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 ))))ممممچهارچهارچهارچهاربخش بخش بخش بخش ((((    ASDA-B2سرو موتور هاي دلتا سري سرو موتور هاي دلتا سري سرو موتور هاي دلتا سري سرو موتور هاي دلتا سري 

  

  اوژن كي نژاد: نويسنده

  

. راه اندازي سريع درايور توضيحاتي ارائه مي شوددر مورد روش در اين بخش با توجه به رويكرد كاربردي اين سري از مقاالت، 

  :باشد رارقرب مراحل زيربراي راه اندازي موتور بوسيله درايور الزم است 

  

ولت در ورودي  380vبجاي  220vه ورودي از طريق اتصال ورودي تك فاز يا سه فازكه با توجه به استاندارد تامين تغذي - 1

الزم به توضيح است كه در بسياري از موارد اتصال تك فاز براي  .درايور، اين ولتاژ مي تواند از طريق ترانس مناسب تامين شود

  .راه اندازي موتور كفايت مي كند

  .Wو  Vو  Uاز موتور به خروجي هاي سه ف روتكناكاتصال  - 2

  .به درايور CN2انكودر موتور از طريق اتصال  - 3

   .تنظيم پارامترهاي عملكرد درايور بر حسب نياز - 4

  .بر حسب پارامترهاي تنظيم شده CN1 كانكتور تامين سيگنال ها و اتصال صحيح ورودي و خروجي ها در - 5

  

بطور كلي اين درايور . ، ابتدا الزم است به مدهاي عملكرد اين نوع درايور توجه كنيميزادنا هاربراي شروع آموزش در مورد نحوه 

سرعت و گشتاور آن از  خروجي موتور، عمل مي كند كه به ترتيب موقعيت Torqueو  Position ،Speedدر سه مد كلي 

است كه در اين حالت  يجراخ سلاپ لامعا اب Positionپيشفرض عملكرد درايور در مد . طريق اين سه مد قابل كنترل هستند

همچنين . پله به پله حركت مي كندبصورت  روتومبا وارد شدن فرمان هاي پالس،  ومانند يك درايور استپر موتور عمل مي كند 

يك ضريب چرخ دنده الكترونيكي قابل تنظيم،  .قابل تعيين است يدورو نامرف قيرط زاجهت حركت موتور نيز در اين وضعيت 

 .كه در تعداد پالس هاي ورودي ضرب و به كنترلر داخلي اعمال مي شودبه ازاي هر پالس است  روتوم تعيين كننده ميزان حركت

قسمت و ضريب گيربكس الكترونيكي بصورت پيش فرض  160000دقت چرخش يك دور موتور در اين درايور از آنجايي كه 

لس و جهت مي فرمان هاي پا. پالس سبب چرخش موتور به ميزان يك دور مي شود 100000است، بنابراين اعمال  1.6برابر 

انجام شود كه نحوه اعمال سيگنال به اين ورودي ها در  PULSE - PULSE - /SIGN – SIGN/تواند از طريق ورودي هاي 

   .بخش دوم اين مقاله توضيح داده شده است

ر در وضعيت در صورت اتصال برق به درايوري كه پارامترهاي آن در وضعيت پيش فرض قرار دارند، مشاهده مي شود كه درايو

Alarm ورودي است كه الزم است در وضعيت  4دليل اين مسئله وجود . قرار مي گيرد و جرياني هم در موتور جاري نمي شود

درايور براي جريان دهي به  و همچنين فعال شدن خروجي Alarmمناسب قرار داده شوند تا امكان خارج شدن سرو از وضعيت 

  :و عملكرد آنها در ادامه توضيح داده شده انداين ورودي ها . فراهم شود موتور

  

1 - SON  : كه معرف اين وروديServo on   ،بصورت پيش فرض به استDI1 ) از  9پايه شمارهCN1 ( متصل است و براي

  .ايجاد جريان در موتور بايد فعال شود

2 - NL(CWL)  : اين ورودي كه معرفReverse inhibit limit بصورت پيش فرض به  ،استDI6 ) متصل ) 32پين شماره

كه معموال به ميكروسوئيچ يا  در وضعيت عادي عملكرد بايد فعال باشد تعريف شده و Normally closed اين ورودي .است

مي توان در صورت عدم نياز به اين ورودي  .سنسور متناظر حد نهايي حركت موتور در جهت عقربه هاي ساعت متصل مي شود
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غير براي . غير فعال كرد يآن را بكل هطوبرمل كرد و يا از طريق تنظيم پارامتر فعابصورت دائمي  بسانم لاصتا داجيا ابرا  آن

  .قرار داده شود P2-15=0كردن اين ورودي بايد  فعال

3 - PL(CCWL)  : اين ورودي كه معرفForward inhibit limit بصورت پيش فرض به  ،استDI7 ) 31پين شماره (

معموال به كه  در وضعيت عادي عملكرد بايد فعال باشد يف شده وتعر Normally closedاين ورودي . متصل است

در صورت عدم نياز به . عقربه هاي ساعت متصل مي شودخالف ميكروسوئيچ يا سنسور متناظر حد نهايي حركت موتور در جهت 

 آن را بكلي غير هطوبرمبصورت دائمي فعال كرد و يا از طريق تنظيم پارامتر  بسانم لاصتا داجيا اباين ورودي مي توان آن را 

  .قرار داده شود P2-16=0براي غير فعال كردن اين ورودي بايد . فعال كرد

4 - EMGS  : اين ورودي كه معرفEmergency Stop بصورت پيش فرض به  ،يا توقف اضطراري استDI8 ) پين شماره

ر صورت عدم د كه بايد فعال باشد در وضعيت عادي عملكرد تعريف شده و Normally closedاين ورودي . متصل است) 30

آن را بكلي  هطوبربصورت دائمي فعال كرد و يا از طريق تنظيم پارامتر م بسانم لاصتا داجيا ابنياز به اين ورودي مي توان آن را 

  .قرار داده شود P2-17=0براي غير فعال كردن اين ورودي بايد . غير فعال كرد

  

  :اي راه اندازي اوليه بصورت زير است، نحوه اتصال پين ها برو توضيحات بخش هاي قبلي اين آموزش CN1با توجه به جزئيات 

  .متصل مي شود 17به  11داخلي پين  24v+براي تامين تغذيه بخش ورودي ها از 

  .متصل مي شود 14به  9پين  SONبراي فعال سازي 

  ).بكلي غيرفعال مي شود P2-15=0يا از طريق ( متصل مي شود  14به  32پين  NL(CWL)براي فعال سازي 

  ).بكلي غيرفعال مي شود P2-16=0يا از طريق ( متصل مي شود  14به  31پين  PL(CCWL)براي فعال سازي 

  ).بكلي غيرفعال مي شود P2-17=0يا از طريق ( متصل مي شود  14به  30پين  EMGSبراي فعال سازي 

  . انجام شود اعمال فرمان هاي پالس و جهت مي تواند مطابق يكي از شكل هايي كه در بخش دوم اين مقاله وجود دارد،

  

        ::::توجه مهمتوجه مهمتوجه مهمتوجه مهم

ولت  5به غير  از روش هاي موجود در اين شكل ها و درصورتي كه ايجاد پالس از طريق خروجي يك ميكروكنترلر با تغذيه 

هاي پالس و  يجورخمتصل مي شوند و  14ميكروكنترلر به پين شماره  )GND( نيمزو  41و  37انجام شود، پين هاي شماره 

 .دنوش يم لامعا تهج و سلاپ ياه يدورو هاهم ب 100اومت از طريق سري كردن يك مقرلرتنكوركيم طسوت هدش داجياجهت 

  .مي شوند لصتمفرمان جهت  ناونع هب 39پالس و پين  نامرف ناونع هب 43 هرامشپين  طيارش نيا رد

  

  )نقل مطالب با ذكر منبع آزاد است(


