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Popis dokumentu

Tento dokument byl vytvořen pro účely soutěže „Stříbrný píst SMC.“ Popisuje vybrané kapitoly z návodů k
obsluze pro zařízení použitá v doplňkové disciplíně „Programování jednoúčelového stroje s elektrickým
pohonem SMC.“

Popis sestavy
Mikrokontrolér Arduino
UNO/NANO s DIO 24V DC
modulem (shieldem).

Shield v. 1.4
(NANO)

Elektrický pohon
LEY16A-250-R11P1

I/O kabel

Napájení 24V DC

Shield v. 1.3
(UNO)

Driver LECP1 pro elektrický pohon
LEY16A-250-R11P1
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Mikrokontrolér Arduino UNO/NANO s DIO 24V DC modulem (shieldem v. 1.3/1.4)

Popis systému Arduino UNO/NANO s DIO 24V DC modulem (shieldem)
Mikrokontrolér Arduino UNO/NANO (pozice 1/3, Obrázek 1) je mikropočítač založený na na
mikrokontrolerech ATmega328. Má 14 digitálních I/O pinů (z nichž 6 je možné použít jako PWM výstupy), 6
analogových vstupů, 16 MHz krystalový oscilátor, USB připojení, napájecí konektor, ICSP čtečku a
resetovací tlačítko. Arduino UNO může bát napájeno z napájecího konektoru, nebo USB portu. Arduino UNO
procuje s TTL logikou, vycházejícím z použití technologie bipolárních křemíkových tranzistorů. Obvody
technologie TTL používají napájecí napětí 4,5 až 5,5 V, z čehož vyplývá pro hodnotu „logická jednička“ napětí
přibližně 5 V, pro „logickou nulu“ napětí přibližně 0 V.
V průmyslové praxi je běžná 24V DC logika. Proto je Arduino UNO/NANO doplněné o nástavbový modul,
tzv. shield (pozice 2/4, Obrázek 1), který převádí 5V logiku na 24V logiku. Se zabudouvaným shieldem je
dostáváme kontrolér s 13 digitálními vstupy a 7 digitálními výstupy. Pro správnou funkci shieldu je nutné
připojit externí napájení o hodnotě 24V DC jak na svorky „VCC“ a „GND“ na svorkovnici X1, které slouží pro
napájení shieldu, tak na svorky „24“ a „GND“ na svorkovnici X9 pro napájeni připojených IO (viz Obrázek 2).

1

2

3

4
Obrázek 1 Mikrokontrolér Arduino UNO (1) s 24V DC shieldem v. 1.3 (2) a Arduino NANO (3) s 24V DC shieldem v.
1.4
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Zapojení obou DIO shieldů 24V DC je zobrazeno na následujícím obrázku:

Obrázek 2 Pinout 24V DC shieldu

Programování mikrokontroléru Arduino UNO
Programování mikrokontroléru Arduino UNO/NANO probíhá ve vývojovém prostředí Arduino IDE, které se
sestává z textového editoru pro psaní kódu, prostoru pro zprávy, textové konzole, lišty s příkazy pro běžné
funkce a řadu nabídek. Připojuje se na hardware Arduina, nahrává programy a komunikuje s nimi.
Software, který se píše pomocí Arduino IDE, říkáme sketch (návrhy). Píšou se v textovém editoru,
ukládáme je do souborů s koncovkou .ino. Textový editor obsahuje funkce pro vyjímání /vkládání a pro
hledání/nahrazování textu. Zprávy (messages) nabízí zpětnou vazbu při ukládání a upozorňují na chyby.
Na konzoli se ukazují textové výstupy z prostředí Arduina včetně kompletních chybových zpráv a jiných
informací.
Informací a návodů zeměřených na psaní programů (sketch) je v online verzi dostupné velké množství,
proto v tomto dokumentu nebudou dále popsány.
Možné zdroje:
https://drive.google.com/file/d/0B4B30jzMyzG8dU5LUDJ4UGo0TWs/view
https://www.arduino.cc/reference/en/¨
https://www.arduino.cc/en/Tutorial/HomePage?from=Main.Tutorials
https://playground.arduino.cc/uploads/Main/arduino_notebook_v1-1.pdf
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Elektrický pohony LEY s kontrolérem LECP1
Elektrický pohon LEY
1. Dokumentace v anglickém jazyce
Technické údaje a návod k obsluze v anglickém jazyce k elektrickému pohonu LEY jsou dostupné na
stránkách SMC: www.smc.cz nebo www.smc.sk .
2. Dokumentace v českém jazyce jazyce
Dokumetce nebude lokalizována do českého jazyka.

Driver LECP1:
1. Dokumentace v anglickém jazyce
Technické údaje a návod k obsluze v anglickém jazyce k driveru pro elektrický pohon LECP1 jsou
dostupné na stránkách společnosti SMC: www.smc.cz nebo www.smc.sk .
2. Dokumentace v českém jazyce jazyce
Základní instrukce – průvodce nastavením v českém jazyce, který je překladem vybraných částí oficiálního
návodu k obsluze je dostupný v následující kapitole.
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Průvodce nastavením driveru LECP1

Průvodce základním nastavením driveru LECP1
DRIVER BEZ PROGRAMOVACÍHO SOFTWARU
KROKOVÝ MOTOR (SERVO 24 VDC)

Speciální edice průvodce pro soutěž Stříbrný píst SMC 2018 / 2019.
Upozornění: Tento průvodce cistuje po pouze vybrané části z návodu k obsluze vydaném vydané
společností SMC Corporation, 4-14-1, Sotokanda, Chiyoda-ku, Tokyo 102-0021 Japan, který je
v anglické verzi dostupný na http://www.smcworld.com/manual/en-jp/?k=lecp1. Jeho obsah by měl být
pro účely soutěže dostačující. Přesto důrazně doporučujeme před zahájením jakýchkoliv prací se
seznámit s kompletním návodem k obsluze.

Pro případné dotazy jsou vám k dispozici specialisté společnosti SMC, které můžete kontaktovat
pomocí e-mailu na adresu products@smc.cz (platí pro CZ i SK) nebo na hot-line technické podpory
+420 541 424 648 (CZ), +421 41 321 3219 (SK).
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Bezpečnostní instrukce
Tyto bezpečnostní instrukce slouží k prevenci vzniku nebezpečných situací a/nebo poškození vybavení.
Tyto instrukce ukazují míru potenciálního nebezpečí na panelech „Varování“, „Výstraha“, „Nebezpečí“.
Jedná se o důležité značky pro bezpečnost, na které musí dále navazovat International Standarts
(ISO/IEC)*1) a další bezpečnostní nařízení.
1)
ISO 4414: Pneumatic fluid power －－ Obecná pravidla týkající se systémů
ISO 4413: Hydraulic fluid power －－ Obecná pravidla týkající se systémů
IEC 60204-1: Safety of machinery －－ Elektrické zařízení strojů (část 1: Všeobecné požadavky)
IEC 10218: Manipulating industrial robots －－ Bezpečnost

VAROVÁNÍ znamená nebezpečí s nízkou mírou rizika, které, když se mu
nevyhneme, může končit menším nebo středně těžkým zraněním.
VÝSTRAHA znamená nebezpečí se střední mírou rizika, které, když se mu
nevyhneme, může končit smrtí nebo vážným zraněním.
NEBEZPEČÍ znamená nebezpečí s velkou mírou rizika, které, když se mu
nevyhneme, končí smrtí nebo vážným zraněním.

1) Za kompatibilitu výrobku odpovídá osoba, která zařízení navrhuje nebo rozhoduje o jeho
specifikacích. Vzhledem k tomu, že produkt zde specifikovaný, je používán za různých provozních
podmínek, tak o jeho kompatibilitě s jiným specifickým vybavením musí rozhodnout osoba, která
zařízení navrhuje nebo rozhoduje o jeho specifikacích založených na potřebné analýze a výsledcích
zkoušek.
Očekávaný výkon a bezpečnostní zabezpečení zařízení bude v odpovědnosti osoby, která prokázala
jeho kompatibilitu s produktem.
Tato osoba by měla také průběžně kontrolovat všechny specifikace produktu s odkazem na
nejnovější katalogové informace, s ohledem na věnování patřičné pozornosti případnému selhání
zařízení při jeho konfiguraci.
2) Pouze pracovníci s odpovídajícím školením by měli obsluhovat stroje a zařízení.
Produkt, který je zde specifikován, se při nesprávné manipulaci, může stát nebezpečným.
Montáž, provoz a údržba strojů nebo zařízení včetně našich výrobků musí být prováděna
operátorem, který je zkušený a náležitě vyškolený.
3) Nepokoušejte se obsluhovat nebo vyjmout výrobek ani stroj/zařízení, dokud nebude zajištěna
bezpečnost.
1. Kontrola a údržba strojů/zařízení by měla probíhat až po realizaci opatření pro zabránění
pádu nebo nekontrolovanému řízení předmětů.
2. Pokud je výrobek vyjmut, ověřte, zda jsou výše uvedená bezpečnostní opatření
realizována a napájení z jakéhokoli vhodného zdroje je zastaveno a specifické
bezpečnostní opatření týkající se všech relevantních výrobků jsou přečtena a je jim
porozuměno.
3. Před restartováním stroje/zařízení proveďte opatření k zabránění neočekávanému
provozu a poruše.
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4) Kontaktujte předem SMC, pokud má být výrobek určen k použití v některé z následujících podmínek
a věnujte zvláštní pozornost bezpečnostním opatřením.
1. Podmínky a prostředí mimo zadané specifikace nebo použití venku nebo na místě s
přímým slunečním zářením.
2. Instalace na zařízení v kombinaci s jadernou energií, železnicemi, leteckou navigací,
námořní dopravou, vozidly, armádou, lékařskou péčí, spalováním a rekreací nebo
vybavením v kontaktu s potravinami a nápoji, okruhy nouzového zastavení, obvody
spojek a brzd v lisovacích aplikacích, bezpečnostními zařízeními nebo s jinými
aplikacemi nevhodnými pro standardní specifikace popsané v katalogu produktů.
3. Aplikace, která by mohla mít negativní účinky na lidi, majetek nebo zvířata vyžadují
speciální bezpečnostní analýzu.
4. Použití v blokovacím obvodu, který vyžaduje zajištění dvojitého zablokování pro
případnou poruchu při použití mechanické ochranné funkce, a provádění pravidelných
kontrol k potvrzení správného fungování.
Provádějte pravidelnou kontrolu, abyste potvrdili správnou funkci.

Výrobek je určen k použití ve zpracovatelském průmyslu.
Produkt zde popsaný je v zásadě poskytován pro mírumilovné použití ve zpracovatelském průmyslu.
Pokud uvažujete o použití výrobku v jiných průmyslových odvětvích, tak tuto záležitost předem konzultujte
se SMC a poskytněte specifikace nebo kontrakt, je-li to nezbytné.
Pokud je něco nejasné, kontaktujte nejbližší prodejní pobočku.

Omezená záruka a vyloučení odpovědnosti / dodržování požadavků
Používaný výrobek podléhá „omezené záruce a vyloučení odpovědnosti" a „dodržování požadavků".
Před použitím výrobku si tyto požadavky přečtěte a akceptujte je.
Omezená záruka a vyloučení odpovědnosti
1) Záruční doba výrobku je 1 rok nebo 1,5 roku po jeho dodání, dle toho, co nastane dříve.
Výrobek může mít také specifikovanou trvanlivost, provozní dobu nebo náhradní díly.
Pak prosím kontaktujte nejbližší prodejní pobočku.

*3)

2) Pro případné poruchy nebo poškození hlášené v záruční době, které jsou zjevně naše
zodpovědnost, bude zajištěno nahrazení výrobku nebo nezbytných částí.
3) Před použitím produktů SMC si prosím přečtěte a pochopte záruční podmínky a vyloučení
odpovědnosti uvedené ve specifikovaném katalogu pro konkrétní produkty.
*3)
Vakuové přísavky jsou z této 1-leté záruky vyloučeny.
Vakuová přísavka je spotřební část, takže je zaručena po dobu jednoho roku od jejího dodání.
Také během záruční doby může dojít k opotřebení výrobku v důsledku použití vakuové podložky nebo dojde
k poruše při poškození gumového materiálu, a na to se nevztahuje omezená záruka.
Dodržování požadavků
1. Používání produktů SMC s výrobními zařízeními na výrobu zbraní hromadného ničení nebo
jakýchkoli jiných zbraní je přísně zakázáno.
2. Vývoz produktů nebo technologií SMC z jedné země do druhé se řídí příslušnými bezpečnostními
zákony a regulacemi zemí zapojených do transakce. Před přesunem produktů SMC do jiné země,
se ujistěte, že všechny místní předpisy upravující tento vývoz jsou známy a dodrženy.
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Správné elektrické zapojení pohonu s driverem LECP1
Struktura zapojení
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Zapojení napájecího kabelu LEC-CK1-1 ke zdroji

Označení pinu
0V

Barva pinu

Funkce

Modrá

M24V
C24V

Bílá

Společný negativní kontakt pro piny M24 VDC, C24
VDC, BK RLS
Pozitivní kontakt 24 VDC pro “silové“ napájení motoru

Hnědá

BK RLS

Černá

Pozitivní kontakt 24 VDC pro napájení řídicí elektroniky
driveru LECP1
Pozitivní kontakt pro obvod brzdy na motoru (Na
stříbrném pístu použity motory bez brzdy)

Jednoduché principiální schéma zapojení Driveru LECP1 k napájecímu zdroji
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Paralelní konektor CN4 I/O a jeho zapojení
Diagram NPN a PNP
Použijte I/O kabel (LEC-CK4-□) a paralelní konektory CN4 I/O pro propojení driveru s nadřazeným řídicím
systémem (PLC, PC atd.). Zapojení je závislé na logice typu PNP nebo NPN paralelních I/O (input/output)
signálů driveru. Propojte driver s nadřazeným řídicím systémem podle následujícího diagramu.

Upozornění
Zajištěte oddělené napájecí zdroje 24 VDC pro přívodní napájecí konektor CN1 a napájení pro I/O signály
na konektoru CN4.

Pro Stříbrný píst 2019 bude vždy zvolen pohon LECP1 s logikou PNP.

13

Detaily signálů vstupů/výstupů
UPOZORNĚNÍ: Stěžejní pro správné řízení s MCU ATMEL (Arduino UNO)

Číslo
1
2
3

4
5
6

Světle
hnědá
Světle
hnědá
Žlutá

Žlutá
Světle
zelená
Světle
zelená

▪

Černá

▪

Červená COM-

0 V pro I/O signály

▪

Černá

Binární kombinace informativního charakteru požadovaného
řádku z poziční tabulky operací.

COM+

OUT0

▪

Červená OUT1

▪

Černá

▪

Červená OUT3
Černá

Přívod zdroje 24 VDC pro I/O signály

Příklad: Poloha číslo 3
(Kombinace OUT0 až OUT3 určuje číslo řádku v poziční
tabulce operací)

OUT2

7

Šedá

▪

8

Šedá

▪

9

Bílá

▪

Signál BUSY (zaneprázdněný), je sepnut při vykonávání
operace z poziční tabulky.
Signál ALARM (N. C. typ)
Červená ALARM Signál ALARM se vypne, je-li servo vypojené, či je-li vyvolán
alarm
Binární kombinace pro určení požadovaného řádku z poziční
tabulky operací.
Zahájení reference (návratu do referenční polohy) je
vyvoláno, pokud jsou signály INO až IN3 současně v logické
1.
Černá
IN0
Příklad pro vyvolání pátého řádku v tabulce: číslo 5 binárně
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Bílá
Světle
hnědá
Světle
hnědá

▪

Červená IN1

▪▪

Černá

▪▪

Červená IN3

11
12

14

Barva
Barva
Značka
Funkce Poznámka
izolace
značky

BUSY

IN2

13

Žlutá

▪▪

Černá

14

Žlutá

▪▪

Červená STOP

RESET

Přerušení nebo reset alarmu
Během provozu: Rychlost se snižuje od místa, kdy je alarm
detekován až do zastavení pohonu. (Servo zůstává zapnuto)
Ne všechny alarmy je možné signálem reset potlačit
Zastavení pohonu s vysoce dynamickým zabrzděním. Po
zastavení pohonu je motor odbuzen (servo off).
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Metody pro nastavení driveru
Režimy
Na driveru LECP1 je nezbytně nutné správně nastavit jedotlivé
polohy a operační metody proto, aby pohon ve
svém automatickém režimu vykonával činnot správně. Data
jsou zaznamenávána do paměti driveru (EEPROM).
Nastaveno může být až 14 různých řádků v polohovací tabulce
a to pomocí pozičního přepínače (h). Čísla jsou zapisována
v hexadecimální soustavě (to znamená, že dvojciferné znaky,
jsou zapisovány pomocí znaků „A“ až „E“) na displeji (f).
Tento driver může pracovat v manuálním (slouží pro nastavení
parametrů a poziční tabulky uživatelem) nebo automatickém
režimu (řízení nadřazeným systémem). Požadovaný režim
driveru je možné přepínat pomocí přepínače režimů (e).
Horní pozice (M): Manuální režim
Dolní pozice (A): Automatický režim

Upozornění
-

Po nastavení režimu je nutné zavřít kryt (c), aby nedocházelo k nečekaným změnám
v používaném režimu.
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Tabulka pro rozdělení možností provádění jednotlivých úkonů na driveru LECP1 podle jeho režimů
Manuální režim (M)

Automatický režim (A)

Nastavení poloh

O

Nastavení rychlosti a
akcelerace

O

Nastavení sil
Nastavení parametrů
Řízení pohonu pomocí tlačítek
na driveru
Řízení pohonu pomocí paralelní
I/O

O

X
Δ (pouze v rychlostním nastavení
driveru – více kapitola nastavení
rychlosti a akcelerace)
X

O

X

O

X

X

O

Polohové řízení

O

O

Stisknutí tlačítka (24)

Δ (funkční test)

O

Paralelní výstup I/O

Δ (funkční test)

O

Kontrola přítomnosti alarmu
Kontrola aktuální hodnoty
alarmu
Jak resetovat chybovou hlášku
(alarm)

O

O

O

O

Jak vypnout servomotor

Zmáčknout tlačítko SET (g)
Zmáčknout tlačítko Forward (i) a
Reverse (j) zároveň po dobu 3
sekund

O - tyto operace je možné v daném režimu provádět
X - tyto operace není možné v daném režimu provádět
Δ - v daném režimu pouze za specifických podmínek
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Sepnout RESET nebo zmáčknout
tlačítko SET (g)
Sepnout STOP

Postup při nastavování jednotlivých provozních parametrů a pozic

(1) Přivést zdroj napětí

(2) Přepnutí do
manuálního režimu

(3) Návrat do
referenční polohy

(4) Přepsání polohy

(5) Zkušební chod

(6) Nastavení rychlosti,
akcelerace a decelerace

(7) Konec

1. Napájecí zdroj
Připojte na zdroj napětí 24VDC dle schématu v kapitole 0. Po Správném připojení zdroje se rozsvítí
kontrolka (dioda) PWR (a), která znázorňuje zapojení serva do obvodu. Bliká-li PWR dioda (a), znamená
to, že driver je připojen na zdroj napětí, servomotor je však nezapojen (nenabuzen) - konekor M24 VDC.
2. Přepnutí do manuálního režimu
Přepněte driver do manuálního režimu (e) – do horní polohy (M). Rychle blikající displej v manuálním
režimu uvádí polohu pozičního přepínače (h).
3. Návrat do referenční polohy
Otočte polohovým přepínačem (h) na číslo 15, na displeji (f) se toto číslo zobrazí na displeji (f) jako „F“,
které bude blikat. Toto číslo určuje referenční polohu pro driver. Zmáčknete-li tlačítko SET (g), pohon se do
této polohy přesune a poloha „F“ na displeji (f) začne svítit.

Upozornění
-

Pokusíte-li o návrat do koncové polohy před nabuzením servomotoru (než se PWR dioda (a)
rozsvítí zeleně), rozsvítí se červeně ALM dioda.
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4. Přepsání pozice
Po návratu do referenční polohy může být pozice nastavena pomocí (A) jog / inching nebo (B) tzv. přímým
učením. Následující instrukce slouží jako příklad pro přepsání polohy číslo 3.
A. Nastavení pozice pomocí jog / inching
Následující instrukce slouží jako příklad pro přepsání polohy číslo 3.
A1. Nastavte polohový přepínač (h) na požadovanou hodnotu (v
tomto případě číslo 3). Hodnota, která je nastavena
polohovým přepínačem (h), bliká na displeji (f).
Pozn.: Hodnoty „0“ a „F“ (15) nelze nastavit.

A2. Ujistěte se, že PWR dioda svítí, poté stiskněte tlačítko SET
(g). Jezdec (pístnice pro řadu LEY) se vrátí do polohy, která je
na tomto čísle uložena. Po navrácení pohonu do této polohy
držte tlačítko SET (g), dokud displej (f) nezačne blikat.
Pozn.: Jestli tlačítko SET (g) zmáčknete znovu v průběhu
pohybu, pohon se zastaví. Opětovným stisknutím tlačítka (g)
se pohon uvede opět do pohybu na danou polohu.

Upozornění
Jestliže se vrátíte do známé polohy před krokem [2],
rozsvítí se ALM dioda (b) a displej (f) zobrazí „C“. V tomto
případě resetujte alarm zmáčknutím tlačítka (g). Poté nastavte polohovým přepínačem
hodnotu „F“ (15) a tlačítkem SET (g) se vrátíte na začátek kroku [2].
Jestliže to není možné z důvodu mechanické příčiny, nastavte pozici pomocí přímého učení
(B).
A3. Pohyb jog / inching proveďte pomocí pohybového tlačítka
(i) a zpětného pohybového tlačítka (j) abyste se dostali na
požadovanou pozici.
Pozn.: Zmáčknete-li pohybové tlačítko (i) nebo zpětné
pohybové tlačítko (j), na dobu kratší než je jedna sekunda,
proběhne pohyb inching.
Pozn.: Zmáčknete-li pohybové tlačítko (i) nebo zpětné
pohybové tlačítko (j), na dobu delší než je jedna sekunda,
proběhne pohyb jog.
-
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A4. Stiskněte tlačítko pro přepsání pozice (g) (v tomto případě polohy 3).
Přeruší-li se napětí, je nezbytné začít od kroku [1].

A5. Nastavení módu pohonu se provede stisknutím pohybového
tlačítka (i) a zpětného pohybového tlačítka (j).
Pozn.: Aktuální tlačná síla (pushing force) závisí na druhu
pohonu.

Nastavení módu na displeji (f)

Pro Stříbrný píst bude ve finální soutěži zvolen pohon LEFS, kde je možný pouze
polohovací mód. V tomto kroce tedy nastavujte segmentový display dle obrázku výše do
režimu polohování.
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A6. Stiskněte tlačítko SET (g) po dobu 2 sekundy pro uložení
zvoleného módu. Když je operace dokončena, displej (f) zobrazí
danou pozici.
Pozn.: Je-li přepsána pozice a tlačítko SET (g) je puštěno,
displej (f) bliká. Polohování je nyní dokončeno. Stejnou operaci
můžete provést pro další polohové čísla.

Upozornění
Jestliže je nastavování pozice prováděno pomocí jog / inching,
když je servo vypnuto (motor není nabuzen), (PWR dioda (a) bliká
zeleně), je aktivován alarm. Provádějte polohování pomocí
jog / inching pouze pokud je servo aktivováno (PWR dioda (a) svítí).

20
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B. Nastaveí pozice pomocí přímého učení
A. As
B.
B1. Stisknutím pohybového tlačítka (i) a zpětného
pohybového tlačítka (j) současně po dobu tří sekund
dioda PWR (a) změní stav ze svícení na blikání.
Pozn.: Když dioda PWR (a) bliká zeleně, servo je
vypnuté (servo není nabuzeno).

Upozornění
Je-li servo vynuto (není nabuzno), pohon je uvolněný a lze
s ním pohybovat pomocí vnějších sil. Je-li pohon ve
vertikální poloze a vypojí se servo, hrozí nebezpečí pádu
mechanismu vlivem působení gravitace na pohon.

B2. Pomocí polohového přepínače (h) nastavte požadovanou
polohu (v tomto případě „3“). Daná hodnota se zobrazí na
displeji (f), který rychle bliká.
Pozn.: Nepřepisujte „0“ a „F“ (15), nejedná se o polohové
čísla.

B3. Držte tlačítko SET (g) dokud nezačne displej (f)
pomalu blikat (pokud displej (f) začne svítit, držte
SET (g) déle). Poté pusťte tlačítko SET (g).

tlačítko
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B4. Posuňte mechanismum pomocí vnějších sil do
požadované pozice. Nyní stiskněte tlačítko SET (g).
Pozn.: V této části není ještě pozice uložena (dojde-li
k výpadku elektrického napájení pohonu, je nezbytné
začít od kroku [1].

B5. Nastavte mód této pozice pomocí pohybového tlačítka (i)
a zpětného pohybového tlačítka (j).
Pozn.: Aktuální tlačná síla závisí na druhu pohonu.

Pro Stříbrný píst bude ve finální soutěži zvolen pohon LEFS, kde je možný pouze
polohovací mód. V tomto kroce tedy nastavujte segmentový display dle obrázku výše do
režimu polohování.

22
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B6. Stiskněte tlačítko SET (g) po dobu 2 sekundy pro
uložení zvoleného módu. Když je operace dokončena,
displej (f) zobrazí danou pozici.
Pozn.: Je-li přepsána pozice a tlačítko SET (g) je
puštěno, displej (f) rychle bliká.
Pozn.: Servomotor zapnete (nabudíte) stisknutím
pohybového tlačítka (i) a zpětného pohybového tlačítka
(j) současně po dobu tří sekund.

Upozornění
-

Vrátíte-li se do známé (již uložené polohy v EEPROM) polohy před krokem [2], rozsvítí se
ALM dioda (b) a na displeji (f) se zobrazí „A“. V tomto případě stiskněte tlačítko SET (g) a
poté držte pohybové tlačítko (i) a zpětné pohybové tlačítko (j) současně po dobu 3 sekundy
než začne PWR dioda (a) svítit (přestane blikat). Poté otočte pozičním točítkem (h) na 15 „F“
a stiskněte (g) pro návrat do původní pozice. Nyní začněte od kroku [1].
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5. Zkušební chod
Pro tuto operaci je možné použít tlačítka a otočné přepínače pro kontrolu
pohybu a sil ve zkušebním chodu.
1. Nastavte poziční číslo pomocí otočného přepínače (h) podle toho,
kterou polohu chcete prověřit.
2. Zkontrolujte, zda se na displeji (f) zobrazí požadované číslo. Toto
číslo musí rychle blikat.
3. Pomocí tlačítka SET (g) uveďte pohon do pohybu na danou pozici.
Během operace displej (f) pomalu bliká. Jakmile pohon dosáhne
požadované pozice, displej (f) začne stabilně svítit.

Upozornění
Pokud je zabráněno pohybu pohonu z důvodu mechanické překážky na dráze, servopohon je
vypnut (odbuzen) a je aktivována ALM dioda (b) a na displeji (f) začne blikat „d“. U pohonů ve
vertikální poloze hrozí pád mechanismu vlivem gravitace.

6. Nastavení rychlosti a akcelerace
Rychlost a akcelerace může být nastavena pro každý směr mechanismu zvlášť (pro pohyb dopředu nebo
dozadu, REVERSE - FORWARD).
Nastavte rychlost pomocí otočných rychlostních přepínačů (k) a (l) a akceleraci pomocí otočných
přepínačů (m) a (n) pro oba směry. Každý přepínač rychlosti akcelerace a decelerace může být nastaven
v 16-ti různých polohách. Daná hodnota rychlosti a zrychlení závisí na typu mechanismu.
7. Konec
Poté, co je nastavení driveru dokončeno, může být pohon s driverem připojen k nadřazenému řídicímu
systému (PLC, PC, Arduino s PLC shieldem atd.) pomocí paralelní CN4 I/O. Poté co je nastavení
dokončeno je potřeba přepnout driver do automatického režimu pomocí přepínače režimů (e).

Upozornění
-
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Aby driver fungoval správně po připojení k nadřazenému řídicímu systému a přepnutí do
automatického režimu, je nutné zavřít kryt přepínače režimů (c).
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Řízení nadřazeným systémem (PLC, PC, Arduino s PLC shieldem)
Referování pohonu
Po připojení servopohonu na zdroj napájecího napětí je nezbytné, aby se pohon zreferoval do své
referenční polohy.

Návrat do referenční polohy může být realizován dvěma různými způsoby:
V manuálním režimu: Nastavením otočného pozičního přepínače na „15“ a stisknutím tlačítka SET (g).
V automatickém režimu: Zapnout I/O IN0 až IN3 současně.
Návrat do referenční polohy se provádí po připojení pohonu ke zdroji napájecího napětí.

Upozornění
-

Směr referenční polohy závisí na pohonu a na nastaveném parametru pro směr reference.

Polohování
Pohon se pohybuje na požadovanou polohu rychlostí, akcelerací a decellerací, které jsou nastaveny
otočnými přepínači (k) až (n).
Když pohon dosáhne pozice, je sepnut signál do logické 1 na výstup (OUT0 až OUT3) na zákledě binární
kombinace (IN0 až IN3).

25

Nastavení parametrů
V manuálním režimu je možné měnit parametry driveru. Následující tabulka znázorňuje přehled všech
parametrů tohoto driveru.
Popis parametru

Číslo parametru

Hodnota a obsah parametru

Reference rotačního směru
(např. je-li výchozí pollha
pohonu plně zasunutá pístnice,
nebo plně vysunutá)

1

Změna směru vpřed a vzad.
1: CW+
2: CCW+

2

Upravit rychlost jog
Rychlost jog = (reference
hodnoty pohonu) x (násobitel)
1: násobitel = 1
2: násobitel = 2
3: násobitel = 3
4: násobitel = 4

3

Upravit vzdálenost inching
Vzdálenost inching = (reference
hodnoty pohonu) x (násobitel)
1: násobitel = 1
2: násobitel = 2
3: násobitel = 3
4: násobitel = 4

Rychlost jog polohováí

Vzdálenost inching

Následující instrukce slouží jako příklad pro nastavení hodnoty parametru na 3 pro rychlost pohybu jog.
(Poziční přepínač se bude nacházet na čísle 4 – na pozici pozičního přepínače však nezáleží).

1. Přepněte se do manuálního režimu (M) pomocí přepínače
režimů (e).
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2. Držte současně pohybové tlačítko (i) a zpětné pohybové
tlačítko (j) dokud nezačne blikat PWR dioda (a).

3. Otočte pozičním přepínačem (h) na „0“ a následně
stiskněte tlačítko SET (g) (po dobu 3 sekundy nebo
déle), než začne blikat červená dioda ALM (b). Displej
zobrazí „0.“ (nulu s tečkou).

(f)

4. Podle tabulky parametrů vyberte číslo (v tomto
případě 2) pomocí pozičního přepínače (h).

Pozn.: Souhrná tabulka čísel parametrů
Číslo

Parametr

Funkce

1

Reference
pro rotační
směr

Změna směru
pohonu

2

Rychlost jog

Upravení
rychlosti jog

3

Posuv
Inching

Upravení
posuvu inching
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5. Stiskněte tlačítko SET (g). Displej (f) ukáže hodnotu parametru
bez tečky.
Pozn.: Otočíte-li nyní přepínačem (h) vrátíte se do kroku číslo
(4).

6. Stiskněte tlačítko SET (g) dokud displej (f) nezačne blikat
(přibližně 2 sekundy nebo déle). Bliká-li nyní displej (f),
hodnota parametru může být změněna.

7. Stiskněte pohybové tlačítko (i) nebo zpětné pohybové tlačítko (j),
abyste změnili hodnotu parametru (v tomto případě na číslo 3).
8. Držte tlačítko (g), dokud displej (f) změní stav z blikání na svícení
(přibližně 2 sekundy nebo déle). Pokud displej svítí, hodnota
parametru byla přepsána.
Pozn.: Změna parametru se provede po odpojení napájecího
zdroje a jeho opětovnému zapojení do driveru.
9. Nastavení parametru je nyní dokončeno.

Upozornění
-
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Změna parametru se provede po odpojení a opětovnému zapojení napájecího zdroje do
driveru.
Je-li reference pro rotační směr změněna, směr nastavení rychlosti a akcelerace byl také
změněn.
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Tabulky rychlostí a zrychlení
Závislost zvolené hodnoty rychlosti a zrychlenéí na odpovídajícícch přepínačích a reálné hodnoty rychlosti
a zrychlení pro jednotlivé pohony naleznete v originálním manuálu na stránkách 48 – 58 zde:
http://www.smcworld.com/doc/2002/instruction/e/LEC-OM03901.pdf.
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Vzorová úloha

Základní popis znalostí, které jsou nutné pro dobré umístění v soutěži.
Doporučený seznam znalostí potřebných pro úspěšné absolvování soutěže:
Seznámení s elektrickým pohonem a driverem
Zpojení celé sestavy, včetně IO signálů
Význam IO signálů
Sekvence spínání a čtení IO signálů pro správné ovládání elektropohonu (UPOZORNĚNÍ: Toto je
velmi důležitá část pro správné zvládnutí soutěžní disciplíny.)
5. Vykonání jednoduché programové sekvence, smyčky, časovače a čítače.
1.
2.
3.
4.

Vzorový příklad, z kterého bude vycházet i soutěžní zadání:
Připojte a nastavte elektrický pohon, který se bude vysouvat do 5 různých poloh:
1.
2.
3.
4.
5.

Poloha – pohon plně zasunutý
Poloha – pohon vysunutý do vdzálenosti xx* mm
Poloha – pohon vysunutý do vdzálenosti xx* mm
Poloha – pohon vysunutý do vdzálenosti xx* mm
Pohon zcela vysunutý

* Hodnotou xx může být jakýkoliv zdvih v rozmínezí 0 mm až plný zdvih elektrického pohonu.
Vykonejte náledujcí sekvenci:
(poznámka, k miktrokontroléru je připojena ještě jedna LED dioda jako další digitální výstup, který jsme
nazvali DO1)
Pohon se přesune z pozice 1 do pozice 2. Tam bude čekat 1000 ms. Potom se přesune do pozice 3.
Jakmile pohon dojede do pozice 3, LED dioda na výstupu DO1 3 krát zabliká frekvení 0,5 Hz. Poté se
pohon přesune do pozice 4. Jakmile je pohon v pozici 4, LED dioda na DO1 se během 3s rozsvítí
z intenzity cca 50 naprocent na cca 100 procent. Poté se elektropohon vrátí do výchozí pozice č. 1.

Poznámka: Elektropohon bude pracovat vždy v pozičním módu. Tlačným mód se v tomto ročníku soutěže
nebude využívat.
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www.smc.bg
www.smc.hr
www.smc.cz
www.smcdk.com
www.smcpneumatics.ee
www.smc.fi
www.smc-france.fr
www.smc.de
www.smchellas.gr
www.smc.hu
www.smcpneumatics.ie
www.smcitalia.it
www.smclv.lv

SMC Industrial Automation CZ s.r.o.
Hudcova 78a, CZ-612 00 Brno, www.smc.cz
SMC Priemyselná automatizácia, spol. s r.o.
Fatranská 1223, SK-013 01 Teplička nad Váhom, www.smc.sk

office@smc.at
+370 5 2308118
www.smclt.lt
info@smclt.lt
Lituania
info@smcpneumatics.be
www.smcpneumatics.nl
info@smcpneumatics.nl
Netherlands +31 (0)205318888
office@smc.bg
+47 67129020
www.smc-norge.no
post@smc-norge.no
Norway
office@smc.hr
+48 222119600
www.smc.pl
office@smc.pl
Poland
office@smc.cz
+351 226166570
www.smc.eu
postpt@smc.smces.es
Portugal
smc@smcdk.com
+40 213205111
www.smcromania.ro
smcromania@smcromania.ro
Romania
smc@smcpneumatics.ee
+7 8127185445
www.smc-pneumatik.ru
info@smc-pneumatik.ru
Russia
smcfi@smc.fi
+421 (0)413213212
www.smc.sk
office@smc.sk
Slovakia
info@smc-france.fr
+386 (0)73885412
www.smc.si
office@smc.si
Slovenia
info@smc.de
+34 902184100
www.smc.eu
post@smc.smces.es
Spain
sales@smchellas.gr
+46 (0)86031200
www.smc.nu
post@smc.nu
Sweden
office@smc.hu
www.smc.ch
info@smc.ch
Switzerland +41 (0)523963131
sales@smcpneumatics.ie
+90 212 489 0 440
www.smcpnomatik.com.tr
info@smcpnomatik.com.tr
Turkey
mailbox@smcitalia.it
UK
+44 (0)845 121 5122 www.smcpneumatics.co.uk sales@smcpneumatics.co.uk
info@smclv.lv
Specifi kace podléhají změnám bez předchozího upozorněni, aniž by byl výrobce povinen o nich informovat.
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