Instrukcja obs³ugi

SMC 61 i SMC 63
Sterowniki silników krokowych bipolarnych dwufazowych
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 Prosimy o uwa¿ne przeczytanie instrukcji i stosowanie siê do zawartych w niej zaleceñ
 Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na nastêpne znaki:
Uwaga: niedostosowanie siê mo¿e spowodowaæ uszkodzenie urz¹dzenia
albo utrudniæ pos³ugiwanie siê sprzêtem lub oprogramowaniem.
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Opis sterownika

1.1 Przeznaczenie
Miniaturowe sterowniki SMC 61 i SMC 63 przeznaczone s¹ do wspó³pracy z dwufazowym silnikiem
krokowym. Umo¿liwiaj¹ sterowanie z pe³nym krokiem lub krokiem podzielonym na 2 czêci wymuszaj¹c odpowiedni¹ wartoæ pr¹du w uzwojeniu silnika niezale¿nie od wartoci napiêcia zasilania. Ka¿dy
impuls taktuj¹cy powoduje obrót silnika o jeden krok lub pó³ kroku w zale¿noci od podzia³u krokowego ustawionego przy pomocy sygna³u 1/2 . (max. 400 kroków na obrót dla silnika 1,8° i 800 dla silnika
0,9°). Pr¹d znamionowy silnika ustalaj¹ do³¹czone do fabrycznie wlutowanych dodatkowe rezystory
wstawione w odpowiednie miejsca od strony elementów (standardowo ustawiona jest wartoæ pr¹du
0,4 A  patrz tabela. Czerwona dioda sygnalizuje obecnoæ napiêcia zasilania. Sterownik standardowo
posiada pasywne ch³odzenie w postaci radiatora (R) i przeznaczone s¹ do mocowania na szynie
monterskiej (SMC 61) lub do mocowania wkrêtami na powierzchniach p³askich (SMC 63). Posiadaj¹
tak¿e gniazdo do z³¹cza sygna³owego w postaci miniaturowego z³¹cza ze stykami zaciskanymi na
przewodach. Umo¿liwia to b³yskawiczne pod³¹czenie sterownika do komputera lub innych urz¹dzeñ.
Wejcia nie pod³¹czone traktowane s¹ tak, jakby na tym wejciu by³ stan wysoki -H (1 logiczna).
Poniewa¿ podczas hamowania energia silnika musi zostaæ odebrana przez uk³ad zasilaj¹cy, nale¿y go
wyposa¿yæ w kondensator o pojemnoci co najmniej 4700 uF/50 V (zalecane 10000 uF) (na p³ytce
sterownika znajduje siê ju¿ kondensator o pojemnoci 1000 uF/50 V).
UWAGA: wzrost napiêcia zasilania powy¿ej 38V prowadzi do uszkodzenia uk³adu scalonego sterownika. Ustawienie pr¹du znamionowego odbywa siê przez do³¹czenie rezystorów dodatkowych do
istniej¹cych rezystorów nastawy pr¹du lub poprzez ich wymianê - wed³ug tabeli.
Zalecane jest splecenie parami ze sob¹ przewodów prowadz¹cych do silnika w celu zmniejszenia
generowanych zak³óceñ EMI.

1.2 W³aciwoci










mikroprocesor, scalone stopnie mocy dla silników 2-fazowych bipolarnych
jedno napiêcie zasilania, max 36 V
wysoki pr¹d znamionowy 3A (4 A peak)
praca pe³no- i pó³krokowa
dwie programowalne czêstotliwoci taktowania
funkcja miêkkiego startu
czêstotliwoæ czopowania 20 kHz
wskanik LED dla zasilania i wyjcia b³êdu
zasilanie, sygna³y do silnika i steruj¹ce na listwach roz³¹cznych typu Combicon
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1.3 Sposób oznaczania
SMC 6x
ch³odzenie i mocowanie
61  radiator k¹towy i uchwyt szyny monterskiej
63  radiator k¹towy bez uchwytu, mocowanie wkrêtami

1.4 Widok
SMC 61

SMC 63

1.5 Opis z³¹cz
Sygna³y steruj¹ce
1 sygna³ taktuj¹cy (CLK)
2 GND
3 wejcie zezwolenia (EN)  zero aktywne
4 GND
5 wejcie sygna³u kierunku (DIR)  0 - w lewo, 1 - w prawo
6 GND
7 wejcie sygna³u podzia³u krokowego  0 - podzia³ przez 2
8 GND
Z³¹cze wyjciowe i zasilania
1 faza A
2 faza /A
3 faza B
4 faza /B
5 zasilanie  (GND)
6 zasilanie  (+Vcc)
RA, RB  rezystory ustalaj¹ce pr¹d silnika (patrz pkt. 2.3)
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1.6 Sygna³y steruj¹ce


+5V
10 kom

1, 3, 5,7

SMC61
SMC63
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Zasilanie

Sterownik musi byæ zasilany ze ród³a o odpowiednim napiêciu wyjciowym (max 36 V)
i wydajnoci pr¹dowej. Zasilacz musi te¿ odebraæ energiê hamowania silnika, co umo¿liwi¹ kondensatory wyjciowe o pojemnoci co najmniej 4700 mF. Zaleca siê stosowanie (dedykowanych dla sterowników) zasilaczy ZN 100. Do zasilania sterowników nie nadaj¹ siê zasilacze stabilizowane.
Bezpieczne napiêcie zasilania jest ni¿sze od dopuszczalnego maksymalnego, gdy¿ do napiêcia
zasilania dodaje siê energia z silnika przy hamowaniu i krótkie impulsy powstaj¹ce wskutek szybkiego
wy³¹czania du¿ej indukcyjnoci uzwojenia silnika. Przy pierwszym samodzielnym w³¹czeniu sterownika
do zasilacza wskazane jest u¿ycie amperomierza (najlepiej wskazówkowego) w celu kontroli poboru
redniego pr¹du. Uwaga: im ni¿sze napiêcie zasilania tym wy¿szy redni pobór pr¹du z zasilacza.
Pomiar pr¹du znamionowego mo¿liwy jest oscyloskopem po wtr¹ceniu w fazê rezystora pomiarowego o ma³ej rezystancji (np. 0,1om 1% 2W). Nale¿y wtedy zwróciæ uwagê, ¿e masa oscyloskopu nie
bêdzie na masie urz¹dzenia, a wiêc w³¹czenie drugiego kana³u oscyloskopu do uk³adu nie jest mo¿liwe
(wspólne masy obu kana³ów). Nigdy nie nale¿y pod³¹czaæ przewodów zasilania z nieroz³adowanego
zasilacza (bez obci¹¿enia zasilacz mo¿e utrzymywaæ energiê zgromadzon¹ w kondensatorach elektrolitycznych przez d³ugi czas). Do roz³adowania elektrolitów wystarczy na chwilê zewrzeæ niskoomowym rezystorem zacisk + z  oczywicie tylko przy wy³¹czonym zasilaniu.
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Pr¹d pracy silnika

Sterownik jest fabrycznie wyposa¿ony w rezystory ustalaj¹ce pr¹d silnika na 0,4 A. W celu dostosowania tego pr¹du do posiadanego silnika, nale¿y w miejscach oznaczonych na rysunku w pkt. 1.6 jako
RA i RB, wlutowaæ dodatkowe rezystory (1 W) wg poni¿szej tabeli, lub podaæ wartoæ pr¹du w zamówieniu.
SMC 63

Sterownik

SMC 61

Pr¹d znamionowy

(A)

0,4

0,8

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

Dodatkowe RA i RB

(9

0,82

0,43

0,36

0,24

0,18

0,14

0,12
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Wskazówki monta¿owe

1. Zaleca siê splatanie przewodów do silnika parami. Jeli generowane szumy stwarzaj¹ problemy
lub przewody do silnika musz¹ mieæ wiêksz¹ d³ugoæ, to zaleca siê stworzenie ekranu przez
oplecenie przewodów silnika przewodz¹c¹ tam¹ i pod³¹czenie jej do masy.
2. Jako przewody sygna³owe mo¿na u¿yæ przekrojów AWG14 do 28 a do zasilania AWG22 lub
wiêksze.
3. Przewody sygna³owe nale¿y oddaliæ od linii zasilania i przewodów silnika na min. 10 cm. W ¿adnym
razie nie splataæ ich razem.
4. Ze wzglêdów termicznych (silnik wydziela sporo ciep³a) wskazane jest mocowanie silnika do p³yty
aluminiowej lub innej czêci maszyny mog¹cej odebraæ nadmiar ciep³a. W ka¿dym przypadku
wskazana jest kontrola temperatury silnika przy pierwszych próbach na maszynie (max temperatura silnika 80.. 85oC).
5. Wskazany jest monta¿ sterownika najbli¿ej silnika ze wzglêdu na d³ugoæ przewodów do silnika.
6. Koñcówki przewodów szczególnie silnika (mo¿liwoæ zwarcia) zaleca siê polutowaæ lub po na³o¿eniu na nie koñcówek kablowych zacisn¹æ w przyrz¹dzie.
7. Mo¿liwe jest ³¹czenie uzwojeñ bipolarnych (8-przewodowych) szeregowo, gdy wa¿niejsze jest
uzyskanie znamionowego momentu np. 1,5 A uzwojenie sterowane pr¹dem znamionowym 1,5 A
lub równoleg³e, gdy istotniejsze jest uzyskanie wysokiej prêdkoci obrotowej silnika (mniejsza
indukcyjnoæ uzwojeñ decyduje o szybszym narastaniu pr¹du w uzwojeniu). Nale¿y jednak kontrolowaæ temperaturê silnika.
Silnik bipolarny

wiêksza dynamika

wiêkszy moment

Silnik unipolarny

wiêkszy moment

wiêksza dynamika
znacznie mniejszy moment

8. W przypadku przekazywania napêdu na inn¹ o wskazane jest ³¹czenie wa³ów silnika i mechanizmu
napêdzanego za pomoc¹ sprzêg³a do tego celu przystosowanego. Eliminuje ono nieosiowoci
monta¿u i zwiêksza ¿ywotnoæ ³o¿ysk silnika. Bardzo dobrze spe³niaj¹ te wymagania sprzêg³a
typu Oldham.
9. Nie wolno skracaæ, ci¹æ ani wierciæ osi silnika ani jego obudowy. Rozbieranie silnika jest mo¿liwe
tylko fabrycznie, gdy¿ po rozebraniu traci on czêæ momentu magnetycznego. Do os³abienia
momentu silnika mo¿e te¿ dojæ wskutek silnych wstrz¹sów czy uderzeñ.
10. Dla poprawienia w³asnoci dynamicznych u¿yæ mo¿na t³umika. T³umik magnetyczny lub wiskotyczny pomaga w redukcji drgañ i rezonansów silnika i pozwala podnieæ maksymaln¹ prêdkoæ
obrotow¹ do 2x.
11. Silnik krokowy jest maszyn¹ elektryczn¹. Obowi¹zuj¹ ogólne przepisy eksploatacji maszyn elektrycznych. Przed w³¹czeniem sterownika nale¿y upewniæ siê, ¿e czêci ruchome maszyny lub
samego silnika nie wejd¹ w kolizjê z innymi czêciami maszyn lub nie skalecz¹ ludzi.
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Ogólne warunki eksploatacji

1. U¿ycie opisywanych urz¹dzeñ w systemach o specjalnym znaczeniu (na przyk³ad medycznych,
w pojazdach, itp.) wymaga stosowania dodatkowych zabezpieczeñ, przeciwdzia³aj¹cych
b³êdom funkcjonowania.
2. Urz¹dzenia panelowe musz¹ byæ poprawnie montowane w panelu. Niezastosowanie mo¿e
spowodowaæ pora¿enie pr¹dem.
3. Nie wolno pod³¹czaæ urz¹dzeñ zewnêtrznych jeli urz¹dzenie jest w³¹czone.
4. Nie nale¿y samodzielnie rozmontowywaæ i dokonywaæ przeróbek urz¹dzenia. W razie potrzeby
prosimy o kontakt. Nieautoryzowane dokonywanie zmian mo¿e groziæ pora¿eniem lub spowodowaæ po¿ar. Powoduje te¿ utratê gwarancji.
5. Niniejsze urz¹dzenia nie mog¹ byæ eksploatowane na wolnym powietrzu. Mog³oby to spowodowaæ pora¿enie pr¹dem i znacznie skróciæ czas poprawnego funkcjonowania urz¹dzenia.
6. Urz¹dzenia budowy otwartej, tj. nie posiadaj¹ce w³asnej obudowy, przeznaczone s¹ do
montowania w szafach steruj¹cych lub w obudowach systemów nadrzêdnych. W ka¿dym
przypadku nale¿y zapewniæ ochronê przed wilgoci¹, opi³kami i zanieczyszczeniami.
7. Przekraczanie zalecanych parametrów pracy mo¿e prowadziæ do uszkodzenia urz¹dzenia lub
po¿aru.
8. Do czyszczenia urz¹dzenia nie wolno stosowaæ rodków zawieraj¹cych wodê lub oleje.
W czasie czyszczenia uk³adu ch³odzenia z wentylatorem i radiatorem za pomoc¹ strumienia
powietrza (przedmuchiwanie), nale¿y koniecznie unieruchomiæ wirnik wentylatora.
9. W przypadku koniecznoci przetransportowania urz¹dzenia (np. w celu dokonania naprawy),
nale¿y zadbaæ o staranne zapakowanie, uniemo¿liwiaj¹ce powstanie szkód.
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