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  KNLP-102-A1كنترلر كنترلر كنترلر كنترلر راهنماي عملكرد راهنماي عملكرد راهنماي عملكرد راهنماي عملكرد 

  

حركت هاي  وضعيتو در دو  رودمي صنعتي بكار  آالتبراي فرمان به درايور ميكرواستپ در ماشين  PLCبه عنوان جايگزيني براي اين كنترلر 

  :امكانات اين كنترلر به شرح زير است. كندمي  عمل قابل تنظيممتوالي با تعداد پالس قابل تعريف و حركت نامحدود با سرعت 

  

  .از حركت و شتاب براي هر مرحلهتعداد پالس و سرعت و جهت امكان تعريف متوالي با  يتوليد پالس براي ايجاد حركت ها قابليت -1

  .قابل تنظيم RPMتوليد تعداد پالس نامحدود براي حركت هاي چرخشي پيوسته با  قابليت -2

  .سرو موتور صنعتي هايو درايور استاندارد ميكرواستپ هايبراي اعمال به درايور  Motor Freeو  Directionو  Clockداراي خروجي هاي  -3

  .ز حركتاز هر مرحله ا پيشقابليت فعال سازي انتظار براي ميكروسوئيچ  -4

  .حركتاز از هر مرحله  پيشقابليت تعريف تاخير قابل برنامه ريزي  -5

  .از طريق صفحه كليدداراي مد حركت دستي براي تنظيم محل شروع حركت  -6

  .داراي رله خروجي قابل برنامه ريزي براي فعال شدن در هر مرحله دلخواه -7

  .ر اينرسي بارقابليت شتاب گيري قابل تنظيم موتور براي غلبه ب -8

  .فرمان شروع حركت از صفحه كليد يا كنتاكت خارجياعمال امكان  -9

  .امكان تعيين جهت چرخش موتور از طريق كنتاكت خارجي در مد حركت پيوسته نامحدود -10

  .نصب روي تابلوي كنترل مجزا برايداراي برد صفحه كليد و نمايش  -11

  

    :نمايش داده شده است كنترلردر شكل زير نمايي از كليد هاي 

  
Mode : مد درStop  هاي  كاراكتربا فشار دادن اين كليدH يا r  7رويsegment د كه نسمت چپ نمايش داده مي شوH  به معناي فرمان

وظيفه ديگر اين كليد،  .است  Runورودياز طريق  به معناي فرمان شروع و توقف rو ) Start/Stopاز طريق كليد (شروع و توقف بصورت دستي 

 نييعت P01 رتماراپ .استبدون ذخيره سازي پارامتر  ،هر پارامتر به مرحله قبلمقدار از صفحه تنظيم خروج از صفحه تنظيم شماره پارامترها و خروج 

  .تسا ضرف شيپ تروصب رلرتنك ندش نشور زا دعب r اي H دم هدننك

Start/Stop : در صورت نمايشH يط در اين شرا .موتور از طريق اين كليد انجام مي شودسيكل كاري و توقف  حركتفرمان  صفحه نمايش، روي

 Stopعبارت باشد، در وضعيت غير فعال بودن سيكل حركت  P00=1اگر . روشن مي شود Hباشد، در زمان چرخش موتور نقطه كنار  P00=0اگر 

  .نمايش داده مي شود runعبارت سيكل حركت  نو در زمان فعال بود

Up     و و و وDown::::  در حركت چرخشي نامحدود)P00=0(تغيير مقدار كليد براي  دو ، اينRPM حركت چند اگر كنترلر در وضعيت . بكار مي روند

حركت از اين دو كليد مي توان براي حركت دستي موتور استفاده كرد كه سرعت چرخش  Stopدر شرايط  )P00=1(قرار داشته باشد  مرحله اي

  .بكار مي رونده پارامتر يا مقدار آن هم اين دو كليد براي تغيير شمارتنظيم پارامترها در وضعيت  .تعيين مي شود P18توسط پارامتر  دستي

Function:::: با يكبار فشار دادن . ، سبب ورود به وضعيت تنظيم مي شودو غير فعال بودن سيكل حركت فشار دادن اين كليد در هنگام توقف موتور

در اين . شماره پارامتر را تغيير داد ناي مي توان Downو  Upشماره پارامتر جاري براي تنظيم نمايش داده مي شود كه با كليد هاي اين كليد، 

صفحه ابتدايي يكي از حركت هاي چرخشي نامحدود يا حركت كنترلر از وضعيت تنظيم خارج مي شود و  ،فشار داده شود Modeوضعيت اگر كليد 

در هنگام نمايش شماره پارامتر، مقدار  Functionدر صورت فشار دادن مجدد . نمايش داده مي شود )P00بسته به وضعيت پارامتر (مرحله اي  چند

اگر  بعد از تنظيم پارامتر در مقدار دلخواه. تغيير داد رامقدار اين مي توان  Downو  Upآن پارامتر نمايش داده مي شود كه با كليد هاي ذخيره شده 

شماره پارامتر  ،Savedبعد از نمايش عبارت ي شود و پارامتر در حافظه كنترلر ذخيره سازي م جديدفشار داده شود، مقدار  Functionكليد مجددا 

همان سازي نمي شود و  هفشار داده شود، مقدار پارامتر ذخير Modeكليد  Functionكليد بجاي بعد از تنظيم پارامتر اما اگر . نمايش داده مي شود

  .مقدار قبلي پارامتر معتبر خواهد بود
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فشار  Functionبايد يكبار كليد  Stopبراي اين كار در مد . مورد نظر باشد 0.1RPM قبليمقدار  با P05فرض كنيم كه تنظيم پارامتر  ::::مثالمثالمثالمثال

 Functionكليد بايد در ادامه . تنظيم مي شود P05شماره پارامتر روي  Upسپس با كليد . مايش ظاهر شودنروي صفحه  P00داده شود تا عبارت 

مقدار پارامتر در وضعيت دلخواه تنظيم  Downو  Upسپس با كليد هاي . مايش ظاهر شودنروي صفحه  0.1براي بار دوم فشار داده شود تا مقدار 

فشار داده شود تا مقدار جديد در حافظه كنترلر  Functionمجددا كليد بايد در اين مرحله اگر ذخيره سازي مقدار جديد مورد نظر باشد، . مي شود

اما اگر به هر دليلي نيازي . )روي صفحه ظاهر مي گردد Savedدر اين صورت براي لحظاتي عبارت ( داده شودشماره پارامتر نمايش در ادامه ذخيره و 

مقدار ت مقدار جديد ذخيره سازي نمي شود و صورفشار داده شود كه در اين  Modeبايد كليد  Functionبه ذخيره سازي مقدار جديد نبود، بجاي 

براي برگشت به صفحه ابتدايي بايد از كليد  خروج از وضعيت تنظيم پارامتربعد از . برقرار خواهد بودهمچنان  )P05=0.1 در اين مثال(قبلي پارامتر 

Mode استفاده شود.  

  

  :ترمينال هاي ورودي و خروجي برد در شكل زير نمايش داده شده اند

  

  
  

 ند كهترمينال مجزا تامين مي شو 6به درايور ميكرواستپ از فرمان هاي الزم براي اتصال . است VDC 25-18ولتاژ تغذيه ورودي در محدوده 

   .خروجي هاي منفي در اين ترمينال ها بصورت داخلي به هم متصل هستند

با ( يا ترانزيستور  رله كنتاكتكليد يا  بايد اين ورودي توسطبراي شروع حركت  rدر مد  كنترلرشتن ر صورت قرار داد  ::::Runكنتاكت ورودي كنتاكت ورودي كنتاكت ورودي كنتاكت ورودي 

   .تصال كوتاه شودا) كل جهت مطابق ش

 rدر مد  كنترلرشتن در صورت قرار دااين ورودي ، )P00=0(كنترلر در وضعيت توليد پالس نامحدود قرار داشته باشد اگر   ::::Dirكنتاكت ورودي كنتاكت ورودي كنتاكت ورودي كنتاكت ورودي 

بسته به ) P00=1(قرار داشته باشد  حركت چند مرحله ايكنترلر در وضعيت اگر . براي تعيين جهت چرخش موتور مورد استفاده قرار مي گيرد

باشد، كنترلر قبل از انجام  P09=1اگر  .اين ورودي اتصال كوتاه شود ،ممكن است الزم باشد قبل از هر مرحله از حركت P15و  P09پارامترهاي 

يري متناسب با اين پارامتر ايجاد مي داراي مقدار غير صفر باشد، تاخ    P10در صورتي كه  سپس .ماندمي  Dirاتصال ورودي حركت مرحله اول منتظر 

 Dirباشد، وضعيت ورودي     P09=0اگر . و بعد حركت مرحله اول انجام مي شود) تاخيري ايجاد نمي شود    P10در صورت صفر بودن مقدار (شود 

  .قرار دارد Dirمرحله تاخير بعد از مرحله انتظار براي ورودي  .تاثيري در شروع حركت مرحله اول نخواهد داشت

داراي مقدار غير صفر باشد،     P16مي ماند و در ادامه هم اگر     Dirباشد، ابتدا كنترلر منتظر اتصال ورودي     P15=1براي حركت مرحله دوم هم اگر 

اگر  .و بعد حركت مرحله دوم انجام مي شود )تاخيري ايجاد نمي شود    P16در صورت صفر بودن مقدار ( تاخيري متناسب با اين پارامتر ايجاد مي شود

P15=0     باشد، وضعيت وروديDir تاثيري در شروع حركت مرحله دوم نخواهد داشت.  

  

        ::::نكات تكميلينكات تكميلينكات تكميلينكات تكميلي

قطع و سپس كنتاكت  Runتاكت نبايد ابتدا ك ،در دورهاي باالدر صورت تغيير جهت موتور و  rو در مد ) P00=0(در حركت چرخشي نامحدود  -1

در غير اينصورت و عدم . اتصال كوتاه شود تا مكانيزم شتاب گيري در جهت مخالف عمل كندمجددا  Runتغيير وضعيت يابد و سپس  Dirمتناظر 

  .، اعمال پالس بدون مكانيزم شتاب گيري خواهد بود)Dirو تنها تغيير وضعيت كنتاكت (در هنگام تغيير جهت  Runقطع كنتاكت 

افزايش . ياد باشد تا استپر موتور به تدريج شتاب بگيرد و زير بار متوقف نشودهاي باال الزم است پارامتر شتاب به ميزان كافي ز RPMبراي  -2

همچنين . پارامتر شتاب باعث افزايش زمان شتاب گيري موتور مي شود و در صورت صفر بودن اين پارامتر، مكانيزم شتاب گيري غير فعال مي شود

   .در دورهاي پائين تر به دليل وجود گشتاور كافي، شتاب گيري اعمال نمي شودفعال است و  60RPMبراي سرعت هاي بزرگتر از تنها شتاب گيري 

پالس  10و حداقل آن بعد از صفر،  999990تعداد پالس ها حداكثر بنابراين . در ده ضرب مي شود P12و  P06تعداد پالس ها در پارامترهاي  -3

  .خواهد بود
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از در اين شرايط همچنان مي توان . دوم در مقدار صفر قرار داده مي شودمرحله تعداد پالس رپارامت ،در صورت نياز به حركت هاي يك مرحله اي -4

  .در مرحله دوم استفاده كرد Dirتظار براي ورودي نتاخير و ا

  .جهت هاي اول و دوم ذكر شده است عبارتجهت چرخش استپر موتور  به نحوه اتصال آن به درايور بستگي دارد و بنابراين در پارامترها  -5

  : با هم جمع شوند عدد به ترتيب زير 6بايد ) فعال سازي رله( P17براي تنظيم پارامتر  -6

  .صفر استبرابر و براي غيرفعال بودن در اين مرحله، عدد اول  1، عدد اول برابر Dirانتظار براي ورودي  همزمان بافعال بودن رله  براي: عدد اول

صفر برابر ، عدد دوم در اين مرحله  و براي غيرفعال بودن 2، عدد دوم برابر قبل از حركت مرحله اول تاخيرهمزمان با فعال بودن رله  براي: عدد دوم

  .است

  .صفر استر برابو براي غيرفعال بودن در اين مرحله، عدد سوم  4، عدد سوم برابر موتور حركتمرحله اول  همزمان بافعال بودن رله  براي: عدد سوم

صفر برابر و براي غيرفعال بودن در اين مرحله، عدد چهارم  8، عدد چهارم برابر Dirانتظار براي ورودي  همزمان بافعال بودن رله  براي: عدد چهارم

  .است

  .صفر استبرابر ، عدد پنجم و براي غيرفعال بودن 16دوم، عدد پنجم برابر همزمان با تاخير قبل از حركت مرحله فعال بودن رله  براي: عدد پنجم

صفر برابر و براي غيرفعال بودن در اين مرحله، عدد ششم  32، عدد ششم برابر حركت موتور مرحله دوم همزمان بافعال بودن رله  براي: عدد ششم

  .است

  .را مشخص مي كند P17پارامتر مقدار عدد  6مجموع اين 

مثال . قسمت براي درايور است و براي ساير تقسيمات بصورت متناسب تغيير مي كند 2000با فرض تقسيمات  RPMسرعت تنظيم شده بر حسب  -7

خواهد بود و براي ساير  50RPM، سرعت واقعي در عمل باشد 4000برابر با  2000اگر تقسيمات درايور بجاي  100RPMبا تنظيم سرعت 

  .بدست آورد از طريق تناسب سرعت واقعي رامي توان تقسيمات هم 

   ::::مثال اولمثال اولمثال اولمثال اول

با براي درايور، الزم است يك حركت رفت و برگشت  2000و تقسيمات  ميليمتر 5 در يك ماشين صنعتي با استپر موتوري متصل به پيچ و مهره با گام

  :شرايط زير انجام شود

  يك متر= حركت رفت و برگشت طول 

  100RPM= سرعت حركت مرحله اول 

  فعال= قبل از حركت مرحله اول  Dirانتظار براي ميكروسوئيچ متصل به 

    ثانيه 0.3=  تاخير قبل از حركت مرحله اول

  جهت دوم= جهت حركت مرحله اول 

  2=  پارامتر شتاب مرحله اولمقدار 

  800RPM= سرعت حركت مرحله دوم 

  يرفعالغ= قبل از حركت مرحله دوم  Dirانتظار براي ميكروسوئيچ متصل به 

  ثانيه 2=   تاخير قبل از حركت مرحله دوم

  جهت اول= جهت حركت مرحله دوم 

  7= پارامتر شتاب مرحله دوم مقدار 

  .حركت مرحله دوم فعال است+ تاخير قبل از حركت مرحله دوم +  حركت مرحله اولبا زمان همرله = خروجي وضعيت فعال بودن رله 

  

پس براي طول . ميليمتر حركت انجام مي شود 5پالس  2000ميليمتر، به ازاي هر  5براي درايور و گام پيچ  2000در اين مثال با توجه به تقسيمات 

ضرب  10توجه كنيد كه تعداد پالس ها در ( در اين شرايط پارامترها بايد بصورت زير تنظيم شوند. پالس به درايور اعمال شود 400000يك متر بايد 

  :)مي شوند

 

P05=100.0     P06=40000    P07=1        P08=2      P09=1     P10=0.3     P11=800.0     P12=40000     P13=0      

P14=7              P15=0              P16=2.0    P17=52 

  

  .مطابق توضيحات قبلي بدست آمده است 32+ 16+  4اد از جمع اعد P17مقدار 
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   ::::مثال دوممثال دوممثال دوممثال دوم

و بعد از اين حركت،  اعمال شود 91.5RPMبا سرعت پالس به درايور  3600يك ماشين صنعتي الزم است با هر بار فشار دادن يك پدال، در 

براي . پارامتر شتاب حركت مرحله اول برابر صفر است. ثانيه فعال و سپس غير فعال شود و اين سيكل همچنان ادامه يابد 2.5خروجي رله به مدت 

تاخير قبل از  همچنين .تعداد پالس هاي مرحله دوم در مقدار صفر قرار داده شودمتصل شود و  Dirپدال به ورودي پياده سازي اين سيكل حركت بايد 

  :ر تنظيم شوندپارامترها بايد بصورت زي براي اين عملكرد. استفعال خروجي در همين زمان هم رله  كهشود مي ثانيه تنظيم  2.5مرحله دوم در زمان 

 

P05=91.5     P06=360    P07=0        P08=0      P09=1     P10=0.0     P12=0     P15=0     P16=2.5     P17=16 

 

  .در اين مثال به دليل صفر بودن تعداد پالس هاي مرحله دوم اهميتي ندارند P14و  P13و  P11مقدار 

        

 ::::كنترلركنترلركنترلركنترلر    فهرست پارامترهاي قابل تنظيمفهرست پارامترهاي قابل تنظيمفهرست پارامترهاي قابل تنظيمفهرست پارامترهاي قابل تنظيم

 

P00: نامحدود حركت چرخشي :0                                                          نوع حركت  حركت چند مرحله اي :1   

P01:1                    فرمان حركت از كليد :0                                وضعيت پيش فرض فرمان شروع حركت: Run فرمان حركت از كنتاكت 

P02:  سرعت حركت چرخشي نامحدود                                          0.1 RPM – 995.8 RPM  

P03: جهت دوم :1                                   جهت اول :0                                            جهت حركت چرخشي نامحدود 

P04:  دب حركت چرخشي نامحدوپارامتر شتا                                  0 – 9 

P05:  سرعت حركت مرحله اول                                      0.1 RPM – 995.8 RPM  

P06:  تعداد پالس حركت مرحله اول  پالس 10 × 99999 – 0                               

P07: اولجهت  :0                                        جهت حركت مرحله اول  جهت دوم :1                                   

P08:   مرحله اولپارامتر شتاب حركت                              0 – 9 

P09:  قبل از حركت مرحله اول Dir فعال :1                                      غيرفعال :0                  انتظار براي ورودي 

P10: حركت مرحله اول تاخير قبل از  ثانيه 25.5  - 0                                            

P11:   دومسرعت حركت مرحله                                      0.1 RPM – 995.8 RPM  

P12:   دومتعداد پالس حركت مرحله  پالس 10 × 99999 – 0                               

P13:  دومجهت حركت مرحله  جهت دوم :1                                   جهت اول :0                                        

P14:   دومپارامتر شتاب حركت مرحله                              0 – 9 

P15:   دومقبل از حركت مرحله Dir رفعالغي :0                  انتظار براي ورودي  فعال :1                                      

P16:  دومتاخير قبل از حركت مرحله  ثانيه 25.5  - 0                                            

P17: ي در مراحل مختلفوضعيت فعال بودن رله خروج                    0 – 63 

P18:  سرعت حركت دستي                                                          4.0 RPM – 150.0 RPM  


