия ток на силовия изправител. 

Защита HOC от претоварване по ток осигурява защита на преобразувателя, при ток в силовия 

изправител, по-голям от максималния допустим ток на преобразувателя IdrvMLIM. Максималният 

допустим ток на преобразувателя IdrvMLIM се определя от пределния ток на силовите прибори на 

преобразувателя. Защита HOC се настройва фабрично. При сработване на защита HOC се включва 

светодиодна индикация OC в мигащ режим с период 1s. След сработване на защита HOC 

преобразувателят възстановява своята готовност за работа с повторна команда PRDY 

 

● защита STG / Soft TachoGenerator fault / 
Защита STG от прекъсване на обратната връзка по скорост при работа с тахогенератор. 

 

P03.13 
Напрeжение на котвата за сработване на  защита 

STG 
Thresh Ua STG 

Uni RW EE Min Max Default Unit 

  0138H 40.0 80.0 50.0 % Uamax 

 

Допустимо напрежение на котвата за сработване на защита STG от отпадане на обратната 

връзка по скорост, когато за датчик на обратната връзка по скорост се използва тахогенератор. 

Алгоритъмът на защита STG е реализиран на сравнение на напрежението на тахогенератора и 

напрежението на котвата на двигателя. Ако напрежението на тахогенератора е по-ниско от 5% от 

това при максимална скорост NMAX, а напрежението на котвата е по-високо от стойността записана в 

параметър Р03.13 за време повече от 20 ms, защитата STG сработва и светодиодната индикация TG 

свети постоянно. Ако стойностите на параметър P03.13 са ниски, е възможно по време на преходни 

процеси да сработва защитата без реален проблем. И обратно, при големи стойности на параметър 

P03.12, е възможно при реален проблем в обратната връзка по скорост, защита STG да не сработи и 
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двигателят да достигне висока скорост на въртене. След сработване на защита STG преобразувателят 

възстановява своята готовност за работа с повторна команда PRDY. 

 

Забележка – защита STG работи само в режим на управление по скорост. 

 

● защита ENF / ENcoder Fault / 
Защита ENF от прекъсване обратната връзка по скорост при работа с енкодер. 

неправилно свързване или прекъсване във веригата на енкодера сработва защита ENF и 

светодиодната индикация TG мига с период 1 s. Защита ENF е активна само в случай на използване 

на енкодер, при стойност на парамеър P02.11 = 1. 

Защита ENF работи само в режим управлене по скорост. 

 

● защита PSB / Positive Speed Back / 
Защита PSB от положителна обратна връзка по скорост. 

При положителна обратна връзка по скорости поради неправилно включване на датчика за 

обратна връзка по скорост тахогенератор или енкодер, защита PSB сработва и се включва 

светодиодна индикация TG в мигащ режим с период 0.3 s.. 

Защита PSB работи само в режим на управление по скорост. 

 

● защита ADC / Analog Digital Converter fault / 
Защита ADC от нарушения в работата на аналогово-цифровия преобразувател и процесора. 

При сработване на защита ADC светодиодни индикации  TG, OC, OS, OL и PF светят постоянно. 

 

● защита EEF / EEprom Fault / 
Защита EEF от нарушения в работата на енергонезависимата памет. 

При сработване на защита EEF се включват светодиодни индикации TG, OC, OL и PF в мигащ 

режим с период 1 s. 

Защита EEF сработва и при първоначално пускане на преобразувателя с нова програма. За 

отстраняване на проблема в този случай е необходимо да се заредят параметрите по подразбиране. 

 

● защита OТЕ1 / OverTrack Error1/ 
Превишаване на допустимата грешка на следване. Защита OТЕ1 работи в режим на 

позициониране с вътрешно задание при Р02.06 = 3. 

 

P03.14 Допустима грешка на следване 1 Lim track еrr 1 

Uni RW EE Min Max Default Unit 

Double  0139H 0.010 2000.000 10.000 mm 

 

Ако текущата грешка на следване (моментната стойност на разликата между зададената и 

отработена позиции) надвишава стойността на параметър Р03.14, сработва защита OТЕ1 и 

светодиодната индикация TG мига с период 0.3 s.  В  режим на настройка на преобразувателя защита 

OТЕ1 може да се изключи с помощта на параметър Р03.16. 

 

P03.15 Mаксимално регистрирана грешка на следване 1 Max track еrr 1 

Uni RO EE Min Max Default Unit 

Double  013AH - - 0.000 - 

 

Параметърът показва максимално регистрираната грешка на следване. Показанието се нулира с 

клавиш UP на терминала, след което започва ново регистриране грешката на следоване. 

 

P03.16 Режим работа на защита ОТЕ1 Enable ОТЕ 1 

Int RW EE Min Max Default Unit 

  013BH 0 2 2 - 

 

Разрешение работотата на защита ОТЕ1 от превишена грешка на следване. Параметърът 

приема три стойности: 

 P03.16 = 0 – действието на защита OТЕ1 изключено; 
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 P03.16 = 1 – разрешено е действие то на защита OТЕ1 от превишена статична грешка на 

следване; 

 P03.16 = 2 – разрешено е действие то на защита OТЕ1 от превишена динамична грешка на 

следване. 

 

 

● защита OТЕ2 / OverTrack Error2/ 
Превишаване допустимата грешка на следоване. Защита OТЕ2 работи в режим на  

позициониране с външно задание при Р02.06 = 4. 

 

P03.17 Допустима грешка на следване 2 Lim track еrr 2 

Uni RW EE Min Max Default Unit 

  013CH 0.010 2000.000 10.000 imp 

 

Ако текущата грешка на следване (моментната стойност на разликата между зададените и 

отработените импулси) надвишава стойността на параметър Р03.17, сработва защита OТЕ1 и 

светодиодната индикация TG мига с период 0.3 s.  В  режим настройка на преобразувателя защита 

OТЕ2 може да се изключи с помощта на параметър Р03.19. 

 

P03.18 Mаксимално регистрирана грешка на следване 2 Max track еrr 2 

Uni RO EE Min Max Default Unit 

  013DH - - - imp 

 

Параметърът показва максималнaта регистрирана грешка на следване. Показанието се нулира с 

клавиш UP на терминала, след което започва ново регистриране грешката на следоване. 

 

P03.19 Режим на работа на защита ОТЕ2 Enable ОТЕ2 

Int RW EE Min Max Default Unit 

  013EH 0 2 2 - 

 

Разрешение на работатата на защита ОТЕ2 от превишена грешка на следване. Параметърът 

приема три стойности: 

 P03.16 = 0 – действието на защита OТЕ2 изключено; 

 P03.16 = 1 – разрешено е действие то на защита OТЕ2 от превишена статична грешка на 

следоване; 

 P03.16 = 2 – разрешено е действие то на защита OТЕ2 от превишена динамична грешка на 

следоване. 

 

● защита OVM / Over Voltage Mot / 
Защита OVM от повишено напрежение на котвата. 

 

P03.20 Праг на сработване на защита OVM Threshold ОVM 

Uni RW EE Min Max Default Unit 

  013FH 110.0 130.0 115.0 % Uamax 

 

С параметър P03.20 се определя допустимото превишаване на напрежението на котвата  в 

проценти от максималното напрежение UaMAX (параметър P04.01). Ако пререгулирането на 

напрежението на котвата превиши стойността на параметър P03.20, защита OVM сработва и се 

включва светодиодна индикация OS в мигащ режим с период 0.3 s. Защита OVM осигурява 

безопасна работа на преобразувателя при неправилно настроена обратна връзка по скорост. 

 

● защита MAF / MAch Fault / 
Защитата MAF срабатва в случаите, когато програмата не съответства на аппаратната част на 

преобразувателя. При срабатване на защита MAF се включват светодиодите TG, OC, OL и PF в режим 

на мигане с период 0.3 s. 
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6.4.4 Група 04 – параметри на двигателя 
 

P04.01 Максимално напрежение на котвата UaMAX Ua max motor 

Uni RW EE Min Max Default Unit 

  0190H 10 250 98 V 

 

Въвежда се максималното напрежение на котвата UaMAX във волтове за даденото приложение 

на двигателя. Максималното напрежение на котвата съответства на максиманата работна скорост на 

двигателя указана в параметър P04.03. 

 

P04.02 Максимална скорост на двигателя от табелката N max motor 

Uni RW EE Min Max Default Unit 

 ENBL 0191H 100 20000 2000 min-1 

 

P04.03 Максимална работна скорост на двигателя N max motor real 

Uni RW EE Min Max Default Unit 

 ENBL 0192H 100 P04.02 2000 min-1 

 

Въвежда се реалната максимална скорост на която ще работи двигателя в даденото 

приложение. Параметрите P04.02 и P04.03 са взаимосвързани. 

 

P04.04 Резервиран RESERVED 

 

P04.05 Резервиран RESERVED 

 

P04.06 Максимална скорост Nm1 в т.1 Speed of p.1 

Uni RW EE Min Max Default Unit 

  0195H 25.0 40.0 25.0 % NMAX 

 

Скорост в т.1 на кривата на динамическото токоограничение. Въвежда се пределната скорост  

Nm1 при работа с максимален ток IaMAX, определен с параметър Р4.07 (т. 1, таблица 6-5). 

 

P04.07 
Максимална  стойност на тока на котвата IaMAX в 

т.1 
Ia max of p.1 

Uni RW EE Min Max Default Unit 

  0196H 400.0 500.0 500.0 % IaNOM 

 

Въвежда се максималната стойност на тока на котвата IaMAX за скорост Nm1 определена с 

параметър Р4.06 (т. 1, таблица 6-5). 

 

Параметрите за останалите точки на кривата за динамическото токоограничение са показани по 

долу. 

 

P04.08 Максимална скорост Nm2 в т.2 Speed of p.2 

Uni RW EE Min Max Default Unit 

  0197H 25.0 60.0 45.0 % NMAX 

P04.10 Максимална скорост Nm3 в т.3 Speed of p.3 

  0199H 40.0 75.0 60.0 % NMAX 

P04.12 Максимална скорост Nm4 в т.4 Speed of p.4 

  019BH 60.0 90.0 75.0 % NMAX 

P04.14 Максимална скорост Nm5 в т.5 Speed of p.5 

  019DH 75.0 100.0 90.0 % NMAX 

P04.16 Максимална скорост NMAX в т.6 Speed of p.6 

  019FH 90.0 100.0 100.0 % NMAX 

 

P04.09 Максимална  стойност на тока на котвата Iam2 в т.2 Ia max of p.2 
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Uni RW EE Min Max Default Unit 

  0198H 325.0 500.0 400.0 % IaNOM 

P04.11 Максимална  стойност на тока на котвата Iam3 в т.3 Ia max of p.3 

  019AH 275.0 400.0 325.0 % IaNOM 

P04.13 Максимална  стойност на тока на котвата Iam4 в т.4 Ia max of p.4 

  019CH 225.0 325.0 275.0 % IaNOM 

P04.15 Максимална  стойност на тока на котвата Iam5 в т.5 Ia max of p.5 

  019EH 200.0 275.0 225.0 % IaNOM 

P04.17 Максимална  стойност на тока на котвата Iam6 в т.6 Ia max of p.6 

  01A0H 100.0 225.0 200.0 % IaNOM 

 

При въвеждане стойностите на параметрите, определящи кривата на динамическото 

токоограничение, е необходимо да се спазват следните правила: 

 точките на кривата за динамическото токоограничение са расположени в диапазона на    

скорости  на въртене от 25% NMAX до 100% NMAX и в диапазон на тока на котвата от 100% IaNOM 

до 500% IaNOM; 

 точка 1 крива на динамическото токоограничение показва пределната скорост на  въртене 

Nm1 при IaMAX и се определя с параметрите P04.06 и P04.07; 

 всяка следваща точка трябва да има скорост, не по-малка от предидущата и ток по-нисък от 

пред-дущия. 

Примерно определение параметрите на кривата на динамическото токоограничение е показано 

в таблица 6-5 и на фигура  6-5.  

 

Точка 1 2 3 4 5 6 

Параметър P04.07 P04.09 P04.11 P04.13 P04.15 P04.17 

IaNOM % 500 400 325 275 225 200 

Параметър P04.06 Р04.08 Р04.10 Р04.12 Р04.14 P04.16 

NMAX % 50 55 60 67 80 100 

 

Таблица 6-5 Примерно таблично определяне на параметрите на кривата на 

динамическото токоограничение 

 

 
 

Фигура 6-5  Графично представяне на параметрите на кривата на динамичното 

токоограничение 
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6.4.5 Група 05 – параметри на регулатора на скорост 
 

P05.01 Офсет на аналоговото задание за скорост Offset vel ref 

Bi RW EE Min Max Default Unit 

  01F4H -5000 5000 0 discr 

 

Отместване на аналоговото задание определено в дискрети на АЦП. 

 

P05.02 Резервиран RESERVED 

 

P05.03 Коефициент на усилване на регулатора на скорост Кр1 Pgain sp reg Kp1 

Uni RW EE Min Max Default Unit 

  01F6H 0.0 100.0 20.0 - 

 

Диапазонът на действие на коефициента на усилване Kp1 е до прага на променливата за 

адаптация, зададен от стойността на параметър P05.05. При изменението на променливата за 

адаптация от стойността на параметър P05.05 до стойността на параметър P05.06, коефициентът на 

усилване на регулатора на скорост, се изменя по линеен закон до стойност Kp2. 

 

P05.04 Коефициент на усилване на регулатора на скорост Кр2 Pgain sp reg Kp2 

Uni RW EE Min Max Default Unit 

  01F7H 0.0 100.0 10.0 - 

 

Диапазонът на действие на коефициента на усилване Kp2 е над прага на променливата за 

адаптация, зададен от стойността на параметър P05.06. 

 

P05.05 Праг на действие на коефициент на усилване Кр1 Threshold Kp1 

Uni RW EE Min Max Default Unit 

  01F8H 0.10 2.25 0.75 % 

 

Максимална стойност на променливата за работа на коефициент на усилване Кр1. До 

стойността на променливата за адаптация, определена от параметър P05.05, регулаторът на скорост 

работи с коефициент на усилване Кр1. За стойности по-големи от стойността на параметър P05.05 и 

по-малки от стойността на параметър P05.06, коефициентът на усилване на регулатора се изменя по 

линеен закон от Кр1 до Кр2. 

 

P05.06 Праг на действие на коефициент на усилване Кр2 Threshold Kp2 

Uni RW EE Min Max Default Unit 

  01F9H 0.75 100.00 2.25 % 

 

Минимална стойност на променливата за работа с коефициент на усилване Кр2. За стойности 

на променливата за адаптация, по-високи от определената с параметър P05.06, регулаторът на 

скорост работи с коефициент на усилване Кр2. 

 

P05.07 Интегрална  времеконстаната Tn1 Icomp sp reg Tn1 

Uni RW EE Min Max Default Unit 

  01FAH 0.1 1000.0 10.0 ms 

 

Диапазонът на действие на времеконстантата Tn1 е до прага на променливата за адаптация, 

зададен от стойността на параметър P05.09. При изменението на променливата за адаптация от 

стойността на параметър P05.09 до стойността на параметър P05.10, времеконстантата на регулатора 

на скорост се изменя по линеен закон до стойност Tn2. 

 

P05.08 Интегрална  времеконстаната Tn2 Icomp sp reg Tn2 

Uni RW EE Min Max Default Unit 

  01FBH 0.1 1000.0 20.0 ms 
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Диапазонът на действие на интегралната времеконстанта Tn2 е над прага на променливата за 

адаптация, зададен от стойността на параметър P05.10. 

 

P05.09 Праг работа на интегрална времеконстаната Tn1 Threshold Tn1 

Uni RW EE Min Max Default Unit 

  01FCH 0.10 2.25 0.75 % 

 

До стойността на променливата за адаптация, определена от параметър P05.09, регулатора на 

скорост работи с интегрална времеконстанта Tn1. За стойности по-големи от стойността на 

параметър P05.09 и по-малки от стойността на параметър P05.10 интегралната времеконстанта на 

регулатора се изменя по линеен закон от Tn1 до Tn2. 

 

P05.10 Порог работы интегральной постоянной Tn2 Threshold Tn2 

Uni RW EE Min Max Default Unit 

  01FDH 0.75 100.00 2.25 % 

 

За стойности на променливата за адаптация, по-високи от определената с параметър P05.10, 

регулаторът на скорост работи с регулаторът на скорост работи интегрална времеконстанта Tn2. 

 

P05.11 Диференциална времеконстаната Dt1 Dcomp sp reg Dt1 

Uni RW EE Min Max Default Unit 

  01FEH 0.0 100.0 10.0 - 

 

Максимальное значение переменной для работы дифференциальной постоянной времени Dt1 

определяется значением параметра P05.13. При изменении переменной для адаптации от значения 

параметра P05.13 до значения параметра P05.14, дифференциальная постоянная времени регулятора 

скорости изменяется по линейному закону от Dt1 до значения Dt2. 

 

P05.12 Диференциална времеконстанта Dt2 Dcomp sp reg Dt2 

Uni RW EE Min Max Default Unit 

  01FFH 0.0 100.0 5.0 - 

 

Диапазонът на действие на диференциалната времеконстанта Dt2 е над прага на променливата 

за адаптация, зададен от стойността на параметър P05.14. 

 

P05.13 
Праг на действие на диференциална времеконстанта 

Dt1 
Threshold Dt1 

Uni RW EE Min Max Default Unit 

  0200H 0.10 2.25 0.75 % 

 

До стойността на променливата за адаптация, определена от параметър P05.13, регулатора на 

скорост работи с диференциална времеконстанта Dt1. За стойности по-големи от стойността на 

параметър P05.13 и по-малки от стойността на параметър P05.14 интегралната времеконстанта на 

регулатора се изменя по линеен закон от Dt1 до Dt2. 

 

P05.14 
Праг на действие на диференциална времеконстанта 

Dt2 
Threshold Dt2 

Uni RW EE Min Max Default Unit 

  0201H 0.75 100.00 2.25 % 

 

За стойности на променливата за адаптация, по-високи от определената с параметър P05.14, 

регулаторът на скорост работи с регулаторът на скорост работи диференциална времеконстанта Dt2. 

 

P05.15 Разрешение на интегралната времеконстанта Ena I speed reg 

Bit RW EE Min Max Default Unit 

  0202H 0 1 1 - 

 



 

Тиристорни преобразуватели серия 14ХХХ за управление на двигатели за постоянен ток с постоянни магнити. 

Техническо описание, документ версия UGbSRV832_203.. 58 

Разрешение за работа на регулатора на скорост с интегрална времеконстанта. Параметърът 

приема две стойности: 

 P05.15 = 0 – интегралната времеконстанта е изключена; 

 P05.15 = 1 – интегралната времеконстанта е включена. 

 

ВНИМАНИЕ 

При работа на преобразувателя с CNC , позиционният регулатор на който работи с 

интегрална съставляваща, интегралната съставляваща на регулатора на скорост на 

преобразувателя трябва да бъде изключена. 

 

 

6.4.6 Група 06 – параметри на регулатора на тока 
 

P06.01 Коефициент на усилване на регулатора на ток P gain curr reg 

Uni RW EE Min Max Default Unit 

  0258H 0.00 2.00 0.10 - 

 

P06.02 Интегрална времеконстанта на регулатора на ток I comp curr reg 

Uni RW EE Min Max Default Unit 

  0259H 1.0 1000.0 30.0 ms 

 

P06.03 Разрешение на интегралната времеконстанта Ena I curr reg 

Int RW EE Min Max Default Unit 

  025AH 0 1 1 - 

 

 P06.03 = 0 – интегралната времеконстанта е изключена; 

 P06.03 = 1 – интегралната времеконстанта е включена. 

 

P06.04 Резервиран RESERVED 

 

P06.05 Резервиран RESERVED 

 

P06.06 Офсет на тока на котвата Offset curr 

Bi RW EE Min Max Default Unit 

  025DH -100.0 100.0 0.0 % P02.07 

 

Определя началния ток на котвата при нулева скорост на въртене. Исползва се при 

некомпенсирано статично натоварване на вертикални оси. При включена вертикална ос в режим 

покой (оста стои в позиция) се отчита  зададения ток на котвата с параметър P01.03. Задава се 

отместване на тока на котвата със знак и стойност, съответстваща на зададения ток на котвата. 

Премества се вертикалната ос в друга позиция и се проверява стойността на зададения ток, която 

трябва да е близка до нула. 

 

P06.07 
Време на рампгенератора на регулатора на тока на 

котвата 
Ramp time curr 

Uni RW EE Min Max Default Unit 

  025EH 0 500 0 ms 

 

Използва се за омекотяване на ударите в зъбните предавки в преходни режими при наличие на 

луфтове в тях или при тахогенератор с пулсации по-високи от 2%, отчетени с Р01.11 в установен 

режим на работа. 
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6.4.7 Група 07 – параметри на апаратните цифрови входове 

 функции на апаратните цифрови входове 
Всеки от цифровите входове може да  бъде запрограмиран да изпълнява дадена функция. Всяка 

функция има собствен номер, който се въвежда при програмирането на всеки вход. Изпълнението на 

дадена функция может активира команда, режим или процедура.  

Цифровите входове от IN1 до IN18 са изведени на паралелния интерфейс X1.  

Диференциалният цифров вход IN19 е изведен на интефейс X4 и се използва за команда ENBL 

в случай на работа със CNC SINUMERIK 808D. Този вход е свободно програмируем и може използва 

във всички случаи, когато е нужен диференциален вход. 

Цифровые входы могут принимать следующие функции: 

 

FIN Функция FIN Функция FIN Функция 

0 DISABLED  12 FIXED VEL REF bit1 24 STEP JOG bit2 

1 команда ENBL 13 FIXED VEL REF bit2 25 FIXED POS bit0 

2 команда PRDY 14 команда GO REFP 26 FIXED POS bit1 

3 команда RE 15 команда POS MODE 27 FIXED POS bit2 

4 команда SF  16 сигнал достигнат репер 28 команда GO POS 

5 команда SR  17 сигнал лимит плюс 29 команда HOLD 

6 команда MOT POT 18 сигнал лимит минус 30 
команда MANUAL 

HANDLE MODE 

7 команда MOT POT UP 19 команда JOG MODE 31 MANUAL HANDLE 1 

8 команда MOT POT DOWN 20 команда RAPID VELOCITY 32 MANUAL HANDLE 2 

9 команда MOT POT RE 21 команда STEP JOG MODE 33 MANUAL HANDLE 3 

10 команда FIXED VEL REF 22 STEP JOG bit0   

11 FIXED VEL REF bit0 23 STEP JOG bit1   

 

Таблица 6-6 Функции присвоявани на цифровите входове 

 

Действието на функциите описани таблица 6-6 е следното: 

 FIN0 – DISABLED. На дадения вход няма запрограмирана функция; 

 FIN1 – команда ENBL. Команда за разрешаване на работата на преобразувателя. След 

получаване на команда ENBL се разрешава работата на регулаторите, активизира се силовата 

част на преобразувателя, включва се светодиод ON и, ако не е сработила защита, се изпълнява 

заданието за  скорост. Команда ENBL се изполняева само при достигнато състояние на  

готовност и активна команда VRDY; 

 FIN2 – команда PRDY. Командата за включване на силовото захранване на преобразувателя. 

След получване на командата PRDY се включва вградения силов контактор K1. За 

преобразуватели тип 12080 контакторът K1 е външен и след получване на командата PRDY се 

затваря релейния контакт X7.7 – X7.8. Извършва се проверка за наличие на силовите 

напрежения и напрежението за синхронизация в X5.6. Ако проверката е преминала успешно, 

преобразувателят влиза в състояние на готовност, включва се светодиодна индикация RD в 

режим на постоянно светене и се затваря контакта на релейния изход VRDY. Ако по време на  

проверката е намерена грешка, преобразувателят влиза в състояние на авариен режим. Ако по 

време на  проверката е намерена грешка, преобразувателят влиза в състояние на авариен 

режим. В този случай преобразувателят влиза в състояние на готовност след отстраняване на 

причината за грешката и след повторна команда PRDY; 

Първоначално след включване на захранването, до получаването на команда PRDY, се 

извършва проверка за наличие на напрежение за синхронизация и честотата на захранващата 

мрежа. Ако тази проверка е преминала успешно се включва индикацията RD в мигащ режим. 

 

Внимание: препоръчва се командата PRDY да се включи в системата на аварийното 

изключване на машината и при нейното задействане да се изключи команда PRDY. След отпадане на  

команда PRDY се изключва силовия контактор K1 и се задейства динамичното спиране на двигателя. 

След възстановяване на аварийната система се възстановава и командата PRDY и преобразователят 

влиза в състояние на готовност. 
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 FIN3 – команда RE /RESET/. Команда за нулиране на защите. При получаване на команда RE 

се нулират всички защити, независимо от команда ENBL. За реализиране на команда RE се 

препоръчва да се използва единичен импулс с продължителност не по-малка от 100 ms; 

 FIN4 – команда SF / speed forward/. Команда въртене напред. Условно за въртене напред на 

двигателя е прието въртене по часовата стрелка; 

 FIN5 – команда SR / speed reverse/. Команда въртене назад. 

Команди SF и SR се използват за определяне посоката на движение в следните случаи: 

 P02.09 = 2 – аналогово задание за скорост по абсолютната стойност на управляващия сигнал 

Uref в диапазона от 0 до +10V или от 0 до -10V, при това знакът не влияе на посоката на 

въртене. Посоката на въртене се  определя само от состоянието на входовете SR и SF. При 

едновременно действие на командите SR и SF се изпълнява нулево задание за скорост; 

 P02.06 = 3 – при избран режим на позициониране и активирана команда JOG MODE.  

Изпълнява се безразмерно движение със скорост, зададена с параметър P11.44 и посока от 

входове SR и SF; 

 P02.06 = 3 – при избран режим на позициониране и активирани команда JOG MODE и 

команда RAPID VELOCITY. Изпълнява се безразмерно движение със скорост, зададена с 

параметър P11.45 и посока от входове SR и SF; 

 P02.06 = 3 – при избран режим на позициониране и активирана команда STEP JOG. 

Изпълнява се преместване със стъпка определена от параметър, избран с паралелен двоичен 

код от входовете със запрограмирани функции FIN22, FIN23 и FIN24. С команди SF и SR се 

определя посоката на движение. 

 FIN6 – команда MOT POT. Команда за активиране на режим моторен потенциометър. 

Скоростта се устанановява в зададена стойност с активиране на входове с функции FIN7 и 

FIN8. Типът на функцията MOT POT се избира с параметър P16.03; 

 FIN7 – команда MOT POT UP. С тази команда заданието за скорост  се увеличива с рампа, 

определена с параметър P16.01; 

 FIN8 – команда MOT POT DOWN. С тази команда заданието за скорост  се намалява с рампа, 

определена с параметър P16.01; 

 FIN9 – команда MOT POT RE. С тази команда се възстановява скоростта, зададена с 

параметър P16.02; 

 FIN10 – команда FIXED VEL REF. Команда за движение с фиксирана скорост. Скоростта се 

избира с паралелен цифров код FIXED VEL REF bit0, FIXED VEL REF bit1 и FIXED VEL 

REF bit2; 

 FIN11 – FIXED VEL REF bit0, FIN12 – FIXED VEL REF bit1 и FIN13 – FIXED VEL REF 

bit2. Битове на паралелния цифров код за задание на скоростта при работа в режим фиксирани 

скорости. Изполнява се при активироване на цифровия вход със запрограмирана функция 

FIN10 - FIXED VEL REF. Фиксираните скорости са определени в проценти от максималната 

скорост и са записани в параметри от P16.04 до P16.11; 

 FIN14 – команда GO REFP. С команда GO REFP при P02.06 = 3 се активира процедура 

търсене на референтната точка; 

 FIN15 – команда POS MODE. С команда POS MODE в активиран режим на позициониране 

при P02.06 = 3 започва изпълнението на заданието за позиция, въведено в параметър P11.18 със 

скорост определена от параметър Р11.11; 

 FIN16 – сигнал достигнат репер REPER. Сигналът за достигнат репер се използва при 

изпълнение на  процедурата търсене на референтна точка GO REFP; 

 FIN17 – сигнал достигнат лимит минус LIMIT MINUS. След получаване на сигнала от 

лимитния изключвател, се забранява переместването в тази посока; 

 FIN18 – сигнал достигнат лимит плюс LIMIT PLUS. След получаване на сигнала от лимитния 

изключвател, се забранява переместването в тази посока; 

 FIN19 – команда JOG MODE. Командата активира режима на безразмерно ръчно 

преместване в посока, определена с команди SF и SR. В този режим се отчита действителната 

позиция по време на движение. Скоростта се определя от: 

 параметър P11.44 при стойности на параметър P11.12 = 0; 

 източника, избран с параметър P02.09 при стойности на параметър P11.12 = 1. При 

стойности на параметър P02.09 = [0, 2], заданието за скорост в JOG режим е аналогово и е 

приложено на аналогов вход Uref (X2.3, X2.4); 
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 FIN20 – команда RAPID VELOCITY. Команда за бързо ръчно преместване с посока 

определена с командите SF и SR и действа само при активиран режим JOG. Скоростта се 

определя от параметър P11.45; 

 FIN21 – команда STEP JOG MODE. С командата се активира режима ръчно стъпково 

преместване; 

 FIN22 – STEP JOG bit0, FIN23 – STEP JOG bit1 и FIN24 – STEP JOG bit2. Битове на 

паралелния цифров код за избор на фиксираната стъпка на преместване. Фиксираните стъпки 

на преместване се въвеждат в параметри от P16.12 до P16.19; 

 FIN25 – POS bit0, FIN26 – POS bit1 и FIN27 – POS bit2. Битове на паралелния цифров код за 

избор на преместване във фиксирани позиции. Фиксираните позиции и скоростите на 

преместване се въвеждат в параметри от P17.02 до P17.17; 

 FIN28 – команда GO POS. С тази команда се активира изпълнението избраната фиксирана 

позиция. Командата GO POS действа само в режим POS MODE  при Р11. 17 = 1; 

 FIN29 – команда HOLD. С тази команда се спира изпълнението на команда GO POS. 

Преместването на оста спира с ускорението на спиране. След отмяна на команда HOLD се 

изпълнява зададената позиция.  Команда HOLD действа само в режим POS MODE; 

 FIN30 – команда MANUEL HANDLE MODE. С командата се активира функцията ръчно 

стъпково преместване с управление от РИГ (ръчен импулсен генератор). В този режим 

двигателят работи като стъпков със стъпка, определена от входове със програмирани функции 

FN31, FN32 и FN33. Максималната скорост на преместване в MANUEL HANDLE MODE 

ограничена от параметър P11.49; 

 FIN31 – MANUAL HANDLE 1, FIN32 – MANUAL HANDLE 2 и FIN33 – MANUAL 

HANDLE 3. Команди за избор на множители на  импулсите при изпълнение на функцията 

ръчно стъпково преместване с управление от РИГ. Множителите на  импулсите са записани в 

параметрите P11.46, P11.47 и P11.48. 

 

Забележки: 

1 На всеки вход може да се присвоява произволна функция; 

2 Всички функции може да се присвояват както на апаратните, така и на комуникационните 

входове; 

3 Една и съща функция може да се присвоява на няколко входа. При тяхното активиране се  

изпълнява логическата функция ИЛИ; 

4 Предвидена е възможност да се инвертира активното логическо ниво на всеки цифров вход; 

5 Диференциалният цифров вход IN19 е разположен на интерфейс X4. 

 

Функциите програмирани на цифровите входове по подразбиране са поазани в таблица 6-7. 

 

X1. 
Озна- 

чение 

Функция по 

подразбиране 
X1. 

Озна- 

чение 

Функция по 

подразбиране 
X1. 

Озна- 

чение 

Функция по 

подразбиране 

1 - - 14 IN11 - 27 IN14 TLL 

2 OUT5.1 - 15 IN9 - 28 - - 

3 OUT4.1 - 16 IN7 - 29 - - 

4 OUT3.1 - 17 IN5 - 30 - - 

5 OUT2.1 INPOS1 18 IN3 - 31 - - 

6 OUT1.1 VRDY1 19 IN1 FIN1/PRDY/ 32 IN12 - 

7 IN17 - 20 OUT5.2 - 33 IN10 - 

8 IN15 - 21 OUT4.2 - 34 IN8 - 

9 IN13 - 22 OUT3.2 - 35 IN6 - 

10 - - 23 OUT2.2 INPOS2 36 IN4 - 

11 - - 24 OUT1.2 VRDY2 37 IN2 FIN2/ENBL/ 

12 - - 25 IN18 -    

13 - - 26 IN16 -    

 

Таблица 6-7 Паралелен интерфейс X1 - функции по подразбиране 
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 параметри на аппаратните цифрови входове 
 

P07.01 Тип  на цифров вход IN1 Type board inp 1 

Int RW EE Min Max Default Unit 

  02BCH 0 33 1 - 

 

Цифровият вход може да бъде запрограмиран да изпълнява всяка от функциите посочени в 

таблица 6-6, като в параметър  P07.01 се въведе номера на функцията. По подразбиране цифров вход 

IN1 е програмиран да изпълнява функция PRDY с номер 1; 

 

P07.02 Инвертиране на логическото ниво на вход IN1 Logic brd inp 1 

Int RW EE Min Max Default Unit 

  02BDH 0 1 0 - 

 

 P07.02 = 0 – запазва се активното логическо ниво на цифров вход IN1. Цифровият вход се 

задейства при прилагане на сигнал с високо ниво ± 24 V (± 13÷30 V); 

 P07.02 = 1 – инвертира се активното логическо ниво на цифров вход IN1. Цифровият вход се 

задейства при прилагане на сигнал с ниско ниво 0 V (± 0÷7 V). 

 

По долу са показани параметрите на цифровите входове от IN2 до IN18. 

 

P07.03 Тип  на цифров вход IN2 Type board inp 2 

Int RW EE Min Max Default Unit 

  02BEH 0 33 2 - 

P07.05 Тип  на цифров вход IN3 Type board inp 3 

  02C0H 0 33 0 - 

P07.07 Тип  на цифров вход IN4 Type board inp 4 

  02C2H 0 33 0 - 

P07.09 Тип  на цифров вход IN5 Type board inp 5 

  02C4H 0 33 0 - 

P07.11 Тип  на цифров вход IN6 Type board inp 6 

  02C6H 0 33 0 - 

P07.13 Тип  на цифров вход IN7 Type board inp 7 

  02C8H 0 33 0 - 

P07.15 Тип  на цифров вход IN8 Type board inp 8 

  02CAH 0 33 0 - 

P07.17 Тип  на цифров вход IN9 Type board inp 9 

  02CCH 0 33 0 - 

P07.19 Тип  на цифров вход IN10 Type board inp 10 

  02CEH 0 33 0 - 

P07.21 Тип  на цифров вход IN11 Type board inp 11 

  02CFH 0 33 0 - 

P07.23 Тип  на цифров вход IN12 Type board inp 12 

  02D2H 0 33 0 - 

P07.25 Тип  на цифров вход IN13 Type board inp 13 

  02D4H 0 33 0 - 

P07.27 Тип  на цифров вход IN14 Type board inp 14 

  02D6H 0 33 0 - 

P07.29 Тип  на цифров вход IN15 Type board inp 15 

  02D8H 0 33 0 - 

P07.31 Тип  на цифров вход IN16 Type board inp 16 

  02DAH 0 33 0 - 

P07.33 Тип  на цифров вход IN17 Type board inp 17 

  02DCH 0 33 0 - 

P07.35 Тип  на цифров вход IN18 Type board inp 18 

  02DEH 0 33 0 - 
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P07.04 Инвертиране на логическото ниво на вход IN2 Logic brd inp 2 

Int RW EE Min Max Default Unit 

  02BFH 0 1 0 - 

P07.06 Инвертиране на логическото ниво на вход IN3 Logic brd inp 3 

  02C1H 0 1 0 - 

P07.08 Инвертиране на логическото ниво на вход IN4 Logic brd inp 4 

  02C3H 0 1 0 - 

P07.10 Инвертиране на логическото ниво на вход IN5 Logic brd inp 5 

  02C5H 0 1 0 - 

P07.12 Инвертиране на логическото ниво на вход IN6 Logic brd inp 6 

  02C7H 0 1 0 - 

P07.14 Инвертиране на логическото ниво на вход IN7 Logic brd inp 7 

  02C9H 0 1 0 - 

P07.16 Инвертиране на логическото ниво на вход IN8 Logic brd inp 8 

  02CBH 0 1 0 - 

P07.18 Инвертиране на логическото ниво на вход IN9 Logic brd inp 9 

  02CDH 0 1 0 - 

P07.20 Инвертиране на логическото ниво на вход IN10 Logic brd inp 10 

  02CFH 0 1 0 - 

P07.22 Инвертиране на логическото ниво на вход IN11 Logic brd inp 11 

  02D1H 0 1 0 - 

P07.24 Инвертиране на логическото ниво на вход IN12 Logic brd inp 12 

  02D3H 0 1 0 - 

P07.26 Инвертиране на логическото ниво на вход IN13 Logic brd inp 13 

  02D5H 0 1 0 - 

P07.28 Инвертиране на логическото ниво на вход IN14 Logic brd inp 14 

  02D7H 0 1 0 - 

P07.30 Инвертиране на логическото ниво на вход IN15 Logic brd inp 15 

  02D9H 0 1 0 - 

P07.32 Инвертиране на логическото ниво на вход IN16 Logic brd inp 16 

  0DBH 0 1 0 - 

P07.34 Инвертиране на логическото ниво на вход IN17 Logic brd inp 17 

  02DDH 0 1 0 - 

P07.36 Инвертиране на логическото ниво на вход IN18 Logic brd inp 18 

  02DFH 0 1 0 - 

 

P07.37 Тип  на цифров вход IN19 Type board inp 19 

Int RW EE Min Max Default Unit 

  02E0H 0 33 0 - 

 

Диференциалният цифров вход IN19 е изведен на интерфейс X4. Входът може да се  

програмира да изпълнява всяка от функците, поазани в таблица 6-6. Приложението на цифровия 

вход IN19 е показано на фигура 8-4 в случай на свързване към Sinumerik 808D. 

 

P07.38 Инвертироване на логическото ниво на вход IN19 Logic brd inp 19 

Int RW EE Min Max Default Unit 

  02E1H 0 1 0 - 

 

 P07.38 = 0 – запазва се активното логическо ниво на цифров вход IN19. Цифровият вход се 

задейства при прилагане на сигнал с високо ниво ± 3.4 V (± 3.0÷5.0 V); 

 P07.38 = 1 – инвертира се активното логическо ниво на цифров вход IN19. инвертира се 

активното логическо ниво на цифров вход IN1. Цифровият вход се задейства при прилагане 

на сигнал с ниско ниво ± 0.5 V (± 0.2÷0.7 V). 
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6.4.8 Група 08 – параметри на аппаратните цифрови изходи 

 функции на апаратните цифрови изходи 
Всеки от цифровите изходи може да бъде запрограмиран да изпълнява дадена функция, 

показваща текущото състояние на преобразувателя. Цифровите изходи могат да приемат следните 

функции: 

 

 

FON Функция 

0 неактивирана функция DISABLED 

1 готовност на преобразувателя VRDY 

2 задействана защита ALM 

3 достигната е зададената позиция INPOS 

4 достигната референтна точка INREFP 

5 достигнат лимит минус 

6 достигнат лимит плюс 

7 достигнат лимит 

 

Таблица 6-8 Функции присвоявани на цифровите изходи 

 

Действието на функциите описани в таблица 6-8 е следното: 

 FON0 – DISABLED. На съответния изход не е активирана функция; 

 FON1 – готовност на преобразувателя VRDY. След получена команда PRDY и, ако не е 

сработила защита, преобразувателят достига състояние на готовност след време, определено от 

параметър P08.16 и се включва индикация RD в режим на постоянно светене. При сработване 

на която и да е защита, състоянието на готовност на преобразувателя отпада и релейния изход 

VRDY се деактивира; 

 

 FON2 –  включена защиты ALM. При възникване на авариен режим и сработване на защита, 

релейният изход ALM се активира а релейният изход VRDY се деактивира. Типа на защитата и 

нейния номер може да се види в историата на грешките в група P10 на параметрите; 

 FON3 – достигната е зададената позиция  INPOS . Активира се в режим позициониране при 

P02.06 = 3 ако е достигната зададената позиция в прозореца, зададен с параметър P11.24; 

 FON4 – INREFP – достигната е референтната точка RP. Използва се при процедурата за 

отиване в референтна точка GO REFP; 

 FON5 – достигнат лимит минус. Активира се след достигане на минимален апаратен или 

програмен лимит въведен с P11.29; 

 FON6 – достигнат лимит плюс. Активира се след достигане на максимален апаратен или 

програмен лимит въведен с P11.31; 

 FON7 – достигнат лимит. Активира се след достигане на апаратен или програмен лимит. 

 

Забележки: 

 Една и съща функция може да бъде присвоена на няколко изхода; 

 Предвидена е възможност да се избира активното логическо ниво на всеки цифров изход. 

 

Съответствието между цифровите изходи и програмираните функции по подразбиране е 

показано в таблица 6-7. 

 

Забележка: 

В случай на работа със CNC SINUMERIK808D се използва функцията BERO. Тя е изведена на 

апаратен цифров изход OUT1. Схемата на изхода е показана на фигура 5-3. Функцията BERO 

изработва от нулевия импулс на енкодера импулс с постоянна продължителност 1ms. Ако е включена 

функцията BERO цифровия извход OUT1 не може да се програмира с други функции. 

Функцията BERO се включва в заводски условия само по заявка на клиента. 
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 параметри на апаратните цифрови изходи 
 

P08.01 Тип на релейния изход OUT1 Type brd out 1 

Int RW EE Min Max Default Unit 

  0320H 0 8 1 - 

 

Цифровият изход може да се програмира да  изпълнява всяка функция от таблица 6-8, 

въвеждайки в параметър Р08.01 номера на тази функция. 

Ако е включена функцията BERO, то на OUT1 не трябва да се програмира друга функция. 

 

P08.02 Инвертиране на логическото ниво на изход OUT1 Logic output 1 

Int RW EE Min Max Default Unit 

  0321H 0 1 0 - 

 

 P08.02 = 0 – запазва се активното логическо ниво на цифров изход OUT1. В този режим 

активното състояние на цифровия изход OUT1 е затворен релеен контакт; 

 P08.02 = 1 – инвертира се се активното логическо ниво на цифров изход OUT1. В този 

режим активното състояние на цифровия изход OUT1 е отворен релеен контакт. 

 

Ако е включена функцията BERO, не трябва да се програмира активното логическо ниво на 

изход OUT1. 

 

P08.03 Време за потвърждаване на промяната на изход OUT1 Change thr OUT1 

Uni RW EE Min Max Default Unit 

  0322H 0 1000 100 ms 

 

Време през което изходът не е променял своето състояние. Ако времето е голямо от стойността 

на параметър P08.03 релейният изход OUT1 сработва. Действието на параметъра P08.03 е показано 

на фигура 6-6. 

 

 
 

Фигура 6-6 Действие на параметър P08.03 

 

 

P08.04 Тип на релейния изход OUT 2 Type board inp 2 

Int RW EE Min Max Default Unit 

  0323H 0 8 2 - 

P08.07 Тип на релейния изход OUT 3 Type board inp 3 

  0326H 0 8 0 - 

P08.10 Тип на релейния изход OUT 4 Type board inp 4 

  0329H 0 8 0 - 

P08.13 Тип на релейния изход OUT 5 Type board inp 5 

  032CH 0 8 0 - 

 

P08.05 Инвертиране на логическото ниво на изход OUT2 Logic output 2 

Int RW EE Min Max Default Unit 
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  0324H 0 1 0 - 

P08.08 Инвертиране на логическото ниво на изход OUT3 Logic output 3 

  0327H 0 1 0 - 

P08.11 Инвертиране на логическото ниво на изход OUT4 Logic output 4 

  032AH 0 1 0 - 

P08.14 Инвертиране на логическото ниво на изход OUT5 Logic output 5 

  032DH 0 1 0 - 

 

 

P08.06 Време за потвърждаване на промяната на изход OUT2 Change thr OUT2 

Int RW EE Min Max Default Unit 

  0325H 0 1000 100 ms 

P08.09 Време за потвърждаване на промяната на изход OUT3 Change thr OUT3 

  0328H 0 1000 100 ms 

P08.12 Време за потвърждаване на промяната на изход OUT4 Change thr OUT4 

  032BH 0 1000 100 ms 

P08.15 Време за потвърждаване промяната на на изход OUT5 Change thr OUT5 

  032EH 0 1000 100 ms 

 

 

P08.16 Време на изчакване на релеен изход VRDY Wait VRDY 

Uni RW EE Min Max Default Unit 

  032FH 0 30000 0 ms 

 

Въвежда времето, определено в ms, за изчакване на готовността (изход VRDY) след команда 

PRDY (команда за включване силовото захранване на преобразувателя). 

ЗАБЕЛЕЖКА: За установяване на защитите се препоръчва време 500 ms. За старите системи 

FANUC и други подобни ся препоръчва време 0 ms, защото е необходим бърз отговор и ако 

сработи защита, VRDY веднага се деактивира. В този случай команда ENBL за разрешение 

работата се възприема 400 ms след команда PRDY, за да осигури достатъчно време за 

извършване на проверката на защитите. 

 

6.4.9 Група 09 – параметри на терминала 
 

P09.01 Избор на езика за терминала Language 

Int RW EE Min Max Default Unit 

  0384H 0 2 0 - 

 

Не се възстановява по подразбиране. Приема три значения: 

 P09.01 = 0 – английски език; 

 P09.01 = 1 – български език; 

 P09.01 = 2 – руски език. 

 

P09.02 Време за обновяване на индикацията Refresh rate 

Uni RW EE Min Max Default Unit 

  0385H 50 1000 500 ms 

 

Време за обновяване на показанието на индикацията. 

 

P09.03 Вариант на менюто Variant menu 

Uni RO  Min Max Default Unit 

  0386H - - - - 

 

Стойност 0 на дисплея показва базовия вариант на заредения софтуер, а 1 – пълния вариант на 

софтуера. 
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P09.04 Версия MACH Version MACH 

Uni RO  Min Max Default Unit 

  0387H - - - - 

 

Показва версията на софтуера на програмируемата логическа матрица. 

 

6.4.10 Група 10 – история на грешките 
 

P10.01 Грешка 1 Error 1 

Uni RO  Min Max Default Unit 

  03E8H - - - - 

P10.02 Грешка 2 Error 2 

  03E9H - - - - 

P10.03 Грешка 3 Error 3 

  03EAH - - - - 

P10.04 Грешка 4 Error 4 

  03EBH - - - - 

P10.05 Грешка 5 Error 5 

  03ECH - - - - 

P10.06 Грешка 6 Error 6 

  03EDH - - - - 

P10.07 Грешка 7 Error 7 

  03EEH - - - - 

P10.08 Грешка 8 Error 8 

  03EFH - - - - 

P10.09 Грешка 9 Error 9 
  03F0H - - - - 

P10.10 Грешка 10 Error 10 

  03F1H - - - - 

P10.11 Грешка 11 Error 11 

  03F2H - - - - 

P10.12 Грешка 12 Error 12 

  03F3H - - - - 

P10.13 Грешка 13 Error 13 

  03F4H - - - - 

P10.14 Грешка 14 Error 14 

  03F5H - - - - 

P10.15 Грешка 15 Error 15 

  03F6H - - - - 

P10.16 Грешка 16 Error 16 

  03F7H - - - - 

 

Съобщенията за грешки се съхраняват по реда на появането им. Ако в даден параметър няма 

съобщение за грешка, в него е записано EMPTY. Съобщенията за грешки се изписват с текст, 

съответстващ на таблица 6-30. Последното записано съобщение за грешка се съхранява в параметъра 

с най-голям номер. След запълване на всички параметри, най-старите съобщения за грешки се 

изтриват автоматично. 

 

P10.17 Нулиране на грешките Reset errors 

Int RW  Min Max Default Unit 

  03F8H 0 1 0 - 

 

P10.18 Избор на номера на грешка за наблюдение Errors counter 

Int RW  Min Max Default Unit 

  03F9H 1 41 1 - 
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P10.19 Брой на регистрираните грешки Curr err history 

Int RO  Min Max Default Unit 

  03FAH 0 0 0 - 

 

Брой на регистрираните съобщения за  наблюдаваната грешка, избрана с параметър P12.18. 

 

6.4.11 Група 11 – параметри в режим на позициониране с вътрешно задание  
При работа на преобразувателя в режим позициониране е възможно изпълнението на следните 

функции /процедури/: 

 POS MODE – автоматично позициониране. В режим POS MODE се изпълнява 

автоматично заданието за позиция от параметър P11.18 със скорост от параметър Р11.11; 

 GO POS – отиване във фиксирана позиция. Изпълнява се Р11.17 = 1 след задаване на 

фиксирана позиция избрана от цифрови входове с присвоени функции FIN49, FIN50 и 

FIN51 въведени в параметрите от група 17 и активиране на вход GO POS (FIN52). 

Изпълнява се след задаване на позиция и активиране на вход GO POS; 

 GO REFP – отиване в референтна точка. При изпълнението на тази процедура 

инкременталната система за измерване на преместването се синхронизира с координатната 

система на оста. Изпълнява се след указване на условията за търсене на референтната точка 

и активиране на вход GO REFP; 

 JOG MODE – ръчно движение. Използва се за ръчно актуализиране на текущата позиция 

на оста. Изпълнява се след дефиниране на скоростта на ръчно движение и активиране на 

команда JOG и командите за движение в нужната посока SF или SR. Възможно е и бързо 

движение в ръчен режим след активиране на команда RAPID VELOCITY; 

 STEP JOG MODE – ръчно стъпково движение. Използва се за ръчно актуализиране на 

текущата позиция на оста. Изпълнява се след дефиниране на стъпките на движение и 

активиране на командите за посока на движение SF и SR. Параметрите определящи работата 

в режим STEP JOG са разгледани в т. 6.4.13; 

 MANUEL HANDLE MODE – ръчно стъпково движение от ръчен импулсен генератор 

/РИГ/. Използва се за ръчно актуализиране на текущата позиция на оста. Изпълнява се след 

дефиниране на стъпката на движение и импулсно задание от РИГ. 

 

В режим позициониране за параметрите свързани с движението на оста е приета метричната 

система. Използват са следните единици: 

 път - mm; 

 скорост - mm/min; 

 ускорение - mm/s
2
. 

 

Работата на преобразувателя в режим позициониране се определя със следните параметри: 

 

P11.01 Числител на електрическата стъпка Num ref step 

Uni RW EE Min Max Default Unit 

Double ENBL 044CH 1 1000000 1 - 

 

Числител NOM на електрическата стъпка G. Електрическата стъпка определя теглото на 

задаващите импулси по отношени към тези на обратната връзка по позиция. Параметърът P11.01 се 

използва заедно с P11.02 за точно мащабиране на задаващия сигнал, отчитайки приетата 

разрешаваща способност на инкременталната система и редукцията между двигателя, енкодера и 

изпълнителния механизъм. Електрическата стъпка G се определя по формулата: 

 

G = NOM / DEN = f2 / f1 

 

В режим позициониране импулсите на заданието f1 се определят вътрешно. 

Стойността на електрическата стъпка трябва да бъде в диапазона: 

 

 1 / 100 ≤ G ≤ 1000 
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P11.02 Знаменател на електрическата стъпка Denum ref step 

Uni RW EE Min Max Default Unit 

Double ENBL 044DH 1 1000000 1 - 

 

Забележка:  параметрите P11.01 и P11.02 са взаимно свързани  и за въвеждане на големи 

стойности е необходимо да се променят последователно двата параметъра. 

 

Важно описание в MR_J3 

 

 
 

Фигура 6-7 Функционална схема на задвижването за определяне на електрическата стъпка G 

 

P11.03 Дискрет на минималното переместване на оста Pos ref scale 

Uni RW EE Min Max Default Unit 

  044EH 0.0001 3.0000 0.0010 mm 

 

Дискрет на преместване Δt на оста в mm. С този параметър инкременталната система се 

привързва с реалните единици на отчинане. Параметър P11.03 определя минималното преместване на 

оста за приетата инкрементална система. Използването на параметъра P11.03 позволява да се  

отчитат всички параметри свързани с преместването директно в милиметри.  

 

Методика за определяне на електрическата стъпка 

 

Пример 1 

Разглежда се линейна ос със съчмено-винтова двойка (СВД) и допълнителен редуктор между 

двигателя и винта. Енкодерът е монтиран на двигателя.  

Функционалната схема е показана на фигура 6-7. 

Изходни данни за определяне на електрическата стъпка G: 

 Δt [mm/pulse] – минимално линейно преместване / разрешаваща способност на оста/. В 

системата това е преместването при задаване на 1 импулс на входа на позициониращия 

регулатор. При правилно мащабирана инкрементална система на един импулса от 

профилгенератора съответства един импулса от енкодера.  

 Δt = 0.001 [mm/pulse] 

 T [mm]  – стъпка на СВД: 

 T = 10 mm 

 P [pulses/rev]  – необходим брой импулси за един оборот на винта:  

 P = T/ Δt = 10/0.001= 10000 [pulses/rev] 

 Pt [pulses/rev] – разрешаваща способност на енкодера: 

 Pt = 2500  pulses/rev 

 NM [rev/min] – обороти на двигателя: 

 NM = 2 

 NS [rev/min]  – обороти на винта: 

 NS = 1 

 U – коефициент на предаване на редуктора двигател – винт СВД: 

 U = NS / NM = 1 / 2 = 0.5 

 ΔT [mm/rev]  – преместване за един оборот на двигателя: 

 ΔT = U x T = 0.5 x 10 = 5 mm 

 

Определяне на електрическа стъпка G в случай на преместване един оборот на  СВД. 
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G = NOM / DEN = f2 / f1  

 

f1 = T / Δt [pulse] 

 

f2 = Pt*4 / U [pulse] 

 

G = (Pt*4 / U)/ (T / Δt) = (2500*4*2) / (10/10
-3

) = 2/1 

 

Параметри на електрическата стъпка:  P11.01 = 2  и P11.02 = 1. 

Дискрет на минималното преместване на оста: P11.02 = 0.001. 

 

Пример 2 

Разглежда се линейна ос със съчмено-винтова двойка и допълнителен редуктор между 

двигателя и винта. Енкодерът е монтиран на двигателя. 

Изходни данни за определяне на електрическата стъпка G: 

 

 Δt = 0.01mm; 

 T = 5 mm; 

 P = T/ t = 5/0.01= 500 [pulses/rev] 

 Pt = 2500 [pulses/rev] 

 Z1 – брой зъби на зъбното колело на двигателя – 18; 

 Z2 – брой зъби на зъбното колело на винта – 35; 

 U – коефициент на предаване на редуктора двигател – СВД: 

  

 U = Z1 / Z2 = 18 / 35 

 

 ΔT = U x T = 18 * 5 / 35 = 18 / 7 

 

 

 G = (Pt*4 / U)/ (T / Δt) = (2500*4*35/18)/ (5/10
-2

) = 350/9 

 

Параметри на електрическата стъпка:  P11.01 = 350 и P11.02 = 9. 

Дискрет на минималното преместване на оста: P11.02 = 0.01. 

 

Пример 3 

Разглежда се линейна ос със съчмено-винтова двойка без допълнителен редуктор между 

двигателя и винта. Използва се линеен енкодер на машината. 

Изходни данни за определяне на електрическата стъпка G: 

 Δt = 0.005mm; 

 T = 5.25 mm; 

 Pt [pulses/mm] – разрешаваща способност на измерителната линийка с 50 импулси за 1mm: 

 Pt = 50  pulses/mm 

 P [pulses/mm]  – необходим брой импулси за преместване на оста на 1mm:   

 P = 1/ Δt = 1/0.005= 200 [pulses/mm] 

 

Разглеждаме електрическа стъпка G в случай на преместване на оста на 1 mm. 

 

f1 = P [pulse] 

 

f2 = Pt*4 [pulse] 
 

G = Pt*4 / P = 200 / 200 = 1/1 

 

Параметри на електрическата стъпка:  P11.01 = 1 и P11.02 = 1 

Дискрет на минималното преместване на оста: P11.02 = 0.005. 
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Забележки:  

1. Когато енкодера  е монтиран на винта  се приема  коефициент на предаване едно към едно и 

в параметър P02.17 се въвежда максималната ъглова скорост на винта за максимална скорост на 

двигателя; 

2. Ако въртенето на двигателя се превръща в линейно с помощта на зъбчата рейка или зъбен 

ремък  и енкодер монтиран на двигателя,  в параметър  P11.03  се въвежда  стъпката на рейката 

или ремъка, умножена на броя зъби на водещото колело. При наличие на допълнителна 

предавка между двигателя и водещото колело, виж първите  два примера. 

 

Внимание:  
1. В случай, когато за един оборот на двигателя от енкодера се получават по-малко от 500 

импулса се препоръчва да се използва обратна връзка по скорост с тахогенератор при 

P02.13 = 0; 

2. При наличие на луфт между двигателя и измерителната линийка (например в зъбната рейка) 

се препоръчва да се използва обратна връзка по скорост с тахогенератор при P02.13 = 0. 

 

P11.04 Електрическа стъпка – цяла част User reduction 

Uni RW EE Min Max Default Unit 

 ENBL 044FH 0 1000 0 - 

 

Параметър P11.04 се използва заедно с параметър P11.05 за директно въвеждане на 

електрическата стъпка, когато не се знае преводното отношение между вала на двигателя и 

линейното преместване по оста. Форматът на електрическата стъпка е 0000.000000000. В параметър 

P11.05 се въвежда цялата част на електрическата стъпка.  Правилната стойност на електрическата 

стъпка се определя опитно, чрез последователно въвеждане на стойности в параметри P14.04 и 

P14.05 и отчитане на линейното преместване на оста с еталонно средство за измерване до 

изравняване на двете стойности. Директното въвеждане на електрическата стъпка е разрешено при 

параметър P11.08 = 1. 

 

P11.05 Електрическа стъпка – дробна част User reduction 2 

Uni RW EE Min Max Default Unit 

Double ENBL 0450H 0.000000000 0.999999999 0 - 

 

Параметър P11.05 се използва заедно с параметър P11.04 за директно въвеждане лектрическата 

стъпка. 

 

P11.06 Текуща електрическа стъпка  – цяла част Act reduction 

Uni RO EE Min Max Default Unit 

  0451H - - - - 

 

Параметър P11.06  показва стойността на цялата част  на действащата електрическа стъпка. 

 

P11.07 Текуща електрическа стъпка  – дробна част Act reduction 2 

Uni RO EE Min Max Default Unit 

Double  0452H - - - - 

 

Параметър P11.07  показва стойността на дробната част  на действащата електрическа стъпка. 

 

P11.08 Метод на определяне на електрическата стъпка Pos dimension 

Uni RW EE Min Max Default Unit 

 ENBL 0453H 0 2 0 - 

 

 P11.08 = 0 – определяне на електрическата стъпка с номинатор и деноминатор, като се 

въвеждат стойностите на параметри P11.01 и P11.02; 

 P11.08 = 1 – директно въвеждане на електрическата стъпка в параметри P11.04 и P11.05. 
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P11.09 Ускорение на нарастване Rise accel 

Uni RW EE Min Max Default Unit 

Double  0454H 0.000 200000.000 200.000 mm/s
2
 

 

Въвежда се положителното ускорение на профилгенератора за всички режими на 

позициониране. 

 

P11.10 Ускорение на спиране Fall accel 

Uni RW EE Min Max Default Unit 

Double  0455H 0.000 200000.000 200.000 mm/s
2
 

 

Въвежда се отрицателното ускорение на профилгенератора за всички режими на 

позициониране. 

 

P11.11 Скорост на позициониране Target velocity 

Uni RW EE Min Max Default Unit 

Double  0456H 0.000 200000.000 0.000 mm/min 

 

Въвежда се скоростта на  преместване  при позициониране в милиметри за минута. Скоростта 

на позициониране се определя от P11.11 в случай на P11.12 = 0. 

 

P11.12 Източник на скорост за позициониране Src target vel 

Int RW EE Min Max Default Unit 

 ENBL 0457H 0 1 0 - 

 

 P11.12 = 0 – скоростта на позициониране се определя от параметър P11.11 в режим JOG 

MODE; 

 P11.12 = 1 – от източника избран с параметър P02.09. При стойности на параметър 

P02.09 = [0, 2] заданието за скорост на позициониране и в двата случая е аналогово и е 

приложено на аналоговия вход Uref (X2.3, X2.4). 

 

P11.13 Максимална скорост на позициониране Max pos vel 

Uni RW EE Min Max Default Unit 

Double  0458H 0.000 200000.000 20000.000 mm/min 

 

Максимална линейна скорост на движение във всички режими на позициониране, определена в 

mm/min. Действителната максимална скорост на двигателя в проценти, показана в параметър P01.02, 

трябва да съответства на максималната линейна скорост на движение, т.е. P11.13. С параметър P11.13 

се ограничават параметри P11.11, P11.35, P11.36, P11.37, P11.44 и P11.45. 

Забележка: ако се работи с обратна връзка по скорост на двигателя от тахогенератор, тогава за 

по-точното й съгласуване с линейната скорост на подаване, се мащабира обратната скорост по 

скорост, както това е показано в т.8.2.1 и т.8.4, докато P01.01=100%. 

 

P11.14 Задание за нулева скорост на двигателя Zero vel ref 

Uni RW EE Min Max Default Unit 

  0459H 0.00 10.00 1.00 % NMAX 

 

Минимален праг на заданието за скорост, под който оста стои в позиция. Минималният праг се 

определя в проценти от настроената максимална скорост на двигателя. Действието на този параметър 

е разрешено при P11.12 = 1. Препоръчва се използването на параметър P11.14 в случаите на 

аналогово задание за скорост при P02.09 = [0, 2] с цел елиминиране на действието на външни 

смущения. 

 

 

P11.15 Промяна на посоката на координатната система  Sign pos ref 

Int RW EE Min Max Default Unit 

 ENBL 045AH 0 1 0 - 
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Параметър P11.15 приема две стойности: 

 P11.15 = 0 – посоката на координатната система не се променя; 

 P11.15 = 1 – посоката на координатната система се инвертира. 

 

Забележки: 
1. Актуалната посока на координатната система се определя най-лесно в режим JOG. При 

избор на движение в права посока с команда SF се проверява дали тя съответства на избраната 

положителна посока на движение. Ако посоката на движение не съответства, с параметър P11.15 се 

променя нейната посока; 

2. След всяка промяна на посоката на координатната система с P11.15 следва да дефинира 

отново процедурата отиване в референтна точка. 

 

P11.16 Смяна на знака на обратната връзка по позиции Sign pos fdbck 

Int RW EE Min Max Default Unit 

 ENBL 045BH 0 1 0 - 

 

Параметър P11.16 приема две стойности: 

 P11.16 = 0 – знакът на обратната връзка по позиция не се променя; 

 P11.16 = 1 – знакът на обратната връзка по позиция се инвертира. 

 

P11.17 Режим на позициониране Pos mode 

Int RW EE Min Max Default Unit 

 ENBL 045CH 0 1 0 - 

 

Параметър P11.17 приема две стойности: 

 P11.17 = 0 – изпълнява се задание за позиция от параметър P11.18; 

 P11.17 = 1 – изпълняват се фиксирани позиции POS1  ÷ POS8. 

 

P11.18 Цел на позициониране Target position 

Bi RW EE Min Max Default Unit 

Double  045DH -100000.000 100000.000 0.000 mm 

 

Въвежда се координатата на целта на  позициониране в милиметри спрямо началото на 

избраната координатна система 0, както това е показано на фигура 6-8. При активиране на режим 

POS MODE преместването на оста се изпълнява автоматично веднага след записа на стойността на 

позицията в параметър P11.18. Този режим се препоръчва при управлене на позиционирането по 

MODBUS. В случай на задание на позиция от параметър P11.18 се изпълнява само абсолютно 

позициониране. 

 

 
 

Фигура 6-8 Координатна система на оста в режим позициониране 
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P11.19 Текуща стойност на зададената позиця Curr pos ref 

Bi RO  Min Max Default Unit 

Double  045EH - - 0.000 mm 

 

Показва зададената стойност на позицията от профилгенератора в милиметри. 

 

P11.20 Текуща стойност на действителната позиция Curr pos act 

Bi RO  Min Max Default Unit 

Double  045FH - - 0.000 mm 

 

Показва се текущата стойност на действителната позиция в милиметри. 

 

P11.21 Текуща грешка на позициониране Curr pos error 

Bi RO  Min Max Default Unit 

Double  0460H - - 0.000 mm 

 

Показва отклонението на действителната позиция от целта на  позициониране в милиметри. 

 

P11.22 Текуща грешка на следване Pos track error 

Bi RO  Min Max Default Unit 

Double  0461H - - 0.000 mm 

 

Показва грешката между текущата стойност на позицията, зададена от профилгенератора и 

текущата стойност на действителната позиция в милиметри. 

 

P11.23 Регистрирана максимална грешка 1 на следване Max track error 

Bi RO  Min Max Default Unit 

Double  0462H - - 0.000 mm 

 

Показва регистрираната максимална грешка 1 на следване за времето на набюдение в 

милиметри. С бутон UP на терминала, или след изключване от мрежата, показанието се нулира  и 

започва нова  регистрация на  максималната грешка на следване. 

 

P11.24 Прозорец на позициониране Position window 

Uni RW EE Min Max Default Unit 

  0463H 0.000 20.000 0.040 mm 

 

Допустим прозорец в милиметри около целта на  позициониране. При влизане на 

действителната позиция в него се регистрира край на процеса позициониране и сработва изход 

INPOS, както това е показано на фигура 6-9. След старт на нова процедура отиване в позиция, 

изход INPOS се изключва и процеса на търсене на позиция се повтаря. 

 

P11.25 Време за установяване в целта на позициониране  Pos mon time 

Uni RW EE Min Max Default Unit 

 ENBL 0464H 0 10000 2000 ms 

 

Максимално допустимо време за достигане целта на позициониране от момента на достигане на 

зададената стойност на позицията от профилгенератора до достигане на текущата действителна 

стойност на позицията в прозореца, определен от параметър P11.24. При превишаване на времето за 

достигане на целта се включва защита POE. 

 

P11.26 Коефициент усилване на регулатора на позиция Kp Pgain pos reg Kp 

Uni RW EE Min Max Default Unit 

  0465H 0.05 200.00 1.00 - 
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При високи стойности на коефициента на усилване Kp е възможно  пререгулиране в позицията 

(отминава и се връща в позицията). При малки стойности на коефициента текущата позиция 

закъснява от зададената от профилгенератора и при спиране се получава грешка в позицията. 

 

Забележка: Когато енкодерът е монтиран на винта се препоръчва коефицентът на усилване на 

регулатора на позиция да е равен на преводното отношение на предавката двигател-винт. 

 

P11.27 Разрешение за работа на предрегулатора по скорост Ena tracking pos 

Int RW EE Min Max Default Unit 

 ENBL 0466H 0 1 1 - 

 

 P11.27 = 0 – предрегулатора по скорост е изключен; 

 P11.27 = 1 – предрегулатора по скорост е включен. 

 

P11.28 
Коефициент на усилване на предрегулатора на 

скоростта 
Pgain track Kp 

Uni RW EE Min Max Default Unit 

  0467H 0.000 30.000 0.500 - 

 

Коефициентът на усилване на предрегулатора по скорост непосредственно влияе на текущата 

грешка на следване, като при стойности под 1.00 се  регистрира изоставане на текущата позиция от 

зададената от профилгенератора (знака на грешката е положителен). При висока стойност на 

коефицента се регистрира изпреварване на текущата позиция (знака на грешката е отрицателен), а 

при много високи стойности се получава пререгулиране и вибрации. Оптималната настройка на 

предрегулатора по скорост се получава при малко изоставане. 

 

P11.29 Минимален програмен лимит на позициониране Min pos limit 

Bi RW EE Min Max Default Unit 

Double  0468H -100000.000 100000.000 -10000.000 mm 

 

Въвежда се програмно ограничение на преместването в отрицателна посока. 

 

P11.30 Режим на работа на минималния програмен лимит ENA min pos lim 

Int RW EE Min Max Default Unit 

  0469H 0 1 0 - 

 

 P11.30 = 0 – минималният програмен лимит не е активен; 

 P11.30 = 1 – минималният програмен лимит е активен. 

 

P11.31 Максимален програмен лимит на позициониране Max pos limit 

Bi RW EE Min Max Default Unit 

Double  046AH -100000.000 100000.000 10000.000 mm 

 

Въвежда програмно ограничение на преместването в положителна посока. 

 

Забележка: Програмните лимити се активират след изпълнение на процедурата отиване в 

референтна точка. 

 

P11.32 Режим на работа на максималния програмен лимит ENA max pos lim 

Int RW EE Min Max Default Unit 

  046BH 0 1 0 - 

 

 P11.32 = 0 – максималният програмен лимит не е активен; 

 P11.32 = 1 – максималният програмен лимит е активен. 
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P11.33 Отместване референтната точка RP Zero position 

Bi RW EE Min Max Default Unit 

Double  046CH -50000.000 50000.000 0.000 mm 

 

Координата на референтната точка RP. Въвежда се координатата на позицията в милиметри 

спрямо началото на избраната координатна система, в която се установява оста след изпълнение на 

функцията отиване в референтна точка. 

 
 

Фигура 6-9 Изпълнение на функцията отиване в позиция 

 

P11.34 Отместване на нулевия импулс Offset zero pos 

Bi RW EE Min Max Default Unit 

Double  046DH -50000.000 50000.000 0.000 mm 

 

Въвежда се координатата на  позицията в милиметри в момента на достигане на първия нулев 

импулс на енкодера при изпълнение на процедурата отиване в референтна точка, с което се 

определя началото на координатната система на оста 0. По този начин се синхронизира 

инкрименталната измервателна система с координатната система на оста. 

 

Забележка: За работа с еднополярна координатна система се препоръчва в параметър P11.34 да 

се въвежда стойност, съответстваща на център на координатната система извън работната зона на 

машината. 
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P11.35 Скорост на търсене на репера Zero velocity 

Uni RW EE Min Max Default Unit 

Double  046EH 0.010 200000.000 500.000 mm/min 

 

 

P11.36 Скорост на търсене нулевия импулс Search velocity 

Uni RW EE Min Max Default Unit 

Double  046FH 0.010 200000.000 100.000 mm/min 

 

 

 

P11.37 Скорост на установявяне в референтната точка RP Zero pos vel 

Uni RW EE Min Max Default Unit 

Double  0470H 0.010 200000.000 500.000 mm/min 

 

Въвежда се скоростта на  преместване при установяване в референтната точка RP, определена с 

параметър P11.33. 

 

P11.38 Посока на търсене на репера Sign zero vel 

Int RW EE Min Max Default Unit 

  0471H 0 1 0 - 

 

 P11.38 = 0 – положителна посока на търсене; 

 P11.38 = 1 – отрицателна  посока на търсене. 

 

P11.39 Посока на търсене на нулев импулс Sign search vel 

Int RW EE Min Max Default Unit 

  0472H 0 1 0 - 

 

 P11.39 = 0 – положителна посока на търсене; 

 P11.39 = 1 – положителна посока на търсене. 

 

P11.40 Тип на процедурата отиване в референтна точка Type go to zero 

Int RW EE Min Max Default Unit 

 ENBL 0473H 0 2 0 - 

 

 P11.40 = 0 – процедура с нулев импулс извън репера. При тази процедура се извършва 

реверс на репера и след излизане от него синхронизиране по първия нулев импулс на 

енкодера и отиване в референтната точка; 

 

 

Забележки: 

1. Процедурата на рефероване показана на фигура 6-10 може да се определи еднозначно, 

когато реперът се намира в края на диапазона на преместване. В този случай съществуват две 

състояния на оста – пред и върху репера и процедурата отиване в референтна точка може да се 

стартира от всяка точка на оста; 

2. Ако реперът не се намира в края на диапазона на преместване съществуват три изходни 

състояния на оста – пред, върху и зад репера. В този случай следва оста да се постави в подходяща 

позиция спрямо репера преди процедурата отиване в референтна точка. 
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a 
 

 
 

b 

 
Фигура 6-10 Ос с репер и отиване в референтната точка от нулев импулс извън 

репера 

 

 P11.40 = 1 – процедура с нулев импулс върху репера. При тази процедура се извършва 

реверс на репера и след излизане от него отново реверс и нулиране по първия  нулев импулс 

на енкодера в зоната на репера и отиване в референтна точка. 

 

Забележки:  

1. Нулевият импулс трябва да бъде в зоната на репера; 

2. При повече от един импулс в зоната на репера нулирането ще бъде на първия импулс; 

3. Изходната позиция може бъде и в друга посока. 
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Фигура 6-11 Ос с репер и отиване в референтната точка от нулев импулс върху репера 

 

 P11.40 = 2 – работа без репер. При тази процедура се изпълнява нулиране по нулевия 

импулс на линийката и отиване в референтна точка. 

 

Забележки:  

1. Препоръчва се за линейни инкрементални датчици с един нулев импулс; 

2. Процедурата отиване в референтна точка без репер не зависи от избора на параметър 

P11.41. 

 

 

 
 

Фигура 6-12 Линейна ос без репер с един нулев импулс 

 

P11.41 Избор на репер Src zero reper 

Int RW EE Min Max Default Unit 

 ENBL 0474H 0 2 0 - 

 

Избор на репер при изпълнение на функция отиване в референтна точка. 

 P11.41 = 0 – от специален репер; 

 P11.41 = 1 – от апаратен лимит минус; 

 P11.41 = 2 – от апаратен лимит плюс. 
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P11.42 
Запзване позицията на референтната точка след 

изключване ENBL 
Reset position 

Int RW EE Min Max Default Unit 

 ENBL 0475H 0 1 0 - 

 

 P11.42 = 0 – позицията на референтната точка се губи и при повторно включване на ENBL 

трябва да се изпълни функцията отиване в референтна точка; 

 P11.42 = 1 – позицията на референтната точка и позицията на оста не се губят до изключване 

на захранването. 

 

P11.43 
Изчакване на процедура отиване в референтна 

точка 
Wait go zero 

Int RW EE Min Max Default Unit 

 ENBL 0476H 0 1 1 - 

 

 P11.43 = 0 – режимът POS MODE се изпълнява без процедура  отиване в референтна 

точка; 

 P11.43 = 1 – режимът POS MODE се изпълнява само след преминала процедура отиване в 

референтна точка. 

 

P11.44 Скорост на преместване в режим JOG MODE Manual velocity 

Uni RW EE Min Max Default Unit 

Double  0477H 0.010 200000.000 1000.000 mm/min 

 

Задание за скорост на преместване в режим JOG MODE. Изпълнява се при активирана команда 

JOG MODE и параметър P11.12 = 0. Посоката на преместване се определя с команди SF и SR. Ако 

параметър P11.12 = 1 скоростта се определя от параметър P02.09.  

 

Внимание: скоростта на двигателя съответствующа на параметър P11.44 не трябва да 

превишава максималната скорост, указана в параметър P11.13. 

 

P11.45 Скорост на бързо преместване в режим JOG MODE Rapid manual vel 

Uni RW EE Min Max Default Unit 

Double  0478H 0.010 200000.000 3000.000 mm/min 

 

Скорост на бързо преместване в режим JOG MODE при параметър P11.12 = 0. Изполнява се 

при активирани команда JOG MODE и команда RAPID VELOCITY. Посоката на преместване се 

определя с команди SF и SR. Ако параметър P11.12 = 1, скоростта се определя от параметър P02.09.  

 

Внимание: скоростта на двигателя съответствующа на параметър P11.45 не трябва да 

превишава максималната скорост, указана в параметър P11.13. 

 

 

P11.46 Стъпка 1 на РИГ Man hndl step 1 

Uni RW EE Min Max Default Unit 

  0479H 1 1000 10 - 

 

Стъпка 1 при управление на преместването с ръчен импулсен генератор (РИГ). Въвежда 

множителя на честотата на изходните импулси на РИГ, избран с цифров вход с присвоена  функция 

FIN 31 – MANUEL HANDLE 1. 

 

P11.47 Стъпка 2 на РИГ Man hndl step 2 

Uni RW EE Min Max Default Unit 

  047AH 1 1000 100 - 
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Стъпка 2 при управление на преместването с ръчен импулсен генератор (РИГ). Въвежда 

множителя на честотата на изходните импулси на РИГ, избран с цифров вход с присвоена  функция 

FIN 31 – MANUEL HANDLE 2. 

 

P11.48 Стъпка 3 на РИГ Man hndl step 3 

Uni RW EE Min Max Default Unit 

  047BH 1 1000 1000 - 

 

Стъпка 3 при управление на преместването с ръчен импулсен генератор (РИГ). Въвежда 

множителя на честотата на изходните импулси на РИГ, избран с цифров вход с присвоена  функция 

FIN 31 – MANUEL HANDLE 3. 

 

 

P11.49 Максимална скорост РИГ Max man hndl vel 

Uni RW EE Min Max Default Unit 

Double  047CH 0.000 200000.000 1000.000 mm/min 

 

Въвежда максималната скорост на преместване в режим MANUEL HANDLE MODE,  

независимо от скоростта на въртене на РИГ. 

 

6.4.12 Група 12 – параметри в режим на позициониране с външно задание 
В този режим се използва външно импулсно задание за преместване и се изпълнява следене на 

това задание, т.е. двигателят работи като стъпков 

Всички параметри свързани с преместването се определят в импулси. 

 

P12.01 Числител на електрическата стъпка Num ref step 

Uni RW EE Min Max Default Unit 

Double ENBL 04B0H 1 1000 1 - 

 

Числител (NOM) на лектрическата стъпка G. Електрическата стъпка определя теглото на 

задаващите импулси по отношение на тези от обратната връзка  по позиция. Параметърът P12.01 се 

използва заедно с P12.02 за точно мащабиране на задаващия сигнал, отчитащ приетата разрешаваща 

способност на инкременталната система и редукцията между двигателя, енкодера и изпълнителния 

механизъм. Електрическата стъпка G се определя по формулата: 

 

G = NOM / DEN = f2 / f1 

 

Стойността на електрическата стъпка трябва да бъде в диапазона: 

 

 1 / 100 ≤ G ≤ 1000 

 

P12.02 Знаменател на електрическата стъпка Denum ref step 

Uni RW EE Min Max Default Unit 

Double ENBL 04B1H 1 1000 1 - 

 

Знаменател (DEN) на електрическата стъпка G. 

 

Забележка:  Параметрите P12.01 и P12.02 са взаимно свързани  и за въвеждане на големи 

стойности е необходимо да се променят последователно двата параметъра. 

 

P12.03 Електрическа стъпка – цяла част User reduction 

Uni RW EE Min Max Default Unit 

 ENBL 04B2H 0 1000 0 - 

 

Използва се заедно с параметър P12.04 за директно въвеждане на електрическата стъпка, когато 

не се знае преводното отношение между вала на двигателя и линейното преместване по оста. 

Форматът на електрическата стъпка е 0000.000000000. Правилната стойност на електрическата 
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стъпка се определя опитно, чрез последователно въвеждане на стойности в параметри P12.03 и 

P12.04 и отчитане на линейното преместване на оста с еталонно средство за измерване до 

изравняване на двете стойности. Директното въвеждане на електрическата стъпка е разрешено при 

параметър P12.07 = 1. 

 

P12.04 Електрическа стъпка – дробна част User reduction 2 

Uni RW EE Min Max Default Unit 

Double ENBL 04B3H 0.000000000 0.999999999 0.000000000 - 

 

 

P12.05 Текуща електрическа стъпка  – цяла част Act reduction 

Uni RO  Min Max Default Unit 

  04B4H - - - - 

 

Параметър P12.05 показва стойността на цялата част на действащата електрическа стъпка. 

 

P12.06 Текуща електрическа стъпка  – дробна част Actual reduction 

2 Uni RO  Min Max Default Unit 

Double  04B5H - - - - 

 

Параметър P12.06  показва стойността на дробната част  на действащата електрическа стъпка. 

 

P12.07 Определяне на електрическата стъпка   Pos dimension 

Bit RW EE Min Max Default Unit 

 ENBL 04B6H 0 1 0 - 

 

 P12.07 = 0 – определяне на електрическата стъпка с номинатор и деноминатор, като се 

въвеждат стойностите на параметри P12.01 и P12.02; 

 P12.07 = 1 – директно въвеждане на електрическата стъпка в параметри P12.03 и P14.04. 

 

P12.08 Тип на импулсното задание Pulse mode 

Int RW EE Min Max Default Unit 

 ENBL 04B7H 0 5 0 - 

 

Избира се типа на входните сигнали подавани на два независими входа: 

 P12.08 = 0 – серия импулси и посока с положителна логика; 

 P12.08 = 1 – две серии импулси, различни за всяка посока с положителна логика; 

 P12.08 = 2 – две серии импулси (фаза А – фаза В), изместени на 90º с положителна логика; 

 P12.08 = 3 – серия импулси и посока с отрицателна логика; 

 P12.08 = 4 – две серии импулси, различни за всяка посока с отрицателна логика; 

 P12.08 = 5 – две серии импулси (фаза А – фаза В), изместени на 90º  с отрицателна логика. 

 

Тип и форма на входните импулси в различни режими показани в таблица 6-9. 
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P12.08 
Формат на сериите 

импулси 

Задание за право 

въртене 

Задание за обратно 

въртене 

Положителна логика 

P12.08 = 0 pulse + direction 

 

P12.08 = 1 CW + CCW pulse train 

 

P12.08 = 2 AB-phase pulse train 

 

Отрицателна логика 

P12.08 = 3 pulse + direction 

 

P12.08 = 4 CW + CCW pulse train 

 

P12.08 = 5 AB-phase pulse train 

 

 

Таблица 6-9 Режими на импулсното задание за преместване 

 

P12.09 Разрешение на импулсното задание Enable pulse 

Int RW EE Min Max Default Unit 

  04B8H 0 1 0 - 

 

Разрешение на действието на импулсното задание в зависимост от командата ENBL от CNC на 

диференциалния цифров вход IN19. Параметърът приема две стойности: 

 

 P12.09 = 0 – изпълнява се задание за преместване с импулсна поредица след команда ENBL 

подадена на стандартен цифров вход с присвоена функция FIN1; 

 P12.09 = 1 – изпълнява се задание за преместване с импулсна поредица само след команда 

ENBL подадена на диференциален цифров вход IN19 (X4.3-X4.7). Използва се при 

SINUMERIK 808D. 

 

P12.10 Максимална скорост на позициониране Max pos vel 

Uni RW EE Min Max Default Unit 

Double  04B9H 0 200000000 20000000 imp/min 

 

P12.11 Текуща стойност на зададената позиция Curr pos ref 

Uni RO  Min Max Default Unit 

Double  04BAH - - - imp 

 

Показва зададената стойност на позицията в импулси на входа на преобразувателя. 

PP 

NP 

CW 

CCW 

PP 

NP 

CW 

CCW 

PP 

NP 

pulse 

  dir 

PP 

NP 

pulse 

  dir 

PP 

NP 

A-fhase 

B-fhase 

PP 

NP 

A-fhase 

B-fhase 
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P12.12 
Текуща стойност на зададената позиция с отчетена 

електрическа стъпка 
Scaled pos ref 

Uni RO  Min Max Default Unit 

Double  04BBH - - - imp 

 

Показва зададената стойност на позицията в импулси с отчетена електрическа стъпка. 

 

P12.13 Текуща стойност на действителната позиция Curr pos act 

Uni RO  Min Max Default Unit 

Double  04BCH - - - imp 

 

Показва текущата стойност на действителната позиция в импулси. 

 

P12.14 Текуща грешка на следване Pos track error 

Bi RO  Min Max Default Unit 

Double  04BDH - - - imp 

 

Показва грешката между текущата стойност на зададената позиция и текущата стойност на 

действителната позиция в импулси. 

 

P12.15 Регистрирана максимална грешка на следване 2 Max track err 2 

Bi RO  Min Max Default Unit 

Double  04EEH - - - imp 

 

Показва регистрираната максимална грешка на следване за времето на набюдение в импулси. С 

бутон UP на терминала, или след изключване от мрежата, показанието се нулира  и започва нова  

регистрация на  максималната грешка на следване. 

 

P12.16 Коефицент на усилване на регулатора на позиция Кр Pgain pos reg Kp 

Uni RW EE Min Max Default Unit 

  04BFH 0.05 200.00 1.00 - 

 

При високи стойности на коефициента е възможно  пререгулиране в позицията (отминава и се 

връща в позицията). При малки стойности на коефициента текущата позиция закъснява от зададената 

и при спиране се получава грешка в позицията. 

 

P12.17 Разрешение за работа на предрегулатора по скорост Ena tracking pos 

Int RW EE Min Max Default Unit 

 ENBL 04C0H 0 1 1 - 

 

 P12.17 = 0 – предрегулатора по скорост е изключен; 

 P12.17 = 1 – предрегулатора по скорост е включен. 

 

P12.18 
Коефициент на усилване на предрегулатор на 

скоростта 
Pgain track Kp 

Uni RW EE Min Max Default Unit 

  04C1H 0.000 30.000 0.500 - 

 

Коефициентът на усилване на предрегулатора по скорост непосредственно влияе на текущата 

грешка на следване, като при стойности под 1.00 се  регистрира изоставане на текущата позиция от 

зададената от профилгенератора (знака на грешката е положителен). При висока стойност на 

коефициента се регистрира изпреварване на текущата позиция (знака на грешката е отрицателен), а 

при много високи стойности се получава пререгулиране и вибрации. Оптималната настройка на 

предрегулатора по скорост се получава при малко изоставане. 
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P12.19 Честота на импулсното задание Pulse freq 

Uni RO EE Min Max Default Unit 

Double  04C2H - - 0.000 kHz 

 

На този параметър се показва стойността на честотата на импульсното задание на входа на 

преобразувателя. 

 

6.4.13 Група 13 – параметри на MODBUS 

 описание на протокола MODBUS 
За управление на преобразувателите по сериен интерфей се използва комуникационния 

протокол MODBUS RTU. 

MODBUS RTU е протокол базиран на архитектурата главно - подчинени устройства /master – 

slave /, при която само главното устройство /master/ може да инициира транзакциите (заявките за 

комуникация). Мастерът може да адресира запитване към индивидуално подчинено устройство или 

може да адресира общо предаване /глобално адресиране/ на съобщение към всички подчинени 

устройства. Всяко запитване на мастера изисква отговор от подчиненото устройство. При  глобално 

адресираните запитвания отговор не се връща. 

Освен стандартния 16-разряден формат на регистрите на данните, се поддържа и 32-разрядно 

разширение. 

Максималното количество 16 битови регистри данни, които могат да се четат или записват при 

работа на преобразуватели е 32 броя. 

Размерът на буфера за данни е 146 байта. 

Структурата на всеки байт в приетия MODBUS RTU режим е следната: 

 1 старт бит; 

 8 бита данни (първи се предава младшия значещ бит); 

 2 стоп бита без бит за четност. 

Синхронизацията между устройствата на шината при работа с MODBUS RTU се извършва чрез 

паузи между отделните кадри. Всеки кадър се предхожда от пауза и завършва с пауза в предаването, с 

продължителност не по-малка от времето за предаване на 3.5 шестнайсетични символа (14 бита). 

Устройствата използват паузата в предаването за определяне на края на кадъра и започване на 

обработката му. Ако поради грешка по времето на предаване на даден кадър възникне пауза с 

продължителност по-голяма от 1,5 шестнайсетични символа (6 бита), приемащото устройство 

започва обработката на кадъра по-рано. В този случай ще се регистрира грешка по CRC и кадъра ще 

се отхвърли. 

Появата на нов кадър преди изтичане на времето на паузата също се приема за грешка. 

В преобразувателите 4ХХХ е предвидено задаването на паузата да се извършва с параметър, 

като зададената продължителност е равна или по-голяма от продължителността за предаване на 3,5 

шестнайсетични символа за избраната скорост на комуникация. 

Подчиненото устройство отговаря /започва предаване на отговора/ в предела на максималното 

време за отговор на подчиненото устройство. Максималното време за отговор при преобразувателите 

4ХХХ е 10 mS след изтичане на паузата от предходния кадър. Минималното време за отговор е 

винаги по-голямо от времето на паузата. Ако запитването на мастера е глобално адресирано, 

мастерът може да изпрати ново запитване само след изтичане на максималното време за отговор на 

подчиненото устройство. 

Мастерът следи за таймаут на съобщенията за определяне на грешки в предаването. Ако 

времето за изчакване на отговор от подчиненото устройство превиши максималното време за 

отговор, мастерът регистрира таймаут в комуникацията. 

В MODBUS RTU контрола на грешките в съобщенията се извършва чрез проверка на всеки 

кадър като цяло с използването на контролна сума CRC. 

Структурата на RTU кадъра има следния формат: 

 

Адрес на 

подчиненото 

устройство 

Код на функцията 
Данни на 

съобщението 
Контролна сума 

Пауза в 

предаването 

8 bits 8 bits n x 8 bits CRC 16 bits T pause 

 

Фигура 6-13 Структура на RTU съобщение 
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Структура на кадъра 

Адрес на подчиненото устройство 

Първият байт на кадъра определя адреса на подчиното устройство. Допустими са адреси на 

подчинените устройства от 1 до 247. В запитването на мастера този байт указва адреса на 

запитваното подчино устройство, в отговора на подчиненото устройство този байт указва адреса на 

отговарящото подчинено устройство. 

Адрес 0 служи за глобална адресация, т.е. за обръщане към всички подчинени устройства в 

мрежата. Подчинените устройства не отговарят на тези общо адресирани обръщения. 

Тип на функцията 

Полето на функцията съдържа 8 бита. В MODBUS RTU диапазона на кода на функцията е от 1 

до 255. В преобразувателите от серията 14ХХХ се поддържат стандартно четири функции за работа с 

регистрите, указани в таблице 6-10. Кодът на функцията е указан в десетичен формат. Функцията 

определя съдържанието и формата на данните в съобщенията. Когато подчиненото устройство 

отговаря на главното, то използва полето на кода на функцията за указване на грешка. В случай на 

нормален отговор, подчиненото устройство повтаря оригиналния код на функцията. Ако има грешка 

се връща кода на функцията с установен в 1 старши 7 бит. 

Бит 7 в кода на функцията се използва в отговора на подчиненото устройство за указване на 

изключителна ситуация. 

 

Код Описание на функцията 

03 (0x03) Четене на няколко 16-битови регистъра 

06 (0x06) Запис на един регистър 

16 (0x10) Запис на няколко 16-битови регистъра 

23 (0x17) Четене и запис на няколко 16-битови регистъра 

 

Таблица 6-10 Кодове на функциите на MODBUS 

 

Съобщенията с указаните по-горе функции FC03, FC06, FC16 и FC23 се отнасят за регистри с 

адреси 4ХХХХ от регистровото пространство на програмируемите логически контролери /PLC/ 

MODBUS. 

Регистри на MODBUS 

Спецификацията на протокола MODBUS определя регистрите като 16-битови цели числа със 

знак и даден параметър стандартно се изобразява в един регистър на MODBUS. За поддръжка на 32-

битови данни се използват функциите за многократен запис и четене на MODBUS, които позволяват 

да се изпращат блокове от съседни 16-битови регистри. 

Адресирането на регистрите в регистровото пространство на MODBUS и на ниво протокол са 

показани в таблица 6-11. С С X е указан номера на менюто към което принадлежи параметъра, а с Y 

е указан поредния номер на параметъра в това меню. Индексите „№ меню” и „№ параметър” са 

определени в диапазона от 1 до 99. 

 

Параметър 
Адрес на регистъра в 

преобразувателя 

Адрес на регистъра в 

MODBUS контролера 

Адрес на регистъра на 

ниво протокол 

P X.Y X*100+Y 40000+ X*100+Y X*100+Y-1 

 

Таблица 6-11 Адресиране на регистрите на MODBUS 

 

MODBUS RTU използва правилото за „обратен ред” за предаване на адреси и данни /с 

изключение на CRC, където предаването на данни се извършва в прав ред/.  Това означава, че при 

предаване на данни повече от от един байт, първи се предава старшия значещ байт.  

Преобразувателите 4ХХХ подържат както 16-битови, така и 32-битови регистри данни. Не се 

поддържат 32-битови данни с плаваща запетая. Мастерът избира нужния тип на достъп – 16- или 32-

битов с помощта на двата старши бита на регистъра на адреса, които указват избрания тип данни, 

както това е показано на фигура 6-14. 
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Фигура 6-14 Структура на адресното поле 

 

Избора на типа данни се извършва от 2-битово поле на адресния регистър е указан в 

таблица 6-12: 

 

Поле на битове 

 14-15 

Избран тип 

данни 
Коментар 

00 INT16 Поддържа се 

01 INT32 Поддържа се 

10 Float32 Не се поддържа 

11 - Резервиран 

 

Таблица 6-12 Избор на типа данни 

 

Ако е избран 32-битов тип данни, то подчиненото устройство използва два съседни 16-битови 

регистъра на MODBUS (СЗБ е първи). 

 

Контролна сума CRC 

В MODBUS RTU за проверка на всяко съобщение за грешка се използва контролна сума CRC16 

- MODBUS.  

Кода за CRC се изчислява от всички байтове на съобщението, като старт битовете и стоп 

битовете не участват. 

 

Съобщения за грешки 

В комуникацията на главното устройство с подчинените устройства могат да възникнат 

следните ситуации: 

 ако подчиненото устройство е приело запитването без грешки в комуникацията и разпознава 

нормално запитването, то връща нормален отговор; 

 ако подчиненото устройство не е приело запитването, отговор не се връща. Главното 

устройство очаква отговора на запитването в продължение на определен таймаут; 

 ако подчиненото устройство е приело запитването, но е открита грешка в комуникацията 

(грешка в контролната сума), то отговор не се връща. Главното устройство очаква отговора 

на запитването в продължение на определен таймаут; 

 ако подчиненото устройство е приело запитването без грешка в комуникацията, но не може 

да изпълни указаната функция (например четене на несъществуващи регистри). 

Подчиненото устройство връща съобщение за грешката и причината за нея. 

 

Формат на съобщението за грешка 

Съобщението за грешка на подчиненото устройство има следния формат: 

 

Байт Значение Описание 

0  Адрес на подчиненото устройство 

1  Изходен код на функцията с установен бит 7 

2  Код на грешка 

3  МЗБ (младши значещ байт) на CRC 

4  СЗБ (старши значещ байт) на CRC 

 

Таблица 6-13 Съобщение на подчиненото устройство за грешка 

Код на грешките 
Поддържат се следните кодове за грешка: 

 

 
bit 15 bit 14 bits 0 - 13 

Избор на типа данни Адрес на параметъра по протокол  = X x 100 + Y - 1 
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Код Наименование Описание 

01 ILLEGAL FUNCTION Кода на функцията не се поддържа. 

02 ILLEGAL DATA ADDRESS 

Адреса на регистъра, указан в запитването 

не е достъпен на даденото подчинено 

устройство. Запитването за четене съдържа 

извънредно голям брой регистри. 

03 ILLEGAL DATA VALUE 

Стойността съдържаща се в полето за данни 

в запитването е недопустима стойност за 

подчиненото устройство. 

 

Таблица 6-14 Кодове на грешките 

 

Описание на функциите на MODBUS RTU 
Функция FC03 (0x03) Многократно четене /Read Holding Registers/ 
Четене на текущата стойност на непрекъснат масив от регистри в подчиненото устройство. 

Максималното количество 16 битови регистри които могат да бъдат прочетени е 32 броя. Ако тази 

граница бъде превишена или се адресира несъществуващ параметър, то подчиненото устройство 

връща код на грешка 02. 

Режим на обща адресация за функция FC03 не се допуска. 

Сообщение для запроса специфицирует начальний регистр и число регистров для чтения. 

В таблица 6-15 е дефинирана структурата на съобщението на главното устройство за четене на 

данните от 16-битовите регистри на параметри P05.08 - P05.10 от подчинено устройство 17. 

Регистрите на параметрите са определени в ПЛК с адреси 40508-40510. 

 

Байт Значение Описание 

0 11 Адрес на подчиненото устройство  

1 03 Код на функцията 0х03 

2 01 СЗБ на адреса на началния регистър 40508 

3 FB МЗБ на адреса на началния регистър 40508 

4 00 СЗБ на броя на 16-битовите регистри 

5 03 МЗБ на броя на 16-битовите регистри 

6 77 МЗБ (младши значещ байт) на CRC 

7 56 СЗБ (старши значещ байт) на CRC 

 

Таблица 6-15 Функция FC03 - запитване на главното устройство 

 

Данните от 16 битовите регистри се предават в отговора на подчиненото устройство като два 

байта на регистър. За всеки регистър първият байт съдържа старшите битове, а втория байт съдържа 

младшите битове. В отговора на подчиненото устройство са указани стойностите на параметрите по 

подразбиране. 

 

Байт Значение Описание 

0 11 Адрес на отговарящото подчинено устройство.  

1 03 Код на функцията 0х03 

2 06 
Дължина на четения блок данни от регистрите в 

байтове 

3 02 СЗБ на данните от регистър 40508 

4 58 МЗБ на данните от регистър 40508 

5 00 СЗБ на данните от регистър 40509 

6 48 МЗБ на данните от регистър 40509 

7 00 СЗБ на данните от регистър 40510 

8 E1 МЗБ на данните от регистър 40510 

9 8C МЗБ (младши значещ байт) на CRC 

10 C4 СЗБ (старши значещ байт) на CRC 

 

Таблица 6-16 Функция FC03 - отговор на подчиненото устройство 
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Функция FC06 (0x06) Запис на един регистър /Preset Single Register/ 

Записва стойност в един 16-разряден регистър. Адресът на регистъра може да съответства на 

32-битов параметър, но могат да се изпратят само 16 бита данни. 

Максималното брой 16 битови регистри, които могат да бъдат записани в подчиненото 

устройство е 32 броя. Ако тази граница бъде превишена или се адресира несъществуващ параметър, 

то подчиненото устройство връща код на грешка 02. 

Когато в запитването е указано глобално адресиране, всички подчинени устройства включени 

на серийната шина ще запишат указаната стойност в посочения регистър. 

По-долу е посочен пример на запис в параметър P16.33  на шестнайсетбитов регистър 0000 

0100 0000 0101 /0х0405/ в подчинено устройство с номер 17. Това съответства на задействани 

комуникационни цифрови входове INC1, INC3 и INC11. На параметър P13.33 в ПЛК съответства 

регистър с адрес 41633. 

 

Байт Значение Описание 

0 11 Адрес на подчиненото устройство от 1 до 247 

1 06 Код на функцията 0х06 

2 06 СЗБ на адреса на регистъра 41633 

3 60 МЗБ на адреса на регистъра 41633 

4 04 СЗБ на данните за регистър 41633 

5 05 МЗБ на данните за регистър 41633 

6 49 МЗБ (младши значещ байт) на CRC 

7 0F СЗБ (старши значещ байт) на CRC 

 

Таблица 6-17 Функция FC06 - запитване на главното устройство 

 

В случай на успешно изпълнение на функцията отговора на подчиненото устройство е 

идентичен на запитването. 

 

Байт Значение Описание 

0 11 Адрес на подчиненото устройство.  

1 06 Код на функцията 0х06 

2 06 СЗБ на адреса на регистър 41633 

3 60 МЗБ на адреса на регистър 41633 

4 04 СЗБ на данните от регистър 41633 

5 05 МЗБ на данните от регистър 41633 

6 49 МЗБ (младши значещ байт) на CRC 

7 0F СЗБ (старши значещ байт) на CRC 

 

Таблица 6-18 Функция FC06 - отговор на подчиненото устройство 

 

В случай, че се извършва опит за запис в недостъпен параметър или стойността е извън 

диапазона подчиненото устройство връща код на грешка 03. 

 

Функция FC16 (0x10) Многократен запис /Preset Multiple Regs/ 

Запис на непрекъснат масив от регистри. Максималното количество 16 битови регистри, които 

могат да бъдат записани в подчиненото устройство е 32 броя. Ако тази граница бъде превишена или 

се адресира несъществуващ параметър, то подчиненото устройство връща код на грешка 02. 

При глобално адресиране функцията установява подобните регистри във всички подчинени 

устойства. 

По-долу е приведен пример за запис в параметър P16.01 на подчиненото устройство с номер 17 

на стойност 1510 /0х000F/ и в параметър P16.02 на стойност 0. С изпълнението на този запис на 

комуникационния вход INC1 се присвоява функция 15 /режим JOG/ при активно логическо ниво 1. 

 

Байт Значение Описание 

0 11 
Адрес на подчиненото устройство от 1 до 247. При 

0 се извършва глобална адресация. 

1 10 Код на функция FC16 
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2 06 СЗБ на адреса на началния регистър 

3 40 МЗБ на адреса на началния регистър 

4 00 СЗБ на броя на 16-битовите регистри 

5 02 МЗБ на броя на 16-битовите регистри 

6 04 Брой байтове в полето данни 

7 00 СЗБ на регистър 41601 

8 0F МЗБ на регистър 41601 

9 00 СЗБ на регистър 41602 

10 01 МЗБ на регистър 41602 

11 A3 МЗБ (младши значещ байт) на CRC 

12 11 СЗБ (старши значещ байт) на CRC 

 

Таблица 6-19 Функция FC16 - запитване на главното устройство 

 

 

Подчиненото устройство обработва блока за запис в реда на получаване на данните. 

Нормалното съобщение за отговор връща адреса на подчиненото устройство, функцията, адреса на 

първия регистър и броя записани регистри, както това е показано в таблица 6-20. 

 

Байт Значение Описание 

0 11 Адрес на отговарящото подчинено устройство.  

1 10 Код на функция FC16 

2 06 СЗБ на адреса на началния регистър 

3 40 МЗБ на адреса на началния регистър 

4 00 СЗБ на броя на записаните 16-битови регистри 

5 02 МЗБ на броя на записаните 16-битови регистри 

6 42 МЗБ (младши значещ байт) на CRC 

7 04 СЗБ (старши значещ байт) на CRC 

 

Таблица 6-20 Функция FC16 - отговор на подчиненото устройство 

 

 

Ако възникне грешка при записа поради стойност извън диапазона, то записа на блока се 

прекратява. Подчиненото устройство не дава съобщение за грешка, вместо това наличието на грешка 

се сигнализира на мастера с броя успешно записани регистри, указани в отговора към мастера. 

 

Функция FC23 (0x17) Многократно четене/запис (Read / Write 4X Registers) 
Извършва операциите запис и четене за една MODBUS транзакция.  Функцията може да 

записва ново съдържание на регистри 4ХХХХ и да връща съдържанието на друга група регистри 

4ХХХХ.  

Максималното брой 16 битови регистри, които могат да бъдат записани в подчиненото 

устройство е 32 броя. Ако тази граница бъде превишена или се адресира несъществуващ параметър, 

то подчиненото устройство връща код на грешка 02. 

Запитването на мастера специфицира началния адрес и броя регистри от групата за четене. 

Също така специфицира началния адрес, броя регистри и данните за запис в група регистри. Броячът 

на байтове съдържа броя на байтовете, предавани в полето на данните. 

В примера, приведен по-долу е показано изпълнението на функцията FC23 от подчинено 

устройство 17. Извършва се четене данните от 16- битовите регистри на параметри P05.08 - P05.10 и 

запис в параметри P16.01 и P16.02 на стойности 1510 /0х000F/ и 0 съответно. С изпълнението на този 

запис на комуникационен вход INC1 се присвоява функция 15 /режим JOG/ при активно логическо 

ниво 1. 

 

Байт Значение Описание 

0 11 Адрес на подчиненото устройство от 1 до 247 

1 17 Код на функцията FC23 

2 01 СЗБ на адреса на началния регистър за четене 

3 FB МЗБ на адреса на началния регистър за четене 
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4 00 СЗБ на броя на 16-битовите регистри за четене 

5 03 МЗБ на броя на 16-битовите регистри за четене 

6 06 СЗБ на адреса на началния регистър за запис 

7 40 МЗБ на адреса на началния регистър за запис 

8 00 СЗБ на броя на 16-битовите регистри за запис 

9 02 МЗБ на броя на 16-битовите регистри за запис 

10 04 Дължина на записваните данни в байтове 

11 00 СЗБ на данните от регистър 41601 

12 0F МЗБ на данните от регистър 41601 

13 00 СЗБ на данните от регистър 41602 

14 01 МЗБ на данните от регистър 41602 

15 FC МЗБ (младши значещ байт) на CRC 

16 81 СЗБ (старши значещ байт) на CRC 

 

Таблица 6-21 Функция FC23 - запитване на главното устройство 

 

Нормалното съобщение за отговор връща кадъра описан по-долу в таблица 6-22. 

 

Байт Значение Описание 

0 11 Адрес на отговарящото подчинено устройство.  

1 17 Код на функцията FC23 

2 06 
Дължина на четения блок регистрови данни в 

байтове 

3 02 СЗБ на данните от регистър 40508 

4 58 МЗБ на регистровите данни 40508 

5 00 СЗБ на данните от регистър 40509 

6 48 МЗБ на регистровите данни 40509 

7 00 СЗБ на данните от регистър 40510 

8 E1 МЗБ на регистровите данни 40510 

9 8C МЗБ (младши значещ байт) на CRC 

10 3B СЗБ (старши значещ байт) на CRC 

 

Таблица 6-22 Функция FC23 - отговор на подчиненото устройство 

 

Ако възникне грешка при записа поради стойност извън диапазона или недостъпен параметър, 

то записа на блока се прекратява и подчиненото устройство връща код на грешка 03. 

 

 

 

Операции с 32 – битови регистри 

Операциите с 32 – битовите регистри се разглеждат в примера по-долу с използването на 

функция FC03 за четене на регистри. 

В примера по-долу с помощта на функцията FC03 от подчинено устройство 8 се четат 32 - 

битовите регистри на параметри от P13.04 до P13.07. 

Адресът на регистрите на първия параметър P13.04 в адресното пространство на ПЛК 

MODBUS е 41304. При предаване bit 14 на адресния регистър се поставя в 1 за указване за работа с 

32 – битови параметри. 

 

Байт Стойност Описание 

0 08 Адрес на запитваното подчинено устройство 

1 03 Функция FC03 – многократно четене 

2 45 Адрес на началния регистър на P13.04 

(16384 + 1304 – 1) = 17687 = 0х 4517 3 17 

4 00 Брой 16-битови регистри за четене P13.04 до 

P13.07: 4 х 32- битови регистъра = 8х16-битови 

регистъра 5 08 



 

Тиристорни преобразуватели серия 14ХХХ за управление на двигатели за постоянен ток с постоянни магнити. 

Техническо описание, документ версия UGbSRV832_203.. 92 

6 E1 МЗБ (младши значещ байт) на CRC 

7 9D СЗБ (старши значещ байт) на CRC 

 

Таблица 6-23 Функция FC03 - заявка на мастера за 32-битово четене 

 

Байт Стойност Описание 

0 08 Адрес на запитваното подчинено устройство 

1 03 FC03 – многократно четене 

2 10 
Дължина на данните (байтове) = 4х32-битови 

регистъра = 16 байта 

3 00 СЗБ на старшия 16-битов регистър на Р13.04 

4 00 МЗБ на старшия 16-битов регистър на Р13.04 

5 EA СЗБ на младшия 16-битов регистър на Р13.04 

6 60 МЗБ на младшия 16-битов регистър на Р13.04 

7 00 СЗБ на старшия 16-битов регистър на Р13.05 

8 01 МЗБ на старшия 16-битов регистър на Р13.05 

9 38 СЗБ на младшия 16-битов регистър на Р13.05 

10 80 МЗБ на младшия 16-битов регистър на Р13.05 

11 00 СЗБ на старшия 16-битов регистър на Р13.06 

12 01 МЗБ на старшия 16-битов регистър на Р13.06 

13 86 СЗБ на младшия 16-битов регистър на Р13.06 

14 AD МЗБ на младшия 16-битов регистър на Р13.06 

15 00 СЗБ на старшия 16-битов регистър на Р13.07 

16 01 МЗБ на старшия 16-битов регистър на Р13.07 

17 D4 СЗБ на младшия 16-битов регистър на Р13.07 

18 C0 МЗБ на младшия 16-битов регистър на Р13.07 

19 19 МЗБ (младши значещ байт) на CRC 

20 4F СЗБ (старши значещ байт) на CRC 

 

Таблица 6-24 Функция FC03 - отговор на подчиненото устройство при 32-битово четене 

 

Четене, когато фактическия тип на параметъра се различава от избрания 

Подчиненото устройство изпраща младшата значеща дума на 32-битовия параметър, ако този 

параметър се чете при 16-битов достъп. 

Подчиненото устройство разширява младшата значеща дума на 16-битовия параметър до знака, 

ако той се чете като 32-битов параметър.  

При 32-битов достъп, броят на 16-битовите регистри трябва да бъде четен. 

Например, ако P01.28 е 32-битов параметър със стойност 0х12345678, P01.29 е 16-битов 

параметър със знак и със стойност 0хABCD, а P01.30 е 16-битов параметър със знак и със стойност 

0х0123 са възможни следните варианти на отговор на подчиненото устройство 

 

Четене на 

параметър 

Адрес на 

първия 

регистър 

Брой 16-битови 

регистри в заявката 
Отговор Коментар 

P01.28 127 1 0x5678 

Стандартният 16-битов достъп до 32-

битов регистър връща младшата 16-

битова дума с изрязани данни 

P01.28 16511 2 0x12345678 Пълен 32-битов достъп 

P01.28 16511 1 Грешка 02 

При 32-битов достъп броят на 16-

битовите регистри трябва да бъде 

четен 

P01.29 128 1 0хABCD 

Стандарният 16-битов достъп до 32-

битов регистър връща младшите 16 

бита от регистъра 

P01.29 16512 2 0xFFFFABCD 

32-битовият достъп до 16-битов 

регистър връща 32-битова дума 

данни с разширен знак 
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P01.30 16513 2 0x00000123 

32-битовият достъп до 16-битов 

регистър връща 32-битова дума 

данни с разширен знак 

P01.28 - 

P01.29 
127 2 

0x5678, 

0xABCD 

Стандарният 16-битов достъп до 32-

битов регистър връща младшата 16 

битова дума с отрязани данни 

P01.28 - 

P01.29 
16511 4 

0x12345678, 

0xFFFFABCD 
Пълен 32-битов достъп 

 

Таблица 6-25 Четене при различни формати на данните 

 

Запис при който фактическия тип на параметъра се отличава от избрания 

Подчиненото устройство разрешава да се запише 32-битова стойност в 16-битов параметър, ако 

тази стойност се намира вътре в допустимия диапазон на 16-битовия параметър. 

Подчиненото устройство разрешава да се запише 16-битова стойност в 32-битов параметър. 

Подчиненото устройство разширява записваната стойност с отчитане на знака, и и възможния 

диапазон на този тип запис е ±32767. 

Например, ако P01.28 има диапазон ±100000 и P01.29 има диапазон ±10000. 

 

 

 

Запис 

Адрес на 

първия 

регистър 

Брой 16 bit 

регистри в 

заявката 

Данни Коментар 

P01.28 127 1 0x1234 

Стандартен 16-битов запис в 32-битов 

регистър.  

Записана величина = 0х00001234 

P01.28 127 1 0xABCD 

Стандартен 16-битов запис в 32-битов 

регистър.  

Записана величина = 0хFFFFABCD 

P01.28 16511 2 0x00001234 

Стандартен 32-битов запис в 32-битов 

регистър. 

Записана величина = 0х00001234 

P01.29 128 1 0х0123 

Стандартен 16-битов запис в 16-битов 

регистър. 

Записана величина = 0х0123 

P01.29 16512 2 0x00000123 

Стандартен 32-битов запис в 16-битов 

регистър. 

Записана величина = 0х0123 

 

Таблица 6-26 Запис при различни формати на данните 

 

 параметры MODBUS 
 

За работа по протокол MODBUS RTU в група 13 се поддържат следните параметри: 

 

P13.01 Скорост на комуникация Baud rate 

Int RW EE Min Max Default Unit 

  0514H 0 5 0 - 

 

 P13.01 = 0 – 115200 bps 

 P13.01 = 1 – 57600 bps 

 P13.01 = 2 – 38400 bps 

 P13.01 = 3 – 19200 bps 

 P13.01 = 4 – 14400 bps 

 P13.01 = 5 – 9600 bps 
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P13.02 Мodbus адрес на устройството MODBUS address 

Int RW EE Min Max Default Unit 

  0515H 1 247 1 - 

 

Моdbus  адрес за идентификация на подчиненото устройство. Допустими са адреси от 1 до 247. 

На дадена серийна шина не се допуска наличието на две устройства с идентични адреси. Адрес 0 е 

предназначен за глобална адресация. 

 

P13.03 Продължителност на паузата между кадрите Timer start RTU 

Uni RW EE Min Max Default Unit 

  0516H 0.01 10.00 0.28 ms 

 

Продължителност на паузата между кадрите в MODBUS RTU протокола. Продължителността 

се определя от броя на дискретите, въведени в параметър P13.03. Параметър P15.03 приема 

стойности от 0.01 до 10.00 ms. Големите стойности на параметър P13.03 се отнасят за ниските 

скорости на комуникация. Съгласно спецификацията на протокола MODBUS RTU се препоръчва 

паузата между кадрите да е продължителност 3.5 х Тс, където Тс е времето за предаване на един 

шестнайсетичен символ или 4 бита. Общо за паузата се определя продължителността на 14 бита. С 

параметър P13.03 се настройва най-близката равна или по-голяма стойност на паузата. 

 

Пример:  

Ако е избрана скорост на комуникация 19200 bps се препоръчва продължителност на паузата 

0.73 ms. Въвежда се в параметър P13.03 = 0.73. 

 

P13.04 Запис на данните в енергонезависимата памет ENA write EEprom 

Int RW  Min Max Default Unit 

  0517H 0 1 0 - 

 

 P13.04 = 0 – при изпълнение на функциите за запис FC06, FC16 и FC23 данните не се 

записват в енергонезависимата памет. Този режим се препоръчва при работа с протокол  

MODBUS RTU; 

 P13.04 = 1 – при изпълнение на функциите за запис FC06, FC16 и FC23 данните се записват 

в енергонезависимата памет. Следва да се има в предвид, че в този случай, вследствие на 

многократните записи в енергонезависимата памет, може да се наруши нейната 

работоспособност. 

 

6.4.14 Група 14 – параметри на комуникационните входове 
За комуникационните входове е прието означение INCXX, където XX пореден номер на 

дадения вход. 

 

P14.01 Тип на комуникационния вход INC1 Type com inp 1 

Int RW EE Min Max Default Unit 

  0578H 0 33 0 - 

 

Комуникационният вход може да бъде запрограмиран да изпълнява всяка от функциите 

посочени в таблица 6-6, като в параметър P14.01 се въведе номера на съответната функция от 0 до 

33. Подробно функциите на цифровите входове са описани в т.6.4.9. 

 

P14.02 Инвертиране логическото ниво на вход INC1 Logic com inp 1 

Int RW EE Min Max Default Unit 

  0579H 0 1 0 - 

 

Параметър P14.02 приема две стойности: 

 P14.02 = 0 – запазва се активното логическо ниво на вход INC1. Активното логическо ниво 

на бит 1, съответстващ на INC1 e 1; 
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 P14.02 = 1 – инвертира се активното логическо ниво на вход IN1. Активното логическо ниво 

на бит 1, съответстващ на INC1 e 0. 

 

По-долу са показаны параметрте на цифровте входове от IN2 до IN18. 

 

P14.03 Тип на комуникационния вход INC2  Type com inp 2 

Unt RW EE Min Max Default Unit 

  057AH 0 33 2 - 

P14.05 Тип на комуникационния вход INC3  Type com inp 3 

  057CH 0 33 0 - 

P14.07 Тип на комуникационния вход INC4  Type com inp 4 

  057EH 0 33 0 - 

P14.09 Тип на комуникационния вход INC5  Type com inp 5 

  0580H 0 33 0 - 

P14.11 Тип на комуникационния вход INC6  Type com inp 6 

  0582H 0 33 0 - 

P14.13 Тип на комуникационния вход INC7  Type com inp 7 

  0584H 0 33 0 - 

P14.15 Тип на комуникационния вход INC8  Type com inp 8 

  0586H 0 33 0 - 

P14.17 Тип на комуникационния вход INC9  Type com inp 9 

  0588H 0 33 0 - 

P14.19 Тип на комуникационния вход INC10  Type com inp 10 

  058AH 0 33 0 - 

P14.21 Тип на комуникационния вход INC11  Type com inp 11 

  058CH 0 33 0 - 

P14.23 Тип на комуникационния вход INC12  Type com inp 12 

  058EH 0 33 0 - 

P14.25 Тип на комуникационния вход INC13  Type com inp 13 

  0590H 0 33 0 - 

P14.27 Тип на комуникационния вход INC14  Type com inp 14 
  0592H 0 33 0 - 

P14.29 Тип на комуникационния вход INC15  Type com inp 15 

  0594H 0 33 0 - 

P14.31 Тип на комуникационния вход INC16  Type com inp 16 

  0596H 0 33 0 - 

 

P14.04 Инвертиране на логическото ниво на вход INC2 Logic com inp 2 

Uni RW EE Min Max Default Unit 

  057BH 0 1 0 - 

P14.06 Инвертиране на логическото ниво на вход INC3 Logic com inp 3 

  057DH 0 1 0 - 

P14.08 Инвертиране на логическото ниво на вход INC4 Logic com inp 4 

  057FH 0 1 0 - 

P14.10 Инвертиране на логическото ниво на вход INC5 Logic com inp 5 

  0581H 0 1 0 - 

P14.12 Инвертиране на логическото ниво на вход INC6 Logic com inp 6 

  0583H 0 1 0 - 

P14.14 Инвертиране на логическото ниво на вход INC7 Logic com inp 7 

  0585H 0 1 0 - 

P14.16 Инвертиране на логическото ниво на вход INC8 Logic com inp 8 

  0587H 0 1 0 - 

P14.18 Инвертиране на логическото ниво на вход INC9 Logic com inp 9 

  0589H 0 1 0 - 

P14.20 Инвертиране на логическото ниво на вход INC10 Logic com inp 10 
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  058BH 0 1 0 - 

P14.22 Инвертиране на логическото ниво на вход INC11 Logic com inp 11 

  058DH 0 1 0 - 

P14.24 Инвертиране на логическото ниво на вход INC12 Logic com inp 12 

  058FH 0 1 0 - 

P14.26 Инвертиране на логическото ниво на вход INC13 Logic com inp 13 

  0591H 0 1 0 - 

P14.28 Инвертиране на логическото ниво на вход INC14 Logic com inp 14 

  0593H 0 1 0 - 

P14.30 Инвертиране на логическото ниво на вход INC15 Logic com inp 15 

  0595H 0 1 0 - 

P14.32 Инвертиране на логическото ниво на вход INC16 Logic com inp 16 

  0597H 0 1 0 - 

 

 

P14.33 Състояние на комуникационите входове Comm digit inp 

Bit RO  Min Max Default Unit 

  0598H 
00000000 

00000000 

00000000 

00000000 

00000000 

00000000 
bin 

 

Състоянието на комуникационните цифрови входове се показва в 16 битов код с формат 

00000000 00000000, където най старшия разряд е отдясно.  

 

6.4.15 Група 15 – параметри на комуникационните изходи 
 

P15.01 Тип на комуникационния изход OUTC1 Type com out 1 

Int RW EE Min Max Default Unit 

  05DCH 0 7 0 - 

 

Комуникационният изход може да бъде запрограмиран да изпълнява всяка от фукциите 

посочени в таблица 6-8, като в параметър P15.01 се въвежда номера на фукцията. Подробно 

функциите на цифровите изходи са описани в т.6.4.10. 

 

P15.02 Инвертиране на логическото ниво на изход OUTC1 Logic com out 1 

Int RW EE Min Max Default Unit 

  05DDH 0 1 0 - 

 

Параметър P15.02 приемает две стойности: 

 P15.02 = 0 – запазва се активното логическо ниво на комуникационен изход OUTC1. 

Активното логическо ниво на бит 1, съответстващ на изход OUTC1 е високо /1/; 

 P15.02 = 1 – инвертира се активното логическо ниво на комуникационен изход OUTC1. 

Активното логическо ниво на бит 1, съответстващ на изход OUTC1 е ниско /0/. 

 

P15.03 Тип на комуникационния изход OUTC2 Type com out 2 

Int RW EE Min Max Default Unit 

  05DEH 0 7 0 - 

P15.05 Тип на комуникационния изход OUTC3 Type com out 3 

  05E0H 0 7 0 - 

P15.07 Тип на комуникационния изход OUTC4 Type com out 4 

  05E2H 0 7 0 - 

P15.09 Тип на комуникационния изход OUTC5 Type com out 5 

  05E4H 0 7 0 - 

P15.11 Тип на комуникационния изход OUTC6 Type com out 6 

  05E6H 0 7 0 - 

P15.13 Тип на комуникационния изход OUTC7 Type com out 7 

  05E8H 0 7 0 - 
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P15.15 Тип на комуникационния изход OUTC8 Type com out 8 

  05EAH 0 7 0 - 

P15.17 Тип на комуникационния изход OUTC9 Type com out 9 

  05ECH 0 7 0 - 

P15.19 Тип на комуникационния изход OUTC10 Type com out 10 

  05EEH 0 7 0 - 

P15.21 Тип на комуникационния изход OUTC11 Type com out 11 

  05F0H 0 7 0 - 

P15.23 Тип на комуникационния изход OUTC12 Type com out 12 

  05F2H 0 7 0 - 

P15.25 Тип на комуникационния изход OUTC13 Type com out 13 

  05F4H 0 7 0 - 

P15.27 Тип на комуникационния изход OUTC14 Type com out 14 

  05F6H 0 7 0 - 

P15.29 Тип на комуникационния изход OUTC15 Type com out 15 

  05F8H 0 7 0 - 

P15.31 Тип на комуникационния изход OUTC16 Type com out 16 

  05FAH 0 7 0 - 

 

 

 

P15.04 Инвертиране на логическото ниво на изход OUTC2 Logic com out 2 

Int RW EE Min Max Default Unit 

  05DFH 0 1 0 - 

P15.06 Инвертиране на логическото ниво на изход OUTC3 Logic com out 3 
  05E1H 0 1 0 - 

P15.08 Инвертиране на логическото ниво на изход OUTC4 Logic com out 4 

  05E3H 0 1 0 - 

P15.10 Инвертиране на логическото ниво на изход OUTC5 Logic com out 5 

  05E5H 0 1 0 - 

P15.12 Инвертиране на логическото ниво на изход OUTC6 Logic com out 6 

  05E7H 0 1 0 - 

P15.14 Инвертиране на логическото ниво на изход OUTC7 Logic com out 7 

  05E9H 0 1 0 - 

P15.16 Инвертиране на логическото ниво на изход OUTC8 Logic com out 8 

  05EBH 0 1 0 - 

P15.18 Инвертиране на логическото ниво на изход OUTC9 Logic com out 9 

  05EDH 0 1 0 - 

P15.20 Инвертиране на логическото ниво на изход OUTC10 Logic com out 10 

  05EFH 0 1 0 - 

P15.22 Инвертиране на логическото ниво на изход OUTC11 Logic com out 11 

  05F1H 0 1 0 - 

P15.24 Инвертиране на логическото ниво на изход OUTC12 Logic com out 12 

  05F3H 0 1 0 - 

P15.26 Инвертиране на логическото ниво на изход OUTC13 Logic com out 13 

  05F5H 0 1 0 - 

P15.28 Инвертиране на логическото ниво на изход OUTC14 Logic com out 14 

  05F7H 0 1 0 - 

P15.30 Инвертиране на логическото ниво на изход OUTC15 Logic com out 15 
  05F9H 0 1 0 - 

P15.32 Инвертиране на логическото ниво на изход OUTC16 Logic com out 16 

  05FBH 0 1 0 - 
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P15.33 Състояние на комуникационните изходи Comm digit out 

Bit RO  Min Max Default Unit 

  05FCH 
00000000 

00000000 

00000000 

00000000 

00000000 

00000000 
bin 

 

Състоянието на комуникационните цифрови изходи се показва в 16 битов код с формат 

00000000 00000000, където номерът на изхода отговаря на номера на разряда. 

 

 

6.4.16 Група 16 – параметри на допълнителните функции 
 

P16.01 Рампа скорости функции MOT POT Ramp ref pot 

Uni RW EE Min Max Default Unit 

  0640H 0.0 3000.0 20.0 s 

 

Рампа на изменение на скоростта при изпълнение на функция моторен потенциометър MOT 

POT. Определя скоростта на изменение на заданието за скорост при работа с функция FIN6 MOT 

POT и активиране на вход с програмирана функция FIN7 за увеличаване на скоростта и функция 

FIN8 за намаляване на скоростта. След деактивиране на входа задвижването остава да работи на 

достигната скорост. 

 

P16.02 Начална стойност на заданието MOT POT Reset ref pot 

Bi RW EE Min Max Default Unit 

Double  0641H -100.000 100.000 0.000 % NMAX 

 

Начална стойност на заданието при изпълнение на  функцията MOT POT. В параметър P16.02 

се въвежда началното задание за скорост при задействане на функцията моторен потенциометр. 

 

P16.03 Режим на работа на фунция MOT POT Type ref pot 

Int RW EE Min Max Default Unit 

 ENBL 0642H 0 1 0 - 

 

Параметър P16.03 приема две стойности: 

 P16.03 = 0 – двуполярно изменение на скоростта; 

 P16.03 = 1 – еднополярно изменение на скоростта. 

 

P16.04 Първа фиксирана скорост FIXED VEL REF 1 User vel ref 1 

Bi RW EE Min Max Default Unit 

Double  0643H -100.000 100.000 0.000 % NMAX 

P16.05 Втора фиксирана скорост FIXED VEL REF 2 User vel ref 2 

Double  0644H -100.000 100.000 0.000 % NMAX 

P16.06 Трета фиксирана скорост FIXED VEL REF 3 User vel ref 3 

Double  0645H -100.000 100.000 0.000 % NMAX 

P16.07 Четвърта фиксирана скорост FIXED VEL REF4 User vel ref 4 

Double  0646H -100.000 100.000 0.000 % NMAX 

P16.08 Пета фиксирана скорост FIXED VEL REF 5 User vel ref 5 

Double  0647H -100.000 100.000 0.000 % NMAX 

P16.09 Шеста фиксирана скорост FIXED VEL REF 6 User vel ref 6 

Double  0648H -100.000 100.000 0.000 % NMAX 

P16.10 Седма фиксирана скорост FIXED VEL REF 7 User vel ref 7 

Double  0649H -100.000 100.000 0.000 % NMAX 

P16.11 Осма фиксирана скорост FIXED VEL REF 8 User vel ref 8 

Double  064AH -100.000 100.000 0.000 % NMAX 
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Стойности на фиксираните зададени скорости при изпълнение на функция FIXED VEL REF. 

Изпълняват се при активирането на цифров вход с програмирана функция FN10. Заданието за 

скорост се определя от параметъра, избран с паралелен двоичен код от входове с програмирани 

функции FN1, FN12 и FN13. Фиксираните зададени скорости  са определени в проценти от 

максималната скорост. Съответствието между паралелния код и параметрите е показано в 

таблица 6-27. 

 

 P16.04 P16. 05 P16. 06 P16. 07 P16. 08 P16. 09 P16. 10 P16. 11 

FIN7 bit0 0 1 0 1 0 1 0 1 

FIN8 bit1 0 0 1 1 0 0 1 1 

FIN9 bit2 0 0 0 0 1 1 1 1 

 

Таблица 6-27 Паралелен код за избор на параметрите за фиксираните зададени скоростти на 

функция FIXED VEL REF 

 

P16.12 Първа фиксирана стъпка STEP JOG 1 JOG step 1 

Uni RW EE Min Max Default Unit 

Double  064BH 0.000 100000.000 0.000 mm 

P16.13 Втора фиксирана стъпка STEP JOG 2 JOG step 2 

Double  064CH 0.000 100000.000 0.000 mm 

P16.14 Трета фиксирана стъпка STEP JOG 3 JOG step 3 

Double  064DH 0.000 100000.000 0.000 mm 

P16.15 Четвърта фиксирана стъпка STEP JOG 4 JOG step 4 

Double  064EH 0.000 100000.000 0.000 mm 

P16.16 Пета фиксирана стъпка STEP JOG 5 JOG step 5 

Double  064FH 0.000 100000.000 0.000 mm 

P16.17 Шеста фиксирана стъпка STEP JOG 6 JOG step 6 

Double  0650H 0.000 100000.000 0.000 mm 

P16.18 Седма фиксирана стъпка STEP JOG 7 JOG step 7 

Double  0651H 0.000 100000.000 0.000 mm 

P16.19 Осма фиксирана стъпка STEP JOG 8 JOG step 8 

Double  0652H 0.000 100000.000 0.000 mm 

 

Фиксирана стъпка на движение FIXED STEP JOG в режим STEP JOG. Изпълнява се при 

активирането на цифров вход с програмирана функция FN21. Заданието за стъпка се определя от 

параметъра, избран с паралелен двоичен код от входове с програмирани функции FN22, FN23 и 

FN24. С команди SF и SR се определя посоката на движение. Съответствието между паралелния код 

и параметрите е показано в таблица 6-28. 

 

 P16.12 P16.13 P16.14 P16.15 P16.16 P16.17 P16.18 P16.19 

FIN22 bit0 0 1 0 1 0 1 0 1 

FIN23 bit1 0 0 1 1 0 0 1 1 

FIN24 bit2 0 0 0 0 1 1 1 1 

 

Таблица 6-28  Паралелен код за избор на параметрите за преместване с фиксирани 

стъпки на функция FIXED STEP JOG 

 

6.4.17 Група 17 – параметри на фиксираните позиции 
 

P17.01 Тип на позициониране Pos type 

Int RW EE Min Max Default Unit 

 ENBL 06A4H 0 1 0 - 

 

Параметър P17.01 приема две стойности: 

 P17.01 = 0 – абсолютно позициониране; 

 P17.01 = 1 – относителное позициониране. 
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P17.02 Първа фиксирана позиция POS1 Position 1 

Bi RW EE Min Max Default Unit 

Double  06A5H -100000.000 +100000.000 0.000 mm 

P17.04 Втора фиксирана позиция POS2 Position 2 

Double  06A7H -100000.000 +100000.000 0.000 mm 

P17.06 Трета фиксирана позиция POS3 Position 3 

Double  06A9H -100000.000 +100000.000 0.000 mm 

P17.08 Четвърта фиксирана позиция POS4 Position 4 

Double  06ABH -100000.000 +100000.000 0.000 mm 

P17.10 Пета фиксирана позиция POS5 Position 5 

Double  06ADH -100000.000 +100000.000 0.000 mm 

P17.12 Шеста фиксирана позиция POS6 Position 6 

Double  06AFH -100000.000 +100000.000 0.000 mm 

P17.14 Седма фиксирана позиция POS7 Position 7 

Double  06B1H -100000.000 +100000.000 0.000 mm 

P17.16 Осма фиксирана позиция POS8 Position 8 

Double  06B3H -100000.000 +100000.000 0.000 mm 

 

Фиксираните позиции се избират с паралелен код от цифрови входове с програмирани функции 

FIN25, FIN26 и FIN27. Преместването се изпълнява след команди FIN28 – GO POS и FIN15 – POS 

MODE в режим на позициониране с вътрешно задание P02.06 = 3 и при Р11.17 = 1. 

 

P17.03 Скорост на преместване в POS1 Velocity 1 

Uni RW EE Min Max Default Unit 

Double  06A6H 0.000 200000.000 0.000 mm/min 

P17.05 Скорост на преместване в POS2 Velocity 2 

Double  06A8H 0.000 200000.000 0.000 mm/min 

P17.07 Скорост на преместване в POS3 Velocity 3 

Double  06AAH 0.000 200000.000 0.000 mm/min 

P17.09 Скорост на преместване в POS4 Velocity 4 

Double  06ACH 0.000 200000.000 0.000 mm/min 

P17.11 Скорост на преместване в POS5 Velocity 5 

Double  06AEH 0.000 200000.000 0.000 mm/min 

P17.13 Скорост на преместване в POS6 Velocity 6 

Double  06B0H 0.000 200000.000 0.000 mm/min 

P17.15 Скорост на преместване в POS7 Velocity 7 

Double  06B2H 0.000 200000.000 0.000 mm/min 

P17.17 Скорост на преместване в POS8 Velocity 8 

Double  06B4H 0.000 200000.000 0.000 mm/min 

 

Скоростта на преместване в избраната позиция се ограничава от максималната скорост. 

 

 
P17.02 

P17.03 

P17.04 

P17.05 

P17.06 

P17.07 

P17.08 

P17.09 

P17.10 

P17.11 

P17.12 

P17.13 

P17.14 

P17.15 

P17.16 

P17.17 

FIN25 bit0 0 1 0 1 0 1 0 1 

FIN26 bit1 0 0 1 1 0 0 1 1 

FIN27 bit2 0 0 0 0 1 1 1 1 

 

Таблица 6-29 Паралелен код за избор на параметри на фиксираните позиции 

 

6.5 Грешки в авариен режим 
Появата на съобщение Error N XX на дисплея на терминала означава грешка, чийто номер е 

даден в последните два разряда. Съобщението за грешка се показва при нейното регистриране, 

независимоот това, в какъв режим се намира преобразувателя. Регистрираните съобщения за грешки 
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се съхраняват в параметрите от група P10 в последователността на тяхното възникване. След 

натискане на бутон ESC се възстановява състоянието на терминала, предшестващо появата на 

грешката. Списъкът на съобщенията за грешки е указан в таблица 6-30, а в таблица 6-31 е показано 

състоянието на светодиодните индикации при възникване на авариен режим. 

 

Грешка № Текст Описание на грешките 

Error N 01 Soft Phase Fault 
Прекъснати или несфазирани силови и синхронизиращи напрежения. 

Неправилно зануляване на преобразувателя. 

Error N 02 Power Phase Fault 
Прекъсване на силовото захранване или на напрежението на отделна 

фаза. 

Еrror N 03 FRequency Fault 
Честотата на захранващата мрежа е извън допустимия диапазон или 

липсва синхронизация. 

Еrror N 04 OverLoad Fault Претоварване на двигателя 

Error N 05 OverHeat Fault Прегряване на силовия блок при P03.09=1 

Error N 06 Soft OverSpeed Превишаване на максималната скорост NLIM зададена P03.10. 

Error N 07 Soft OverCurrent 
Превишаване на зададения с параметър P03.11 пределен ток IdrvLIM на 

силовия блок на преобразувателя.  

Error N 08 Hard OverCurrent 
Превишаване на максимално допустимия ток IdrvMLIM на силовия блок 

на преобразувателя.  

Error N 10 Soft TG fault 
Неправилно свързване, късо съединение или прекъсване на веригата на 

тахогенератора. Неправилно избран параметър P02.16 

Error N 11 ENcoder Fault 
Неправилно свързване, късо съединение или прекъснати вериги на 

енкодера. 

Error N 12 Pos SpeedBack Положителна обратна връзка по скорост. 

Error N 19 ADC fault Повреда в аналогово-цифровия преобразувател 

Error N 20 EEprom Fault Грешка при работа с енергонезависимата памет 

Error N 26 OverVoltage Mot Превишаване на максималното допустимо напрежение на котвата 

Error N 32 OverTrackError Грешка при следването  

Error N 41 MAch Fault Несъответствие между програмното обезпечение и програмируемата 

матрица 

 

Таблица 6-30 Списък на грешките 

 

Забележка: буквите с шрифт болд отговарят на означенията на защитите, описани в т.6.4.3. 

 

Съответствието между състоянието на преобразувателя и светодиодните индикации при 

възникване на авариен режим е показано в таблица 6-31. 

 

Индикация Защита Описание на аварийния режим 

Постоянно светещи светодиоди 

PF SPF 
Прекъснати или несфазирани силови и синхронизиращи напрежения. 

Неправилно зануляване на преобразувателя. 

OL OLF Претоварване на двигателя 

OC SOC 
Превишаване на зададения с параметър P03.11 пределен ток IdrvLIM на 

силовия блок на преобразувателя.  

TG STG 
Неправилно свързване, късо съединение или прекъсване на веригата на 

тахогенератора. Неправилно избран параметър P03.12 

TG, OC, OL, PF ADC Повреда в аналогово-цифровия преобразувател 

Светодиоди мигащи с период 1 s 

PF PPF Прекъсване на силовото захранване или на напрежението на отделна фаза. 

OL OHF Прегряване на силовия блок при P03.09=1 

OC HOC 
Превишаване на максимално допустимия ток IdrvMLIM на силовия блок на 

преобразувателя.  

TG ENF Неправилно свързване, късо съединение или прекъснати вериги на енкодера. 

TG, OC, OL, PF EEF Грешка при работа с енергонезависимата памет 

Светодиоди мигащи с период 0.3 s 

PF FRF 
Честотата на захранващата мрежа е извън допустимия диапазон или липсва 

синхронизация. 

OL SOS Превишаване на максимално допустимата скорост NLIM зададена с P03.10. 
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Индикация Защита Описание на аварийния режим 

OL ОVМ Превишаване на максималното допустимо напрежение на котвата 

TG PSB Положителна обратна връзка по скорост. 

TG OTE Грешка при следването  

TG, OC, OL, PF MAF Несъответствие между програмното обезпечение и програмируемата матрица 

 

Таблица 6-31 Състояние на светодиодната индикация на преобразувателя при 

възникване на авариен режим 



 

Тиристорни преобразуватели серия 14ХХХ за управление на двигатели за постоянен ток с постоянни магнити. 

Техническо описание, документ версия UGbSRV832_203. 
103 

7. Монтаж и свързване на преобразувателя 

7.1 Общи технически изисквания към монтажа 
Преобразувателите и принадлежащите към комплекта на електрозадвижването комутационни и 

защитни елементи се монтират в шкаф. При монтажа е необходимо да се спазват следните правила: 

– преобразувателят да се монтира във вертикално положение. Неговото закрепване трябва да се 

осъществява, чрез предвидените за тази цел отвори, намиращи се в долната и горната части на 

корпуса; 

– над и под преобразувателя е необходимо да се предвиди свободно пространство, не по-малко от 

100 мм, което да осигури вертикална циркулация на въздуха през радиатора на силовия блок; 

– да се използват възможно най-къси кабели; 

– електрическите връзки при свързване на преобразувателите да се изпълняват в съответствие с 

електрическите схеми в т.7.2; 

– минималните сечения на съединителните проводници в електрическите схеми в т. 7.2 са 

указани в таблица 7-1; 

– сигналните проводници не трябва да се монтират в близост до силовите кабели; 

– свързването на аналоговите сигнали да се осъществява чрез екраниран кабел, като екранa се 

заземява само в единия край. Не трябва да се използва екрана като тоководещ проводник; 

– да се спазват типовете на защитните елементи, указани в таблица 7-1. 

 

 14010 14030 14080 

TC1 4.0 mm
2 

6.0 mm
2 

16.0 mm
2 

TC2 2.5 mm
2
 6.0 mm

2 
10.0 mm

2 

TC3 2.5 mm
2
 6.0 mm

2 
10.0 mm

2 

TC4 0.5mm
2 

TC5 Екран + 2 х 0.35mm
2 

TC6 Екран + (3 х 3 + 2) х 0.35 mm
2 

ТС7 1 mm
2 

QF1 – автом. 

изключватели 

Shneider Elektric
1 

C60ND
2 

C60ND
2
 C60ND

2
 

Предпазиители 

F2, F3 и F4 
1,6А 

Предпазиители 

 FU, FV и FW 
20A 32A 

80A 

/ външен монтаж/ 

 

Таблица 7-1 Минимални сечения на съединителните проводници, типове и стойности на защитните 

елементи 

 

Забележки: 
1
  –  допустимо е използването на апарати от други производители със същите характеристики; 

2
 – класът по ток на автоматическите изключватели се определя от броя на двигателите, 

свързани със захранващия трансформатор; 
3
 – ако два или повече преобразуватели се захранват и синхронизират от одна оперативна 

намотка, се препоръчва сечението на проводника от звездния център на намотките към аналоговата 

маса AGND (X5.14,15)  не по малко от 0.5 мм
2
. 
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7.2 Свързване на силовия интерфейс на преобразувателя 
Оперативното захранване на преобразувателя се осъществява съгласно изискванията опосани в 

п.5.3 от дополнителна намотка он силовия трансформатор или от отделен трансформатор, без 

изисквания за синфазност със силовото захранване. 

Силовото захранване се осъществява съгласно изискванията, посочени в т.5.5 от съгласвщия 

трансформатор в съответствие с максималното напрежение на котвата. 

 

ВНИМАНИЕ  
Препоръчва се  линейно напрежения на силовото захранване от 85 до 100% от  

максималното напрежения на котвата. 

 

При наличие на силов трансформатор с високо изходно напрежение се препоръчва 

пресвързване вторичната силова намотка, например от звезда в триъгълник за понижавани изходното 

напрежения или от зиг-заг в две звезди. 

Ако максималната работна скорост на двигателя е по ниска  от тази на табелката му, се 

препоръчва пропорционално да се понижи напрежението на  силото захранване. 

В Приложение 1 е представена методика за изчисление на силовия трансформатор. 
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На фигура 7-1 е показана електрическата схема на свързване на преобразуватели 14ХХХ при 

използване на наличния в електрическия шкаф трифазен трансформатор. В дадения пример се 

изполва трансформатор тип М64.704.001. 

На вторичните силове намотки на трансформатора са изведени номиналните линейни 

напрежения U1V1W1 - 3x120V, U2V2W2 - 3x90V и U3V3W3 - 3x60V. Изборът на намотка, към която 

да се свърже преобразувателя, се определя от максималното напрежение на котвата. 

За захранване на управлението на  преобразувателя се използва вторична двухфазна намотка 

със среден извод  и номинално фазно напрежение 2х18 VAC. 

За захранване силовия контактор K1 се изполва оперативно напрежение 220VAC. 
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Фигура 7-1 Съединение на преобразуватели 14ХХХ към трансформатор тип М64.704.001 
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На фигура 7-2 е показана електрическата схема на свързване на преобразуватели тип 14080 

към силов трифазен трансформатор с допълнителна трифазна вторична намотка за оперативно 

захранване на  преобразувателя. Номиналното линейно напрежение на намотката x1y1z1 е 3x32 VAC 

(3х0.15А). 
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Фигура 7-2 Свързване на преобразуватели 14080 към захранващ трифазен трансформатор с 

допълнителна намотка за оперативно захранване 



 

Тиристорни преобразуватели серия 14ХХХ за управление на двигатели за постоянен ток с постоянни магнити. 

Техническо описание, документ версия UGbSRV832_203. 
107 

На фигура 7-3 е показана електрическата схема на свързване на преобразуватели тип 14080 

към силов трифазен автотрансформатор с допънителна трифазна вторична намотка за оперативно 

захранване на  преобразувателя. Номиналното линейно напрежение на намотката x1y1z1 е 3x32 VAC 

(3х0.15А). 
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Фигура 7-3 Свързване на преобразуватели 14030 към захранващ трифазен автотрансформатор с 

допълнителна намотка за оперативно захранване 
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На фигура 7-4 е показана електрическата схема на свързване на преобразуватели тип 14080 

към силов трифазен трансформатор с произволно свързани намотки и към монофазен трансформатор 

за оперативно захранване на преобразувателя с изходни напрежения 2х18 VAC (2x0.3A). В този случай 

едно от оперативните напрежения трябва да се свърже към X5.6 за нормална работа на 

синхронизацията. Първичната намотка на трансформатора може да се свърже към произволна фаза. 

Възможно е и използването на трансформатор с входно напрежение 380 В, който може да се свърже 

към произволни фази. 
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Фигура 7-4 Свързване на преобразуватели 14030 към силов трифазен автотрансформатор и 

оперативно захранване от монофазен трансформатор 
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8. Приложения на преобразувателите 

8.1 Автономно приложение 
8.1.1 Аналогово управление по скорост 

 

На фигура 8-1 е показана електрическата схема на свързване на преобразователя с аналогово 

заданием  на скорост, а също  и присъединение на датчиците за обратна връзка по скорост. 

В даденото приложение са реализирани следните функции: 

 управление по скорост с двуполярно аналогово задание; 

 двуполярно управление по скорост с моторен потенциометър; 

 8 фиксирани скорости. 

За захранване на цифровите входове на преобразувателя се използва вътрешното оперативно 

напрежение 24Vdc. 

Препоръчва се входа PRDY да се свърже към аварийното спиране на машината, за да осигури 

динамично спиране при аварийно изключване. След възстановяване на аварийното изключване  в 

работно състояние, командата PRDY се възстановява и с това и готовността на преобразувателя като 

се активира изход VRDY. 

 

По подразбиране преобразувателят има следните настройки: 

 Р02.06 = 0 – режим на управление по скорост;  

 Р02.09 = 0 – аналогово задание за скорост;  

 P02.13 = 0 – обратна връзка по скорост с тахогенератор. 

Ако обратната връзка по скорост е реализирана с помощта на  вграден  в двигателя енкодер, 

следва да се въвде P02.11 = 1. Енкодерът се включва към съединител X3 и се захранва от него. 

За изпълнение на функцията моторен потенциметър MOT POT се програмират следните 

параметри: 

P07.21 = 06 – функция FIN06 –  MOT POT програмирана на вход IN11 – Х1.14;  

P07.31 = 07 – функция FIN07 – MOT POT UP програмирана на вход IN16 – Х1.26; 

P07.33 = 08 – функция FIN08 – MOT POT DOWN програмирана на вход IN17 – Х1.7; 

P07.35 = 09 – функция FIN09 – MOT POT RE програмирана на вход IN18 – Х1.25; 

P16.01 = 20.0 – рампа за промяна на скорости на функция MOT POT в секунди; 

P16.02 = 0.000 – начална скорост на функция MOT POT; 

P16.03 = 0 – двуполярно изменение  на скоростта. 

За изпълнение на зададени фиксирани скорости FIXED VEL REF следва да се програмират 

следващите параметри: 

P07.19 = 10 – функция FIN10 – FIXED VEL REF програмирана на вход IN10 – Х1.33;  

P07.05 = 11 – функция FIN11 – FIXED VEL REF bit 0 програмирана на вход IN3 – Х1.18; 

P07.07 = 12 – функция FIN12 – FIXED VEL REF bit 1 програмирана на вход IN4 – Х1.36; 

P07.09 = 13 – функция FIN13 – FIXED VEL REF bit 2 програмирана на вход IN5 – Х1.17. 

P16.04 до Р16.11 – въвеждат се стойностите на фиксираните скорости за работа. 

Настройката на работата на преобразувателя в този режим е описана подробно в т.9.6. 
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Фигура 8-1 Свързване на преобразувателя с аналогово управление по скорост 
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8.1.2 Управление по позиция от аппаратните входове 
На фигура 8-2 е показана електрическата схема на свързване на преобразувателя в режим 

позициониране с вътрешно задание на позицията. 

В даденото приложение на преобразователя са реализирани следните функции: 

 търсене на референтна точка; 

 безразмерно переместване JOG MODE; 

 стъпково переместване STEP JOG MODE; 

 позициониране с вътрешно задание на фиксирани позиции; 

 переместване MAUAL HANDLE от ръчен импулсен генератор. 

За захранване на цифровите входове на преобразувателя се използва вътрешното оперативно 

напрежение 24Vdc. 

По подразбиране преобразувателят е настроен за работа с тахогенератор с параметър 

P02.11 = 0. 

За работа в режим позициониране с вътрешно задание на позицията се въвеждат следните 

параметри: 

Р02.06 = 3 – избор на режим позициониране с вътрешно задание на позицията; 

Р08.04 = 3 – функция FОN3 – INPOS програмирана на изход OUT2 / Х1.5 - 23 /; 

Р08.07 = 4 – функция FОN4 – INREFP програмирана на изход OUT3 /Х1.4 – 22 /.  

Ако обратната връзка по скорост е реализирана с помощта на  вграден  в двигателя енкодер, 

следва да се въвде P02.11 = 1. Енкодерът се включва към съединител X3 и се захранва от него.  

Препоръчва се входът PRDY да се свърже към аварийното спиране на машината, за да осигури 

динамично спиране при аварийно изключване. След възстановяване на аварийното изключване  в 

работно състояние, командата PRDY се възстановява и с това и готовността на преобразувателя като 

се активира изход VRDY.  

За изпълнение на функцията рефероване се въвеждат стойностите на следните параметри: 

P07.31 = 14 – функция FIN14 – GO REFP програмирана на вход IN16 / Х1.26/;  

P07.15 = 16 – функция FIN16 – REPER програмирана на вход IN8 /Х1.34/; 

С параметрите от група 11 се въвеждат типа на процедурата рефероване, началото на 

координатната система и програмните лимити. 

За задаване на режим ръчно безразмерно преместване – JOG MODE е необходимо да се 

активира цифров вход с функция FIN19. 

За дефиниране на режима ръчно безразмерно преместване – JOG MODE се въвеждат 

стойностите на следните параметри: 

P07.27 = 19 – функция FIN19 – JOG програмирана на вход IN14 /Х1.27/; 

P07.17 = 20 – функция FIN20 – RAPID VEL програмирана на вход IN9 /Х1.15/; 

P07.19 = 20 – функция FIN4 – SF програмирана на вход IN10 /Х1.33/; 

P07.21 = 20 – функция FIN5 – SR програмирана на вход IN11 /Х1.14/. 

За определяне на скоростите в този режим се въвеждат стойностите на параметри Р11.44 и 

Р11.45. 

Въвеждат се стойностите на параметрите определящи режим MANUAL HANDLE. 

P07.29 = 30 – функция FIN30 – MANUAL HANDLE MODE програмирана на вход IN15 /Х1.8/; 

P07.11 = 31 – функция FIN31 – MANUAL HANDLE 1 програмирана на вход IN6 /Х1.35/; 

P07.13 = 32 – функция FIN32 – MANUAL HANDLE 2 програмирана на вход IN7 /Х1.16/; 

При необходимост следва да се актуализират параметрте от P11.46 до Р11.49 – стъпки на 

импулсите  и максимална скорост преместване. 

Въвеждат се стойностите на параметрите определящи режим FIXED POS. 

P07.25 = 15 – функция FIN15 – POS MODE програмирана на вход IN13 –Х1.9; 

Р11.17 = 1 –  избор на режим позициониране с фиксирани позиции POS1  ÷ POS8; 

P07.25 = 28 – функция FIN28 – GO POS програмирана на вход IN13 /Х1.9/; 

P07.05 = 25 – функция FIN25 – FIXED POS bit 0 програмирана на вход IN3 /Х1.18/; 

P07.07 = 26 – функция FIN26 – FIXED POS bit 1 програмирана на вход IN4 /Х1.36/; 

P07.09 = 27 – функция FIN27 – FIXED POS bit 2 програмирана на вход IN5 /Х1.17/; 

P07.35 = 29 – функция FIN29 – HOLD  програмирана на вход IN18; /Х1.25/; 

Р17.01 = 0 – избира се абсолютно позициониране. 

При необходимост следва да се актуализират параметрите от група 17 – задание на позициите 

POS1  ÷ POS8  и максималните им скорости. 
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Фигура 8-2 Свързване на преобразувателя с вътрешно задание на позицията 
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8.2 Управление на преобразувателя от CNC 
8.2.1 Управление на преобразователя с импулсна поредица от CNC 

На фигура 8-3 е показана електрическата схема на свързване на преобразувателите към CNC с 

управление от импулсна поредица.  

За захранване на цифровите входове на преобразувателя се използва вътрешното оперативно 

напрежение 24Vdc при J2 = J3 = 1. Системните изходи на CNC са транзисторни тип N.  

По подразбиране преобразувателя е настроен за работа с тахогенератор при параметър 

P02.11 = 0.  

Обратната връзка по позиция обикновено е реализирана с линеен енкодер монтиран на оста. 

Енкодерът се включва към интерфейс X3 на преобразувателя и се захранва от него. За следене на 

позицията входът за енкодер на CNC е включен паралелно на интерфейс X3. 

При отсъствие на луфт между двигателя и енкодера е възможно да се реализира обратна връзка 

по скорост с  енкодера при P02.11 = 1.  

В случаите, когато изходът на CNC е транзисторен, максималната чстота на импулсната 

поредица е до 200 kHz. В случаите, когато изходът на CNC е диференциален драйвер, максималната 

честота е до 1 MHz. 

Всички параметри са по подразбиране, въвеждат се допълнително стойностите на следните 

параметри: 

P02.06 = 4 – режим на позиционране с външно задание с импулсна поредица. 

 

 
 

Рисунок 8-3 Подключение преобразователя 14ХХХ к ЧПУ с импульсным заданием 

позиции 
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8.2.2 Режим на позициониране с импулсна поредица от CNC SINUMERIK 808D 
За електрозадвижвания с управление от CNC SINUMERIK 808D се поръчва този вариант на 

преобразувателя. 

На фигура 8-4 е показан вариант на задание с импулсна поредица и с управление от апаратния 

цифров интерфейс с двигател с обратна връзка по скорост с тахогенератор и по позиция с енкодер 

Интерфейсът X4 за импулсното задание е специално разработен за работа със SINUMERIK 

808D. 

Всички параметри са по подразбиране, въвеждат се допълнително стойностите на следните 

параметри: 

P02.06 = 4 – режим на позициониране с външна импулсна поредица; 

P12.09 = 1 – режим на работа със SINUMERIK 808D;  

P07.33 = 2 – функция FIN2 - PRDY програмирана на вход IN17 /X1.7/; 

P07.35 = 3 – функция FIN3 - RE програмирана на вход IN18 /X1.25/; 

P07.37 = 1 – функция FIN1 -  ENBL програмирана на диференциален вход IN19 /X4.3-7/. 

P08.10 = 3 – функция FON2 - активирана защита ALM програмирана на цифров изход OUT4 

/X1.3-21/; 

P08.13 = 1 – функция FON1 - VRDY програмирана на цифров изход OUT5 /X1.2-20./ 

Въвеждат се параметрите определящи електрическата стъпка. 
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Фигура 8-4 Режим на  позициониране с импулсно задание на позицията с CNC 

SINUMERIK 808D 
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8.3. Режим на позиционирane с управление по протокол MODBUS 
На фигура 8-5 е показан вариант на позициониране с управление от контролер по протокол 

MODBUS.  

Обратната връзка по скорост e с тахогенератор и по позиция с енкодер.  

Параметрите на входовете и изходоите по комуникацията се програмират в зависимост от 

конкректното приложение. В случай на необходимост, част от функците могат да се запрограмират 

на апаратните цифрови входове и изходи. 

В даденотo приложение от параметрите по подразбиране допълнително се настройват  

следните: 

P02.06 = 3 – режим на позициониране с вътрешно задание; 

P07.01 = 1 – функция FIN1 - ENBL програмирана на цифров вход IN1 /Х1.19/; 

P07.03 = 2 – функция FIN2 - PRDY програмирана на цифров вход IN2 /Х1.37/; 

P07.05 = 17 – функция FIN17 – LIMIT PLUS програмирана на цифров вход IN3 /Х1.18/; 

P07.07 = 18 – функция FIN18 – LIMIT MINUS програмирана на цифров вход IN4 /Х1.36/; 

P07.09 = 16 – функция FIN16 – REPER програмирана на цифров вход IN5 /Х1.17/; 

P07.13 = 31 – функция FIN31 – MANUEL HANDLE 1 програмирана на цифров вход IN7 

/Х1.16/; 

P07.15 = 32 – функция FIN32 – MANUEL HANDLE 2 програмирана на цифров вход IN8 

/Х1.34/; 

Р07.17 = 20 - функция FIN20 - RAPID VELOCITY програмирана на цифров вход IN9 /Х1.15/; 

Р07.19 = 4 - функция FIN4 - SF програмирана на цифров вход IN10 /Х1.33/;   

Р07.21 = 5 - функция FIN5 - SR програмирана на цифров вход IN11 /Х1.14/;   

Р07.25 = 15 - функция FIN15 – POS MODE програмирана на цифров вход IN13 /Х1.9/; 

 Р07.27 = 19 - функция FIN19 – JOG MODE програмирана на цифров вход IN14 /Х1.27/; 

Р07.29 = 30 - функция FIN30 – MANUEL HANDLE MODE програмирана на цифров вход 

IN15 /Х1.8/; 

Р07.31 = 14 - функция FIN14 - GO REFP програмирана на цифров вход IN16 /Х1.32/;   

Р08.01 = 1 - функция FON1 – VRDY програмирана на цифров вход OUT1/X1.6-24/;  

Р08.04 = 3 - функция FON3 – INPOS програмирана на цифров вход OUT2 /X1.5-23/;  

Р08.07 = 4 - функция FON4 – INREFP програмирана на цифров вход OUT3 /X1.4-22/;  

 

Може да се избира само по един режим на работа. 

В режим JOG MODE при активиране на вход за посока, преместването се изпълнява със 

скорост на преместване от параметър P11.44. При едновременно активиране на входове за посока и 

бързо ръчно переместване се изпълнява скоростта въведена в параметър P11.45. 

Във всички режими преместването при достигане на апаратен лимит автоматично се спира и е  

възможно само в ръчен режим да се премести в обратна посока. 

След завършване на процедурата рефероване във всички режими на преместване, движението 

се спира автоматично в програмните лимити P11.29 и P11.31 и е възможно само в ръчен режим да се  

премести в обратна посока. 
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Фигура 8-5 Режим на позициониране с управление по протокол MODBUS 
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9. Пускане на преобразувателя 
За пускането на преобразувателя са необходими следните прибори: 

– волтметър с диапазон до 500 VАC/DC, клас 1.5; 

– цифров оборотомер; 

– осцилоскоп; 

– ключ за команда PRDY; 

– ключ за команда ENBL; 

– ключ за превключване на посоката на въртене SF/SR; 

– ключ за превключване на RUN/STOP; 

– потенциометър 10 К; 

– терминал за настройка на параметрите. 

 

9.1 Свързване на преобразувателя при автономно управление 
На фигура 9-1 е показана електрическата схема на свързване на  преобразователя за автономно 

управление, а също  и присъединяване на датчиците за обратна връзка по скорост. 

По подразбиране преобразувателят е настроен за работа с тахогенератор. За работа с енкодер 

трябва да се въведе параметър P02.11 = 1. 

 

 

 

 
 

 

 

Фигура 9-1 Свързване на  преобразовател 14ХХХ за автономно управление 
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9.2 Проверка на напреженията за захранване и синхронизация 
Към преобразователя се включват напрежението на силово захранване U(X7.1), V(X7.2) и 

W(X7.3) и напрежението за оперативно захранване UPL1(X5.8), UPL2(X5.7) и UPL3(X5.6) в 

съответствие със схемите, показани на фигура 7-1, фигура 7-2, фигура 7-3 и фигура 7-4.  

По време на тези проверки двигателя не се свързва. 

Към серийния интерфейс X6 се включва терминал  настройка на параметрите. 

Включва се захранването на преобразувателя. Блокът за управление извършва проверка за 

наличие на напрежение дза синхронизация и честота на мрежата. Ако напрежението за 

синхронизация е налично и честотата на мрежата е в допустимите граници, се включва светодиодната 

индикация RD в мигащ режим с период 1 s. 

При отсуствие на напрежение за синхронизация, срабатва защита SPF и се включва 

светодиодната индикация PF в режим постоянно светене. 

При срабатоване на защитата SPF се изключва захранването на преобразувателя и се 

извършват следните проверки: 

– включено ли е оперативно захранване към X5.6; 

– состоянието на предпазители F2, F3 и F4, намиращи се на управляващата платка, показано 

на фигура 5-8.  

След отстраняване на причината за срабатване на защитита и свързването на захранването на 

преобразувателя, ако проверката е преминала успешно, се включва светодиодната индикация RD в 

мигащ режим. 

При подаване на команда PRDY се включва вградения силов контактор K1 (за  

преобразувателя тип 14080 се затваря релеен контакт X7.7 - X7.8, а контакторът K1 е външен). 

Преобразувателят извършва проверка за наличие на силови фази и посоката им на въртене, както и 

тяхното дефазиране с  оперативното напрежени и се синхронизира със захранванващата мрежа, 

независимо от типа силовия трансформатор. 

Ако свързването на преобразувателя е правилно и напреженията на всички фази са налични, 

контакторът K1 (или релейния контакт X7.7 – X7.8 за 14080) остават включени и светодиоднаята 

индикация RD приминава в режим постоянно светене. Активира се релеен изход VRDY. 

При отсъствие на напрeжение на която и да е фаза, защита PPF сработва и силовият контактор 

K1 (или релейния контакт X7.7 – X7.8 за 14080) се изключва. Светодиодната индикация RD се  

изключва, а светодиодната индикация PF се включва в режим на мигане с период 1 s. 

Изключва се захранването на преобразувателя и се извършват проверки за: 

– прекъсване на силова фаза; 

– състоянието на предпазители FU, FV и FW. 

Преобразувателят се включва в мрежата и отново се извършва проверка на наличие на  

напрежения за захранване. 

Извършва се проверка на линейното напрежения на силовото захранване с помощта на  

параметър P01.15. Показания до 130 В съответстват на преобразователи 14ХХХ/130, а показания от 

130 до 250 В съответстват на преобразуватели 14ХХХ/250. 

Внимание:  Внимание:  Не се допуска работа на преобразуватели 14ХХХ/130 със силови 

напрежения по високи от 130 В, защото съществува опасност от излизането им от строя. 

След завършване на тази проверка, захранването на преобразувателя се изключва. 

 

9.3 Първоначална настройка на преобразувателя 
9.3.1 Избор на максимална скорост на двигателя за конкретното приложение 

При максимална скорост на движение на задвижването в състава на дадена машина, по-ниска 

от тази на двигателя, се изисква настройката на максималната скорост на двигателя да съответствува 

на тази на машината. Не е допустимо с цел постигане на по-високи скорости на движение на 

машината, да се настройва задвижването на максимална скорост, по-висока от тази, посочена в 

табелката на двигателя. 

Пример:  

На дадена машина е монтиран двигател с максимална скорост на въртене 1500 min
-1

, който е 

свързан директно към съчмено-винтова двойка със стъпка 10 mm, като при това максималната 

скорост на преместване на супорта ще е 15 m/min. 

Ако допустимата скорост на преместване на тази машина трябва да бъде 5 m/min, то това 

съответствува на максимална скорост на въртене на двигателя 500 min
-1

. При неправилно настроена 

максимална скорост на въртене на двигателя ,  примерно тя е оставена 1500 min
-1

, то при задание за 

преместване от системата 0,5 m/min, отговарящо на скорост на въртене на двигателя 50 min
-1

, 
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реалната скорост на въртене на двигателя е 150 min
-1

, т.е. действителната скорост е три пъти по-

висока от зададената и очакваната от системата. Това води до пререгулиране на скоростта, 

включително и до възбуждане на цялата затворена система, изразяващо се в колебание на скоростта 

(движение на тласъци). 

 

При системите на фирма FANUC и други аналогични, заданието за максимална скорост на 

преместване е ±7 V. В преобразувателите 14ХХХ с цел за универсалност е прието заданието за 

максималната скорост да е ±10 V. Следователно, при работа на преобразуватели 14ХХХ със системи 

от указания тип, е необходимо задвижването да се настрои на такава скорост, така че при задание 7 V 

да се достига необходимата за машината максимална скорост на преместване. 

Пример: ако при задание 7 V трябва да се получи максимална скорост на двигателя 500 min-1, 

то задвижването следва да се настрои на максимална скорост равна на 500*10 / 7 = 714 min-1. 

 

ЗАБЕЛЕЖКИ: 
1. Напрежението на изхода на системата за управление при аналогово задание за максимална 

скорост винаги е равно на 10 V (за системите FANUC е 7 V) независимо от избраната максимална 

скорост на преместване на машината; 

2. Максималната скорост на двигателя трябва да отговаря на максималната работна скорост на 

машината; 

3. След всяка промяна на максималната скорост на преместване на машината трябва да се 

промени съответно и максималната скорост на двигателя. 

 

9.3.2 Предварителна настройка на обратната връзка по скорост 

 обратна връзка по скорост с тахогенератор 

Преобразувателят е фабрично настроен за работа с тахогенератор и параметър P02.11 = 0. 

Напрежението на тахогенератора при максимална скорост на въртене на двигателя се определя 

от формулата: 

 

UbrMAX = (NMAX / 1000) * Ubr1000 

където: 

NMAX – максимална скорост на въртене на двигателя; 

Ubr1000 – напрежение на тахогенератора при 1000 min
-1

. 

 

С така изчисленото максимално напрежение на тахогенератора се избира обхват от таблица 5.2 

и ключовете SW1, SW2, SW3, SW4, SW5 и SW6 се поставят в съответствие с избраната комбинация. 

 

 обратна връзка по скорост с енкодер 

Включва се захранването на преобразувателя и на дисплея на терминала се появява 

съобщението P01 Monitoring. Въвежда се паролата.  

За работа с енкодер се въвежда стойност на параметър P02.11 = 1. 

В зависимост от разрешаващата способност на енкодера в параметър P02.15 се въвеждат броя 

на импулсите за един оборот. 

Определя се скоростта на въртене на енкодера при максимална скорост на двигателя, като са 

възможни два случая: 

– при енкодер, директно монтиран на електродвигателя, т.е. с коефициент на предаване 1, в 

параметър P02.16 се въвежда максималната скорост на двигателя NMAX; 

– при енкодер свързан към двигателя чрез предавка и с коефициент на предаване различен от 

1, в параметър P02.16 се въвежда скоростта на енкодера, отговаряща на максималната скорост 

на двигателя NMAX. 

Проверка за правилно въведена в параметър P02.16 скорост на енкодера може да се извърши 

като се зададе 50 % от бързия ход на машината и с параметър P01.02 се отчете действителната 

скорост на двигателя. Ако зададената и действителната скорости се различават, с корекция на 

стойността на параметър P02.16 тези две скорости се изравняват. 

 

9.3.3 Настройка на номиналния ток на преобразувателя 
При избор на преобразувател за даден тип двигател, следва да се има в предвид, че номиналния 

ток на преобразувателя IdrvNOM е необходимо да бъде равен или по-голям от номиналния ток на 

двигателя IaNOM. 
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Номиналният тока на преобразувателя се настройва с помощта на измервателните резистори 

R26 и R27. След въвеждане в параметър P02.07 на номиналния ток на двигателя от параметър P02.08 

може да се определи стойността на еквивалентното съпротивление на резистори R26 и R27 в омове. 

 

Забележка - Не се допуска настройка на номиналния ток на даден тип преобразувател на 

стойности по-високи от тази, указана в Таблица 3-1. 

 

9.3.4 Настройка на параметрите на двигателя 
Въвеждат се стойностите на параметрите, които имат пряко отношение към работните и 

пределно допустимите характеристики на двигателя: 

– параметър P04.01 – максимално напрежение на котвата на двигателя UaMAX; 

 

Забележка: При избрана максимална скорост, по-ниска от тази посочена на табелката на 

двигателя, да се въведе в параметър P04.01 стойност на максималното напрежение на котвата, 

съответстващо на тази максимална скорост. 

 

– параметър P04.02 – максимална скорост на двигателя от табелката; 

– параметър P04.03 – максимална работна скорост на двигателя в даденото приложение; 

– параметър P04.06 – максимална скорост на двигателя Nm1 до която е разрешена работа с 

максималния ток на котвата IaMAX; 

– параметър P04.07 – максимален котвен ток на двигателя IaMAX; 

– параметры P04.08 ÷ P04.17  – точки 2 ÷ 6 на кривата на динамичното токоограничение на 

двигателя. 

Изключва се захранването на преобразувателя. 

 

9.4 Пускане на преобразувателя в пропорционален режим 
Преобразувателят се свързва съгласно електрическата схема на фигура 9-1 в режим на 

управление по скорост. 

Първоначалното пускане на преобразувателя с двигател се извършва в пропорционален режим. 

В този режим регулаторите на скорост и на котвен ток са изключени и не оказват влияние върху 

работата на преобразувателя, т.е. двигателят може да работи на малка скорост, без включен или 

несфазиран датчик на скоростта (тахогенератор или енкодер). Защитата от отпадане на обратната 

връзка по скорост в този режим също е изключена.  

В пропорционален режим на работа на преобразувателя се извършват: 

– проверка на състоянието на тахогенератора; 

– настройка и сфазиране на контура на обратната връзка по скорост; 

– проверка на работата на силовия изправител на преобразувателя; 

– проверка на работата на тиристорите. 

Свързва се котвата на двигателя към преобразувателя и се включва захранването на 

преобразувателя. 

Въвежда се паролата. Избира се пропорционален режим на работа на преобразувателя при 

стойност на параметър P02.06 = 1. 

Избира се източника на задание за ъгъла на отпушване на тиристорите с параметър P02.09: 

 P02.09 = 0 – аналогово двуполярно задание, определено от стойността и знака на 

напрежението на диференциалния аналогов вход Uref; 

 P02.09 = 1 – цифрово задание, стойността на което се записва в параметър P02.10 в проценти 

от максималната скорост NMAX със знак за посока на въртене.  

При работа в пропорционален режим заданието за ъгъл на отпушване е вътрешно ограничено 

до безопасна скорост на двигателя, защото се работи без обратна връзка по скорост. 

Включва се команда PRDY и при изправно силово захранване светодиодна индикация RD се 

включва в режим на постоянно светене. 

Задава се команда ENBL и се включва светодиодна индикация ON. 

Подава се задание за ъгъл на отпушване на тиристорите и двигателят се завърта. 

С параметър P01.10 се отчитат пулсациите на напрежението на тахогенератора. При изправен 

тахогенератор, в установен режим, стойността на параметър P01.10 не трябва да превишава 2 %. При 

стойности, по-големи от 2 %, е необходимо да се извърши профилактика или ремонт на 

тахогенератора. 
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За проверка на сфазирането на обратната връзка по скорост се сравняват стойностите на 

параметри P01.02 и P01.05. При правилно свързване и двата параметъра трябва да са с еднакви знаци. 

Когато стойностите на двата параметъра са различни по знак са възможни следните два случая: 

 при обратна връзка по скорост с тахогенератор 

– посоката на въртене на двигателя отговаря на подаденото задание, а не отговаря знака на 

обратната връзка по скорост. Променя се свързването на тахогенератора или се инвертира знака 

на обратната връзка с параметър P02.13; 

– посоката на въртене на двигателя е обратна на подаденото задание. Променя се свързването 

на котвата на двигателя или се инвертират знака на заданието и знака на обратната връзка с 

параметри P02.12 и P02.13. 

 при обратна връзка по скорост с енкодер 

– посоката на въртене на двигателя отговаря на подаденото задание, а не отговаря знака на 

обратната връзка по скорост. Променя се свързването на енкодера (например две фази – А и /А) 

или се инвертира знака на обратната връзка с параметър P02.14; 

– посоката на въртене на двигателя е обратна на подаденото задание. Променя се свързването 

на котвата на двигателя или се инвертират знака на заданието и знака на обратната връзка с 

параметри P02.12 и P02.14. 

Проверката на работата на силовия изправител на преобразувателя се извършва при скорост на 

въртене на двигателя над 5% от максималната NMAX и котвено напрежение над 5% от максималното 

UaMAX. Параметър P01.15 служи за наблюдение на тиристорите и трябва да показва само нули в двете 

посоки на въртене.  При неработещ тиристор се регистрира единица, като номера на разряда отговаря 

на номера на тиристора, който не работи съгласно фигура 5-11 и фигура 5-12. След установяване на 

неработещия тиристор се изключва захранването на преобразувателя и се проверява тиристора и 

веригата за управлението му. 

 

9.5 Настройка на защитите на преобразувателя 
 настройка на защита STG от отпадане на обратната връзка по скорост 

Защитата STG от отпадане на обратната връзка по скорост работи на принципа на сравнение на 

напрежението на котвата на двигателя и действителната скорост. В параметър P03.12 се записва 

напрежението на котвата в проценти от максималното въведено в P04.01, при което сработва защита 

STG. За правилното функциониране на защита STG е необходимо коректно въвеждане на 

максималното котвено напрежение UaMAX в параметър P04.01. Когато задвижването е настроено на 

максимална скорост по-ниска от тази на двигателя, то в параметър P04.01 трябва да се въведе 

съответстващото на тази скорост максимално котвено напрежение. 

При запис в параметър P04.01 на стойност, много по-висока от действителната, защитата ще 

сработва при много висока скорост, т.е. двигателя ще се е развъртял. Възможно е в този случай 

сработване на защита SOS преди защита STG. 

При запис в параметър P04.01 на стойност, много по-ниска от действителната е възможно 

сработване на защита STG без причина в нормални работни условия. 

 

 настройка на защита SOC от превишаване на максималния котвен ток 

При ограничаване на максималния ток на котвата, зададен с параметър P04.05, се препоръчва 

да се въведе нова стойност на параметър P03.11, равна на 125% от новия максимален ток на 

двигателя. 

 

 настройка на защита OLF от претоварване на двигателя 

При работа с ограничен максимален ток на двигателя под 500% и товар с повишен инерционен 

момент се допуска завишаване на стойността на параметър P03.08 от тази по подразбиране, като 

едновременно с това не трябва да се допуска прегряване на двигателя. 

 

 настройка на защита OHF от прегряване на силовия блок 

При преобразувател  12080 с вграден температурен датчик защита OHF  се активира с 

въвеждане на стойност на параметър P03.09 = 1. 

 

 настройка на защита SOS от превишаване на максималната скорост 

Препоръчва се пререгулирането на скоростта на въртене да не превишава стойност P03.11=110. 

 

 настройка на защита OVM от превишаване на максималното котвено напрежение 
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Защита OVM сработва, когато действителното котвено напрежение превиши стойността на 

параметър P03.17. При неправилно въведен параметър P04.01 защитата сработва при скорости, по 

ниски от максималната. 

 

9.6 Проверка на работата в режим на управление по скорост 
9.6.1 Управление по скорост с аналогово задание 

След завършване на проверките указани по горе се изключва команда ENBL.  

Въвежда се стойност на параметър P02.06 = 0 за преминаване в режим на управление по 

скорост (интегрален режим) на преобразувателя.  

Подава се команда ENBL и двигателят се завърта със скорост определена от аналоговото 

задание Uref. 

За точно калибриране на обратната връзка по скорост се подава задание за скорост 50 % от 

NMAX и с помощта на тример RP5 се достига зададената скорост, отчетена с оборотомера. 

След приключване на настройките и при наличие на управляващо устройство от по-високо 

ниво (CNC), към преобразувателя се свързва управляващия интерфейс. След това преобразувателя се 

проверява във всички желани режими на работа на машината. При изпълнение на всички изисквания 

машината е готова за работа. Изключва се захранващото напрежение и преобразувателя се затваря. 

При неудовлетворителна работа следва да се настроят токовия и скоростния регулатори на 

преобразувателя. 

Осигурява се възможност за работа на двигателя на празен ход, включително и чрез 

демонтирането му от машината. 

За качеството на настройките може да се съди по преходните процеси  на тока и скоростта на 

двигателя.  

 

● настройка на регулатора на котвения ток 
Включва се команда ENBL. 

Прилага се скокообразно задание за скорост от нулева стойност до 40 % от максималната 

скорост NMAX. С осцилоскоп се наблюдава формата на котвения ток в контролна точка KP20. Токът 

на котвата трябва да достига своята максимална стойност до четвъртия или петия импулс, без видимо 

пререгулиране, като амплитудите им не трябва да надвишават установената максимална стойност. 

След това, скокообразно се задава нулева скорост и отново се наблюдава формата на котвения ток. 

Оптималната форма на кривата на тока на котвата, при развъртане и спиране на двигателя, е 

показана на фигура 9-2. Следва да се има в предвид, че се наблюдава абсолютната стойност на тока 

на котвата без знак. 

 

 
 разгон торможение 

 

Фигура 9-2  Форма на кривата на тока при развъртане и спиране на двигателя при оптимална 

настройка на регулатора на тока на котвата 

 

За настройка на токовия регулатор се използват параметри P06.01 и P06.02. Параметрите 

P06.01 и P06.02 оказват следното въздействие върху работата на регулатора на ток: 

– параметър P06.01 - коефициент на усилване на токовия регулатор. Типичните стойности на 

параметър P06.01 са от 0.10 до 0.50. При големи стойности на параметър P06.01 се увеличава 
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“твърдостта” на задвижването, но едновременно с това и склонността към самовъзбуждане. 

При малки стойности на параметър P06.01 се увеличава времето за достигане на установения 

ток; 

– параметър P06.02 - времеконстанта на токовия регулатор. Типичните стойности на 

параметър P06.02 са от 12.0 ms до 40,0 ms. При малки стойности на параметър P06.02 се 

увеличава скоростта на реакция на токовия регулатор, но едновременно с това се увеличава и 

склонността му към самовъзбуждане. При големи стойности на параметър P06.02 се увеличава 

времето за достигане на установения ток. 

При големи стойности на параметър P06.01 и малки стойности на параметър P06.02 се 

наблюдава голямо пререгулиране на тока по време на преходния процесс. Кривите на тока на котвата 

с пререгулиране при развъртане и спиране на двигателя са показании на фигура 9-3. В този случай е 

възможно сработване на защита SOC. 

При малки стойности на параметър P06.01 и големи стойности на параметър P06.02 се 

наблюдава продължителен преходен процесс до достигане на установения ток. Кривите на тока на 

котвата при развъртане и спиране са показании на фигура 9-4. 

 

 
 разгон торможение 

 

Фигура 9-3  Криви на тока с пререгулиране при големи стойности на параметър P06.01 и малки 

стойности на параметър P06.02 

 

 
 разгон торможение 

 

Фигура 9-4  Криви на тока с продължителен преходен процесс при малки стойност на параметър 

P06.01 и големи стойности на параметър P06.02 

 

 

● настройка на регулатора на скорост 
След настройката на токовия регулатор се извършва проверка на скоростния регулатор. 
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Прилага се скокообразно задание за скорост от нулева стойност до 100 % от максималната 

скорост и обратно, а така също и задание за реверс. С осцилоскоп се наблюдава формата на кривата 

на скоростта в контролна точка KP10 и на тока в KP20. Формата на процесите при оптимално 

настроен скоростен регулатор е показана на фигура 9-5. Допуска се еднократен отскок на скоростта, 

който да не превишава установената стойност с повече от 5 %.  

 

 
 

 разгон торможение 

 

 
 

реверс 

 

Фигура 9-5  Криви на скоростта и котвения ток при оптимална настройка 

на скоростния регулатор 

 

При оптимално настроен скоростен регулатор, преходните процеси на скоростта са без видимо 

пререгулиране. Преходния процес на скоростта при реверс има S – образна форма вследствие на 

динамичното токоограничение във функция от скоростта, ясно изразено във формата на котвения ток. 

За оптимална работа на скоростния регулатор при различни режими е предвидена адаптивна 

настройка на параметрите му. 

Параметрите оказват следното въздействие върху работата на преобразувателя: 

– параметри P05.02 и P05.03 – коефициенти на усилване на скоростния регулатор. При големи 

стойности на параметрите се увеличава ускорението на двигателя и намалява времето за 

достигане на зададената скорост и се увеличава пререгулирането (прехвърляне на зададената 

скорост), но едновременно с това се увеличава и склонността към самовъзбуждане. При малки 

стойности на параметрите се увеличава времето за достигане на зададената скорост; 

– параметри P05.06 и P05.07 – интегрални времеконстанти на скоростния регулатор. При 

малки стойности на параметрите се увеличава скоростта на реакция на скоростния регулатор, 

което води до силно намалявяне на грешката скоростта, но едновременно с това се увеличава и 
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склонността му към самовъзбуждане. При големи стойности на параметрите се увеличава 

времето за достигане на зададената скорост; 

– параметры P05.10 и P05.11 – диференциални времеконстанти на скоростния регулатор. 

Увеличаването на стойността на параметъра води до намаляване на пререгулирането 

(прехвърляне на зададената скорост) и увеличава бързината на затихване. При големи 

стойности на параметрите се увеличава склонността към възбуждане  вследствие на 

изпреварващото им въздействие. 

При пускане на задвижване с непознат до момента двигател, директно на машината, може да се 

получи, че не само един от параметрите на скоростния регулатор е подбран неправилно. В този 

случай се препоръчва първо да се настрои скоростния регулатор при ниски скорости на работа, като 

се оптимизират параметрите P05.02, P05.06 и P05.10 до постигане на равномерно подаване без 

осезаеми пулсации и необходимата точност на позициониране. Увеличава се скоростта на работа и се 

настройват параметрите P05.03, P05.07 и P05.11 до постигане на задоволителна работа в целия 

скоростен диапазон при всички режими на работа. 

При настройката на скоростния регулатор се препоръчва да се спазват следните правила: 

1. При увеличаване на коефициентите на усилване Kp1(P05.02) и Kp2(P05.03), интегралните 

времеконстанти Tn1(P05.06) и Tn2(P05.07) да се намалят със същата пропорция; 

2. При намаляване на коефициентите на усилване Kp1(P05.02) и Kp2(P05.03), интегралните 

времеконстанти Tn1(P05.06) и Tn2(P05.07) да се увеличат със същата пропорция; 

3. Диференциалните времеконстанти Dt1(P05.10) и Dt2(P05.11) се препоръчва да бъдат 50% от 

абсолютните стойности на коефициентите на усилване Kp1(P05.02) и Kp2(P05.03). 

 

9.6.2 Управление по скорост със задание от моторен потенциометър 
Преобразувателят се свързва съгласно фигура 8-1 и се въвеждат параметрите отнасящи се за 

моторния потенциометър съгласно т.8.1.1. 

Активира се цифров вход IN11 /Х1.14/ с програмирана функция FIN6 - MOT POT и 

преобразувателят влиза в режим моторен потенциометър. 

Подава се команда ENBL на цифров вход IN1 /Х1.19/ и двигателят започва да се  върти със 

скорост записана в параметър P16.02. С помощта на бутони към цифровия вход IN16 /Х1.26/ с 

програмирана функция FIN7- MOT POT UP увеличиваме заданието за скорост, а с бутон към 

цифровия  вход IN8 /Х1.7/ с програмирана функция FIN8- MOT POT DOWN се намалява. Скоростта 

на изменение на заданието за скорост се определя от параметър P16.01. Предвидена е възможност за 

бързо връщане в началното задание за скорост програмирано в параметър P16.02 с бутон към  цифров 

вход IN18 /Х1.25/ с програмирана функция FIN9-MOT POT RE. 

 

9.6.3 Управление по скорост със задание с фиксирани скорости 
Преобразувателя се свързва съгласно фигура 8-1 и се въвеждат параметрите отнасящи се за  

предварително избрани фиксирани скорости съгласно т.8.1.1. 

Активира се цифров вход IN10 /Х1.33/ с програмирана функция FIN10 - FIXED VEL REF и 

преобразувателят влиза в режим фиксирани скорости. 

Подава се команда ENBL на цифров вход IN1 /Х1.19/. Ако няма активиран вход  избор на  

фиксирана скорост, паралелния код е 000 двигателят започва да се  върти със скорост записана в 

параметър P16.04. 

Актуализират се стойностите на параметрите от P16.04 до P16.11 с необходимите скорости. 

Фиксираните скорости се избират с паралелен код с цифрови входове с програмирани  функции 

FIN7-FIXED VEL REF bit0, FIN8-FIXED VEL REF bit1 и FIN9-FIXED VEL REF bit2. 

Съответствието  между активираните входове и фиксираните скорости е показано в 

таблица 6-27. 

 

9.6.4 Управление по скорост по MODBUS 
 

Преобразувателя се свързва съгласно схемата на фигура 8-5 и се въвеждат сойностите на  

параметри P02.06 = 0 и P02.09 = 2 за управление по скорост с вътрешно задание.  

По протокол MODBUS се задава стойността на скоростта в параметър P02.10. Цифровите 

входове и изходи могат да бъдат апаратни или комуникациони по избор. 
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9.7 Работа на преобразувателя в режим на управление по въртящ момент 
Преобразувателят се свързва съгласно електрическата схема на фигура 8-1 в режим управление 

по скорост. 

В този режим задвижването работи само при наличието на друг водещ двигател в системата, 

като може да се работи както в режим на добавяне на въртящ момент така и в режим на изваждане на 

въртящ момент(спирачен режим) в зависимост от знака на зададения въртящ момент. 

Преди пускането на преобразувателя в режим на управление по въртящ момент е неоходимо 

той да се пусне и настрои в режим на управление по скорост на празен ход, съгласно процедурата по 

т 9.6. След настройката в режим на управление по скорост, двигателят се свързва към товара и се 

въвеждат следните параметри: 

– параметър Р02.06 = 2 – режим на управление по въртящ момент; 

– параметър Р04.01 – максимално напрежение на котвата на двигателя UaMAX, отговарящо на 

допустимата максимална скорост на развъртане, над която сработва защитата SOS от превишаване на 

максималната скорост. Тъй като скоростта на двигателя и котвеното му напрежение се  изменят по 

линеен закон, то с котвеното напрежение можем да ограничим скоростта до желаната стойност.  

 

Внимание: В този режим оставен без товар двигателят започва да се саморазвърта и затова 

трябва да се вземат всички необходими мерки за надежното му свързване към товара. 

 

9.8 Работа на преобразувателя в режим позициониране с вътрешно задание 
Преди пускане на преобразувателя в режим позициониране, следва да се пусне и настрои в 

режим управление по скорост съгласно т.9.6. 

За реализиране на този режим следва да се въведат стойностите на следните параметри: 

  параметър P02.06 = 3 – режим позициониране с вътрешно задание на позицията;  

  параметър P02.11 = [0, 1] – избор на обратна връзка по скорост - тахогенератор или енкодер. 

В този режим обратната връзка по позиция е с енкодер, а по скорост по избор с тахогенератор 

или енкодер. 

 параметър P02.16 – разрешаваща способност на енкодера – импулси за един оборот; 

 параметър P02.17 – скорост на въртене на эенкодера при максимална скорост на двигателя; 

 параметър P11.09 – ускорение на нарастване на скоростта на двигателя при позициониране; 

 параметър P11.10 – ускорение на намаляване на скоростта на двигателя при позициониране; 

 параметър P11.25 – коефициент усилване Кр на позиционния регулатор; 

 параметър P11.01 – числител на електрическата стъпка. Настройва се коефициента на 

предаване (теглото) на задаващите импулси. Параметър P11.01 се прилага съвместно с 

P11.02; 

 параметър P11.02 – знаменател на електрическата стъпка; 

 параметър P11.17 = 0 – избор на задание за позиция от параметър P11.18; 

 параметър P03.14 – праг на защитата от превишаване грешката на следване; 

 параметр P11.24 – прозорец на позициониране.  

 

Препоръчва се до настройването на регулатора по позиция да се изключи  защитата от 

превишаване грешката на следване с P03.14, а също и работа без процедура рефероване при 

P11.43 = 0. 

Включва се захранването и се подава команда ENBL.  В параметър P11.11 се въвежда 

скоростта на преместване, а в параметър P11.18 позиция достатъчна за отчитане текущта грешка на 

следване показана в параметър P11.22. 

Активира се режим POS MODE , след което започва изпълнението на предварително 

зададената позиция и с помощта параметър P11.28 се минимизира грешката. При ниски  стойности на 

параметър P11.28 се регистрира изоставане на текущета позиция (знакът на грешката съвпада с 

посоката на преместване). При високи стойности се регистрира изпреварване на текущата позиция 

(знакът на грешката е противоположен с посоката на преместване), а при много високи стойности се 

наблюдава пререгулиране и вибрации. Оптимална настройка се получава при незначително 

изоставане. След достигане на грешка  по малка от стойността на параметър P11.23 се включва 

защитата. 

  

 процедура рефероване 
За изпълнение на процедурата рефероване следва да се актуализират следните параметри: 
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 параметър P11.40 – тип на процедурата рефероване; 

 параметър P11.41 – избор на репер; 

 параметър P11.35 – скорост на търсене на репер; 

 параметър P11.38 – посока на търсене на репер; 

 параметър P11.36 – скорост на търсене на нулев импулс; 

 параметър P11.39 – посока на търсене на нулев импулс; 

 параметър P11.34 – отместване на нулевия импулс; 

 параметър P11.33 – отместване на референтната точка RP. Позиция в която се установява 

оста след завършване на процедурата рефероване; 

 параметър P11.37 – скорост на установяване в референтна точка RP. 

Препоръчва се за точно рефероване да се работи с ниска скорост на търсене нулев импулс. 

Процедурата стартира с избор на режим GO REFP.  

 

 режим на безразмерно движения JOG MODE 
Режимът се активира от цифров вход с присвоена функция FIN19 – JOG MODE. Въвежда се 

скорост на движение в ръчен режим P11.44 и бързо движение в ръчен режим P11.45. 

Посоката на преместване се избира с цифрови входове с програмирани функции SF и SR. 

След деактивирането на входовете за посока оста спира с ускорение, въведено в параметър 

P11.10. При едновременно активиране на вход за посока и вход с  присвоена функция FIN20 - RAPID 

VELOCITY се изпълнява скоростта, въведена в P11.45. 

При достигане на лимит се блокира движението в този посока и се разрешава движение само в 

обратна посока. 

Забележка: Независимо в какъв режим на движение достигнат лимита, може да се излезе от 

него единственно в ръчен режим. 

 

 режим на ръчно стъпково преместване STEP JOG MODE 
Следва да се актуализират параметрите от P16.12 до P16.19.  

Паралелният код за избор на действащата стъпка с цифрови входове е показан в таблица 6-28. 

Режим STEP JOG MODE се избира с цифров вход с програмирана функция FIN21. 

Посоката на преместване се избира с цифрови входове с програмирани функции SF и SR. 

 

Забележка: Ако броят на необходимите стъпки е не повече от 4, могат да се избират директно 

без паралелен код и техните  стойности се въвеждат в параметрите Р16.12, Р12.13, Р12.14 и Р12.16. 

 

 режим на преместване с ръчен импусен генератор MANUAL HANDLE MODE 
Следва да се програмират следните параметри: 

 параметри P11.16, P11.47 и P11.48 – множители на дискрета на преместване, определящи 

стъпките на преместване; 

 параметър P11.16 – максимална скорост на преместване в режим MANUAL HANDLE. 

Режим MANUAL HANDLE MODE се избира с цифров вход с програмирана функция FIN30. 

Множителите определящи стъпките на преместване се избират с цифрови входове 

програмирани с функции FIN31, FIN32 и FIN33. Посоката на преместване се определя от посоката на 

въртене на РИГ. Скоростта на преместване се ограничава от стойността на параметър P11.49. При 

скорости по високи от зададената в параметър P11.49, част от импулсите се пропускат. Преместване 

се спира едновременно със спирането на РИГ. 

 

 режим на позициониране с фиксирани позиции FIXED POS MODE 
Избира се режим позициониране с вътрешни фиксирани позиции P11.17 = 1. 

Въвеждат се стойностите на работните позиции и скорости в параметрите от P17.02 до P17.17. 

Паралелният код за избор на позиция и скорост с цифровите входове е показан в таблица 6-29. 

параметър P17.01 се избира типа на позициониране – абсолютно или относително. 

Работната позиция и скорост се избират с цифрови входове с програмирани функции FIN25 – 

POS bit0, FIN26 – POS bit1 и FIN27 – POS bit2. Во времени перемещения при смены позиции 

выполняется прежную позицию.  

Предварително избраната позиция и съответната и скорост се изпълняват след активирането на 

вход с програмирана функция FIN28 –GO POS. 

Ако по време на преместването се смени избраната позиция остава да се изпълнява 

предходната, действала при подаване на командата  GO POS. 
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Ако по време на преместванто се активира вход с програмирана функция FIN29 – HOLD се 

изпълнява временно спиране. След снемане на командата HOLD продължава изпълнението на 

позицията. 

 

Пример за реализация на краен автомат за разкройване на листов материал. 

Препоръчва се работа в режим относително позициониране, за отрязване на неограничено 

количество детайли. 

В режим ръчно безразмерно переместване – JOG MODE се подава материала към режещия 

механизъм.   

Преминава се в режим фиксирано позициониране - POS MODE с предварително избран P11.17 

= 1 и се избира размера на подаване. Ръчно се подава команда за отрязване и когато механизма се  

върне в изходно положение, неговият датчик подава команда за следващо подаване на материал с 

цифров вход. След изпълнение  на предварително зададената позиция преобразователят активира 

изход с програмирана функция INPOS, която стартира режещия механизъм и цикъла стартира 

отново. 

 

9.9 Режим на позициониране с управление по MODBUS 
Преобразувателя се свързва съгласно схемата на фигура 8-5. 

Преди да се запусне в автоматичен режим с управление по MODBUS е необходимо да се 

настрои с управление от цифровите входове съгласно т 9.8. 

С цел повишаване скоростта на обмен на информация се препоръчва част от входно-изходните 

сигнали да се обслужват апаратно. 

За автоматична работа, минималното което може да се обслужва по комуникацията е да се 

задава скоростта на позициониране P11.11 и целта на позициониране P11.18 и да се чете текущата 

стойност на действителната позиция P11.20, като останалото може да се обслужва апаратно. 

 

9.10 Режим на позициониране с външно задание 

 режим на позициониране с импулно задание на преместването 
Преобразувателят се свързва съгласно схемата на фигура 8-3. 

Въвеждат се параметрите съгласно т.8.2.1. 

Мащабира се импулсното задание към обратната връзка по позиция с помощта на параметрите 

от група 12. 

Всички процедури включително рефероване, апаратни лимити, РИГ и др. следва да се 

осъществяват от системата за управление. 

 

 режим на позициониране с импулсно задание от CNC SINUMERIK 808D 
Преобразувателят се свързва съгласно схемата на фигура 8-4 за работа с  SINUMERIK 808D. 

Въвеждат се стойностите на параметрите съгласно т.8.2.2. 
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10. Възможни неизправности и методи за отстраняването им 
 

Наименование, 

признаци и прояви 
Вероятна причина Методи за проверка и отстраняване 

1.При подаване на 

оперативно захранване 

сработва защита SPF. 

PF свети постоянно. 

Липсва синхронизация 
Да се провери оперативното захранване на 

Х5.6 или предпазител F1. 

2. При подаване на команда 

PRDY сработва защита PPF. 

PF мига с период 1s. 

Липса на фази от силово 

захранване. 

Да се провери силовото захранване за 

наличие и качество на връзките. 

3. При подаване на команда 

PRDY изгарят предпазители 

FU, FV и FW. Сработва 

защита SOC или HOC. 

 

Пробив на два или повече 

тиристори или късо 

съединение в силовия блок. 

Прекъсват се връзките на силовото захран-

ване и котвата на двигателя. С омметър се 

проверява между клеми U2, V2, W2 спрямо 

клема А1, след това и спрямо A2 за 

определяне на дефектните тиристори. 

4. При включване на прео-

бразувателя и подаване на 

команда ENBL сработва 

защита SOC или HOC. Въз-

можно е да изгорят пред-

пазители FU, FV и FW. 

Пробив на един тиристор или 

късо съединение в силовия 

блок. 

Прекъсват се връзките на силовото 

захранване и котвата на двигателя. С 

омметър се проверява между клеми U2, V2, 

W2 спрямо клема А1, след това и спрямо A2 

за определяне на дефектния тиристор. 

5. При подадени команда 

ENBL и задание за скорост в 

една от посоките при 

преходен режим се чува 

характерно “ръмжене” на 

двигателя.  

Липсват импулси в котвения 

ток. 

Преобразувателя се пуска в пропоционален 

режим при P02.06=1 и с параметър P01.15 се 

проверява кой от тиристорите не работи. 

Проверява се веригата на управление и 

самия тиристор. 

6. При подадени команда 

ENBL и задание за скорост 

двигателят се товари и 

скоростта се “люлее”. 

Шунт в котвата на двигателя. 

В пропорционален режим двигателят се 

върти като “стъпков”. Изключва се команда 

ENBL и се завърта на ръка вала на двигателя. 

Ако се установи запъване в отделни зони, то 

има шунт в котвата на двигателя.  

7. След пускане на двига-

теля, още на ниска скорост, 

сработва  защита STG. 

TG свети постоянно. 

Неправилно свързване, късо 

съединение или прекъсване на 

веригата на тахогенератора. 

Да се провери свързването на тахогенератора 

и неговата изправност.  

Да се провери параметър P03.12. 

8. След пускане на двига-

теля, още на ниска скорост, 

сработва защита ENF. 

TG мига с период 1 s. 

Неправилно включване,  късо 

съединение или прекъсване 

във веригата на енкодера. 

Да се провери свързването на енкодера и 

неговата изправност 

9. След пускане на двига-

теля сработва защита PSB.  

TG мига с период 0.3 s. 

Положителна обратна връзка 

по скорост. 

Да се обърне знака на обратната връзка по 

скорост, като се въведе P02.13 = 1 или 

P02.14 = 1 

10. По време на работа 

сработва защита OLF(I2t). 

OL свети постоянно. 

Претоварен двигател. 

Да се проверят режимите на работа на 

машината. При необходимост да се замени с 

по-мощно задвижване. Да се провери 

стойността на параметър P03.08. 

11. По време на работа 

сработва защита OHF (само 

при 12080 и при P03.09 = 1). 

OL мига с период 1s. 

Прегрят силов блок. 

Да се изключи и охлади преобразувателя. Да 

се осигури по-добра вентилация на силовия 

блок. 

12. По време на преходни 

процеси сработва защита 

SОС. 

OC свети постоянно. 

Превишаване на максимално 

допустимия ток IdrvLIM. 

Да се провери настройката на токовия 

регулатор. Да се проверят стойностите на 

параметри P03.11, P06.01, P06.02. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 

Методика за определяне на захранващия трансформатор 
 

Изходни данни за изчисление: 

Номинален котвен ток на двигателя - IaNOM 

Максимално котвено напрежение на двигателя - UaMAX 

Линейно вторично напрежение на оперативната намотка - U3l 

Фазово вторично напрежение на оперативната намотка - U3f 

Фазов ток на оперативната намотка - I3f 

 

Разчетни данни: 

Линейно напрежение на силовата вторична намотка - U2l 

Фазово напрежение на силовата вторична намотка - U2f 

Фазов ток на силовата вторична намотка - I2f 

Tипова мощност на трансформатора - St 

 

Разчетни формули: 

Силова вторична намотка 2: 

U2l = 0.850 * UaMAX [V] 

U2f = 0.490 * UaMAX [V] 

I2f  = 0.817 * IaNOM  [A] 

 

Оперативна вторична намотка 3: 

U3l = 32.0 [V] 

U3f = 18.4 [V] 

I3f  =   1.0 [A] 

 

Типова мощност на трансформатора: 

St = 1.26 * IaNOM * UaMAX 

 

Свързване на намотките на трансформатора:  

Първична намотка – триъгълник 

Вторична намотка – звезда 

 

При електрозадвижвания, обслужващи един режещ инструмент, се допуска да се захранят 

два или три преобразувателя от общ трансформатор, като мощността му се определя за най-

мощното устройство. За всяко следващо задвижване общата мощност се завишава с 20%. 

Препоръчва се двигателите да имат еднакви максимални напрежения. 
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