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Programski modul za enostavno 
pozicioniranje

Poglejmo si na kratko lastnosti programskega modula za
pozicioniranje, ki je osnova nadgradnje, ki jo opisujemo v tem
članku. Podrobnejši opis si lahko preberete v številki 47.

Programski modul za pozicioniranje je program, napisan v
programskem paketu SyPTPro. Izvaja se v razširitvenem mod-
ulu z dodatnim procesorjem. Namenjen je za pozicioniranje s
servo regulatorjem A. Regulatorju je od sedaj
potrebno poslati le želeno pozicijo in hitrost pomika, vse osta-
lo opravi regulator sam.
Omenjeni programski modul je brezplačen in je na vašo željo
že naložen v procesor.

Na voljo imate tri vrsti programskega modula:
Vpis želene pozicije in hitrosti pomika na samem regula-
torju ter proženje pozicioniranja preko digitalnih vhodov
regulatorja.
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 regu-
latorja,
ciklično nastavljate pozicijo in hitrost pomikov,
ciklično spremljate trenutno pozicijo in tok motorja.

Slika 1 - Krmiljenje regulatorja preko PROBIBUS-DP mreže

Komunikacijo z regulatorjem preko MODBUS mreže (ena-
ke možnosti kot v zgornji točki).

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: 

Izdelava aplikacij z AC servo
regulatorjem A kjer
je potrebno pozicijsko sledenje
pomožne osi glavni osi

V avgustovski številki (številka 47) revije Avtomatika smo vam v članku z
naslovom: Enostavno pozicioniranje z univerzalnim AC servo regulatorjem
A predstavili programski paket, ki uporabniku na kar se da

enostaven način omogoči izdelavo aplikacij, kjer se zahteva visoko dinamično in
natančno pozicioniranje. Programski paket je implementiran v samem regulator-
ju in je na željo uporabnika lahko tudi prilagojen konkretni aplikaciji. 

V današnjem članku pa je predstavljena nadgradnja tega programskega paketa, ki vsebuje poleg
omenjenih lastnosti tudi sledenje pomožne osi glavni osi s podanim razmerjem. 
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iskanje referenčne točke, 
relativno/absolutno pozicioniranje, 
avtomatski in ročni režim dela, 
obdelava limitnih stikal.

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

Pozicijsko sledenje pomožne servo osi glavni servo osi s
podanim razmerjem
Naslov, ki ste ga ravnokar prebrali nekaterim pove vse, drugim pa bolj malo. Zato si
na primeru najprej poglejmo, o čem bomo govorili.

Vzemimo primer, da imamo nek
tuljavnik, na katerega bi radi navi-
jali žico. Podano imamo zahtevo o
dolžini navitja in številu ovojev žice
na omenjeni dolžini.

Slika 2 - Primer tuljavnika z navito
žico

Za izvedbo take aplikacije sta potrebna dva motorja. Prvi motor bo vrtel tuljavnik in
s tem navijal žico (glavna os). Drugi motor bo vzdolžno ob tuljavniku pomikal žico
(pomožna os). Pomožna os bo morala slediti glavni osi s pravo hitrostjo, tako da
bodo ovoji enakomerno razporejeni po celotni dolžini navitja. Celo zadevo nam
lahko dodatno otežuje še to, da glavna os med navijanjem spreminja hitrost.
Omenjena aplikacija vam lahko vzame precej časa za razmišljanje in pisanje pro-
gramske opreme. V primeru, da uporabite naše servo regulatorje z implementiranim
programskim paketom za pozicioniranje, pa je izvedba take aplikacije povsem enos-
tavna.

Omenjeni problem je rešen na sledeči način:
Impulze dajalnika glavne osi pripeljemo na dodatni modul servo regulatorja
pomožne osi.
Regulator pomožne osi digitalno zaklenemo z regulatorjem glavne osi (regulator
pomožne osi pozicijsko sledi impulzom, ki jih dobiva na svoj števni vhod, iz regu-
latorja glavne osi z upoštevanjem podanega razmerja).
Regulatorju pomožne osi podamo, s kakšnim razmerjem naj pozicijsko sledi regu-
latorju glavne osi (Na primer: Če se servo os glavne osi zavrti 1-krat, naj se servo
os pomožne osi zavrti za 0,1264-krat.).

SSlliikkaa  33 - Primer aplikacije za navijanje žice na tuljavnik
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Da bi vam celotno zadevo čim bolj poenostavili, smo pro-
gramski paket za pozicioniranje sestavili tako, da je potrebno
preko PROFIBUS-DP mreže poslati regulatorju za opravljan-
je vseh opisanih nalog le nekaj osnovnih podatkov, in sicer:

Regulatorju glavne osi:
Dolžino pomika glavne osi.
Hitrost pomika.
Start signal (glavna os se bo premaknila z nastavljeno
hitrostjo v nastavljeno pozicijo).

Regulatorju pomožne osi:
Dolžino pomika glavne osi.
Dolžino pomika pomožne osi.
Ukaz (bit) naj se pomožna os digitalno zaklene z glavno
osjo.
Ukaz (bit) ali naj pomožna os pozicijsko sledi glavni osi v
obe smeri ali naj pomožna os pozicijsko sledi vedno v poz-
itivno ali negativno smer, ne glede na to, kam se vrti glavna
os. 

(Primer: V zgoraj opisanem primeru lahko žico zavarimo na
zgornjo ali spodnjo stran tuljavnika. V primeru, da žico zava-
rimo na zgornjo stran tuljavnika, se bo glavna os vrtela v poz-
itivno smer in prav tako pomožna os. V primeru, da žico zava-
rimo s spodnje strani, se bo morala glavna os vrteti v nega-
tivno smer, pomožna os pa še vedno v pozitivno smer. V zad-
njem primeru moramo regulatorju pomožne osi poslati ukaz,
naj sledi glavni osi vedno v pozitivno smer.)

Iz dolžine pomika glavne osi in dolžine pomika pomožne osi
regulator sam izračuna razmerje, s katerim pomožna os sledi
glavni osi.
Pomike vnašamo v enotah kot so milimetri, kotne stopinje in
podobno. V primeru, da imamo na osi servo motorja reduk-
tor, moramo v regulator vpisati prestavno razmerje reduktor-
ja.

Postopek navijanja žice na tuljavnik
Spodaj je za boljšo predstavo prikazan točen postopek upravl-
janja s servo regulatorjema A preko PROFIBUS-
DP mreže v primeru aplikacije navijanja žice na tuljavnik.

1. Po vklopu regulatorjev morata le ta najprej najti refer-
enčno točko, kar je tudi pogoj, da lahko delujeta v
avtomatskem režimu (pozicijski zanki). Referenčna točka
je lahko eno od limitnih stikal ali referenčni signal dajal-
nika ali kombinacija obojega. Možen je tudi nastavljen
zamik osi od referenčne točke.
Iskanje referenčne točke poteka na sledeči način:

Izberemo režim iskanja referenčne točke (bit).
Start signal sproži iskanje referenčne točke (bit). (Ko
regulator najde referenčno točko, pošlje odgovor, da
je našel referenčno točko (bit).) 

2. Preklop regulatorjev v avtomatski režim (pozicijsko
zanko). Premik glavne in pomožne servo osi v pozicijo,
kjer se prične navijanje.
Postopek dela v avtomatskem režimu:

Izberemo avtomatski režim (bit).
Izberemo absolutno/relativno pozicioniranje (bit).

Nastavimo želeno pozicijo (absolutno pozicioniranje)
oziroma velikost pomika (relativno pozicioniranje)
(realno število).
Nastavimo hitrost pomika servo osi (obr/min).
Start signal sproži pozicioniranje (bit). (Ko regulator
premakne os v nastavljeno pozicijo, pošlje odgovor,
da je bilo pozicioniranje uspešno izvedeno. Hkrati
stalno ciklično beremo trenutno pozicijo osi.)

3. Oba regulatorja ostaneta v avtomatskem režimu, le da
regulator pomožne osi digitalno zaklenemo z regulator-
jem glavne osi.

Regulatorju pomožne osi pošljemo ukaz naj se digi-
talno zaklene z glavno osjo (bit).
Če je potrebno, pošljemo regulatorju pomožne osi
ukaz, naj sledi vedno v pozitivno smer (bit).
Regulatorju pomožne osi pošljemo želeno število
ovojev na tuljavniku (realno število).
Regulatorju pomožne osi pošljemo želeno dolžino
navitja (realno število).
Regulatorju glavne osi pošljemo želeno pozicijo
((trenutna pozicija + število ovojev x 360°) (absolut-
no pozicioniranje)) oziroma ((število ovojev x 360°)
(relativno pozicioniranje)) (realno število).
Regulatorju glavne osi pošljemo start signal pozi-
cioniranja (bit). (Ko regulator premakne os v nastavl-
jeno pozicijo, pošlje odgovor, da je bilo pozicioniran-
je uspešno izvedeno.)
Ker je pomožna os digitalno zaklenjena z glavno osjo,
ji ves čas pozicijsko sledi z nastavljenim razmerjem.
Zato je žica enakomerno navita po celotni dolžini
navitja.

4. Po končanem navijanju pomožno os odklenemo in pono-
vimo postopek od 2. točke naprej.

Potrebna strojna oprema
Za pozicioniranje ene servo osi potrebujete:

Regulator A s servo motorjem UNIMO-
TOR ali TETRA,
Tastatura LED za regulator  A ,
SM-Applications modul (razširitveni modul s proce-
sorjem, ki se vgradi v regulator),
SM-PROFIBUS-DP modul (razširitveni modul za
komunikacijo, ki se vgradi v regulator),
SM-Encoder Plus (razširitveni modul za priključitev
dajalnika glavne osi)1

Krmilnik PLC s komunikacijo PROFIBUS-DP.
1 Samo pomožna os.

V primeru da imamo več servo osi, ki bi jih radi digitalno zak-
lenili z glavno osjo, je potrebno le vse regulatorje povezati v
PROFIBUS mrežo, krmiljenje vseh osi pa poteka še vedno z
enim PLC krmilnikom.

Zaključek
V tem članku je bilo bolj natančno opisano le navijanje žice z
uporabo servo regulatorjev A in pripadajočega
programskega modula. Vendar lahko omenjeni paket upora-
bite vedno, kadar imate primer, da mora ena ali več osi pozi-
cijsko slediti glavni osi. A


