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Enostavno pozicioniranje 
z univerzalnim

AC servo regulatorjem
AA
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Namen članka je

predstavitev uni-

verzalnega AC

servo regulatorja

A z

vgrajenim pozi-

cionirnim program-

skim modulom. 

V našem podjetju

je bil omenjeni

modul narejen z

namenom, da

uporabniku na kar

se da enostaven

način omogoči

izdelavo aplikacij,

kjer se zahteva

visoko dinamično in

natančno pozicioni-

ranje.

Ključni pojmi:

servo regulator,

pozicioniranje,

PROFIBUS-DP

Kratka predstavitev univerzalnega AC servo regulatorja
Unidrive SP

Eno izmed vodilnih podjetjih na področju elektro pogonov, podjetje Control Techniques iz
Anglije, je kot zadnji proizvod s področja AC servo regulatorjev dalo na tržišče univerzalni servo
regulator Unidrive SP.

Nekaj osnovnih lastnosti regu-
latorja:
• Deluje lahko v več režimih

delovanja in sicer kot:
- servo regulator,
- odprto-zančni frekvenčni re-
gulator,
- zaprto-zančni frekvenčni re-
gulator,
- regeneracijska enota.

• Vgrajen PID regulator
• Vgrajen krmilnik PLC z brez-

plačno programsko opremo
SyPTLite

• Vgrajen RFI filter za krajše
razdalje kablov

• Varnostni vklopni vhod (za-
dostuje standardu EN954-1 -
varnostna kategorija 3)

• Univerzalni priklop za 14 raz-
ličnih dajalnikov

• RS485 priklop (MODBUS in
ANSI protokol)

• Možnost nadgraditve z do
tremi razširitvenimi moduli

• 24VDC napajanje krmilne
elektronike

• 48VDC varnostno napajanje

Razširitveni moduli
Ena izmed velikih prednosti AC servo regulatorja Unidrive SP pred drugimi servo regulatorji je
v tem, da poleg osnovnih lastnosti, ki jih mora imeti servo regulator, regulator Unidrive SP s
pomočjo razširitvenih modulov zmore veliko več, kot smo do sedaj pričakovali od običajnih
servo regulatorjev. 

Slika1 - Regulator  A
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Vrste razširitvenih modulov:
• Modul z dodatnim procesorjem s CTNeT komunikacijo (izvaja program, ki ga

napišemo v programskem paketu SyPTPro)
• Modul z razširitvenimi digitalno/ analognimi vhodi/izhodi
• Komunikacijski moduli s protokoli: PROFIBUS-DP, DeviceNet, INTERBUS, CAN,

CANopen
• Modul za dodatni dajalnik (inkrementalni dajalnik)
• Univerzalni modul za dodatni dajalnik (14 tipov dajalnikov)
• Modul za rezolver

Programski paket SyPTPro
V programskem paketu SyPTPro lahko v Ladder logiki ali s funkcijskimi bloki ali v
kombinaciji obojega napišemo program, ki se izvaja v razširitvenem modulu z
dodatnim procesorjem.
Programski paket SyPTPro vsebuje funkcijske pozicijske bloke, matematične
funkcije, števce, časovnike,… 

Iz vsega zgoraj opisanega lahko ugotovimo, da s servo regulatorjem Unidrive SP,
dodatnimi razširitvenimi moduli kot so dodatni procesor, dodatni vhodi/izhodi in
komunikacijski moduli ter programskim paketom SyPTPro lahko izdelamo vrsto
aplikacij, ne da bi potrebovali dodatni PLC. Z običajnim servo regulatorjem bi za
enake aplikacije potrebovali še zmogljiv PLC in modul za pozicioniranje.

Programski modul za enostavno pozicioniranje
Programski modul za pozicioniranje je program, napisan v programskem paketu
SyPTPro. Izvaja se v razširitvenem modulu z dodatnim procesorjem. Namenjen je
za pozicioniranje s servo regulatorjem Unidrive SP. Regulatorju je od sedaj potreb-
no poslati le želeno pozicijo in hitrost pomika, vse ostalo opravi regulator sam.
Omenjeni programski modul je brezplačen in je na vašo željo že naložen v proce-
sor. 
Dobavljiv je tudi odprt programski modul, ki ga lahko s programskim paketom
SyPTPro prilagodite vašim potrebam, lahko pa vam ga mi prilagodimo za vašo
konkretno aplikacijo.
Z brezplačnim programskim paketom SyPTLite pa lahko sami, v Ladder logiki,
sprogramirate nekaj dodatnih digitalnih vhodov in izhodov, ki jih boste morda
potrebovali pri vaši aplikaciji.

Na voljo imate dve vrsti programskega modula:
• Vpis želene pozicije in hitrosti pomika na samem regulatorju ter proženje pozi-

cioniranja preko digitalnih vhodov regulatorja.

Slika 2 - Enostavnejše krmiljenje regulatorja preko digitalnih vhodov



AVTOMATIKA44 47/2004

Pozicioniranje s servo regulatorjem

• Komunikacijo z regulatorjem preko PROFIBUS-DP mreže kjer lahko:
- neciklično dostopate do vseh parametrov v regulatorju (berete in nastavljate),
- ciklično preko kontrolne besede upravljate regulator,
- ciklično preko statusne besede spremljate stanje regulatorja,
- ciklično nastavljate pozicijo in hitrost pomikov,
- ciklično spremljate trenutno pozicijo in tok motorja.

Slika 3 - Fleksibilnejše krmiljenje regulatorja preko PROBIBUS-DP mreže

Prednosti
• Omogoča zaprto-zančno pozicioniranje z visoko dinamiko.
• Cenovno ugodna rešitev - programski modul je brezplačen.
• Neomejeno število osi, ki se krmilijo preko PLC krmilnika.
• Programiranje pozicionerja ni potrebno.
• Vključuje vse potrebne režime za pozicioniranje: 

iskanje referenčne točke, 
relativno/absolutno pozicioniranje, 
avtomatski in ročni režim dela, 
obdelava limitnih stikal.

• Enostavna dostopnost - programski modul in pripadajoča navodila so na voljo
na naši internetni strani www.ps-log.si.

Potrebna strojna oprema
Za pozicioniranje ene servo osi potrebujete:
• Regulator  Unidrive SP s servo motorjem UNIMOTOR ali TETRA,
• Tastatura LCD1 ali LED2 za regulator A (na tastaturi LCD lahko

imena parametrov prevedete v slovenščino),
• SM-Applications modul (razširitveni modul s procesorjem, ki se vgradi v regulator),
• SM-PROFIBUS-DP modul (razširitveni modul za komunikacijo, ki se vgradi v regula-

tor)2,
• Krmilnik PLC s komunikacijo PROFIBUS-DP2.

1 Samo v primeru, če boste regulator upravljali preko digitalnih vhodov.
2 Samo v primeru, če boste regulator upravljali z zunanjim PLC-jem.

V primeru, da imamo več servo osi, je potrebno le vse regulatorje povezati v PRO-
FIBUS mrežo, krmiljenje vseh osi pa poteka še vedno z enim PLC krmilnikom.

Zaključek
Zaradi obsežnosti teme so v članku navedene le bistvene lastnosti regulatorja in
pozicionirnega programskega modula. Vsekakor gre za celoto, ki je cenovno
ugodna, predvsem pa vam prihrani veliko truda in časa, ki bi ga drugače potrebo-
vali s programiranjem raznih pozicionirnih modulov. A


