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wany zewnÍtrzny sterownik, ktÛ-
ry oprÛcz tej relatywnie prostej
czynnoúci realizuje takøe znacznie
bardziej z³oøone zadanie: dba
o†zminimalizowanie zaleønoúci po-
miÍdzy szybkoúci¹ obrotow¹ silni-
ka a†jego momentem obrotowym.
Na rys. 1 pokazano trzy wykresy
ilustruj¹ce zaleønoúÊ momentu ob-
rotowego silnikÛw krokowych: ste-
rowanego klasycznie, a†takøe mo-
ment nominalny i†maksymalny sil-
nika sterowanego za pomoc¹ syste-
mu Smartstep. Jak widaÊ, zastoso-
wanie tego systemu powoduje, øe
charakterystyka momentu obrotowe-
go jest w†zasadzie lini¹ prost¹, a†je-
go wartoúÊ jest w†ca³ym zakresie
prÍdkoúci obrotowych wiÍksza od
maksymalnej wartoúci momentu sil-
nika zasilanego klasycznie.

Sterowniki Stepdrive stosowa-
ne w†systemie Smartstep s¹ oczy-
wiúcie programowalne, co zapew-
nia ogromn¹ elastycznoúÊ i†³at-
woúÊ ich stosowania. OprÛcz re-
gulacji i†stabilizacji prÍdkoúci ob-
rotowej silnikÛw, sterowniki po-

Pomys³ konstruktorÛw firmy
Omron polega na po³¹czeniu w†ra-
mach systemu Smartstep zalet sil-
nikÛw krokowych (przede wszyst-
kim precyzjÍ ruchu rotora silnika)
z†moøliwoúci¹ precyzyjnego stero-
wania szybkoúci obrotowej ich
wirnika (dotychczas kojarzonej ra-
czej z†klasycznymi falownikami).

W†ramach systemu Smartstep
dostÍpne s¹ dwa rodzaje wyspe-
cjalizowanych silnikÛw o†mocy od
30 do 750 W. Ich nominalne mo-
menty obrotowe mieszcz¹ siÍ
w†przedziale od 0,095 do 2,39
Nm, a†maksymalne momenty obro-
towe mieszcz¹ siÍ w†przedziale od
0,29 do 7,1 Nm. Maksymalna
prÍdkoúÊ obrotowa dla wszystkich
modeli silnikÛw wynosi 4500
obr./min. niezaleønie od wykona-
nia mechanicznego - dostÍpne s¹
dwie wersje ich obudÛw: cylind-
ryczna i†tzw. p³aska. Silniki s¹
wyposaøone w†precyzyjne enkode-
ry (nawet do 10000 impulsÛw na
obrÛt) umoøliwiaj¹ce nadzÛr po³o-
øenia wirnika przez wyspecjalizo-
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Do niedawna podstawowym
obszarem zastosowaÒ

serwonapÍdÛw z†moøliwoúci¹
regulacji prÍdkoúci obrotowej
by³y zaawansowane systemy
pozycjonowania. Obecnie,
oczywiúcie g³Ûwnie dziÍki
zastosowaniu elektroniki,
precyzyjne serwonapÍdy

trafiaj¹ ìpod strzechyî. Kilka
interesuj¹cych nowoúci
z†oferty firmy Omron

przedstawiamy w†artykule.

trafi¹ takøe w†inteligentny sposÛb
hamowaÊ ruch rotorÛw i†zmieniaÊ
w†zaprogramowany sposÛb kieru-
nek ich obracania siÍ. Sterowniki
wyposaøono takøe w†procesor lo-
giki rozmytej, dziÍki ktÛremu ucz¹
siÍ one dynamiki otoczenia silni-
ka i†samoczynnie zapobiegaj¹ po-
wstawaniu wibracji, ktÛre mog³y-
by obniøyÊ precyzjÍ ich dzia³ania.

Programowanie sterownikÛw
jest moøliwe za pomoc¹ wbudo-
wanego zestawu prze³¹cznikÛw
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Artyku³ powsta³ na podstawie materia³ów
udostêpnionych przez firmê Omron, tel. (22)
645-78-60, www.omron.com.pl.

Bezp³atne oprogramowanie narzêdziowe dla
sterowników Stepdrive jest dostêpne pod
adresami:
- program wspomagaj¹cy dobór silnika do

wymagañ aplikacji: http://oeiweb.omron.-
com/oei/Zips/Omron%20Servo%20Motor%20-
Sizing.zip,

- program narzêdziowy do konfiguracji ste-
rowników Stepdrive: http://oeiweb.omron.-
com/oei/Zips/WMon_V2.zip.

Dodatkowe informacje

i†nastawnikÛw. W†przypadku ko-
niecznoúci modyfikowania rozsze-
rzonych funkcji konfiguracyjnych
uøytkownik moøe skorzystaÊ ze
specjalnej konsoli z†11-przycisko-
w¹ klawiatur¹, za pomoc¹ ktÛrej
moøna takøe kopiowaÊ nastawy
pomiÍdzy sterownikami. Takøe
mi³oúnicy komputerÛw znajd¹ dla
siebie narzÍdzie programowe, za
pomoc¹ ktÛrego bÍd¹ mogli skon-
figurowaÊ swÛj sterownik. Oprog-
ramowanie Wmon jest dostÍpne
bezp³atnie na stronie internetowej
firmy Omron (adres podajemy na
koÒcu artyku³u), a†jego moøliwoú-
ci s¹ identyczne jak moøliwoúci
konsoli.

Poniewaø sterowniki silnikÛw
pracuj¹ zazwyczaj jako fragment
wiÍkszego systemu, maj¹ one bo-

Rys. 1

Rys. 2

gate moøliwoúci komunikacyjne,
dziÍki czemu doúÊ ³atwo moøna je
do³¹czyÊ do sterownikÛw PLC.
DziÍki zastosowaniu specjalnego,
podwÛjnego kabla (w jego sk³ad
wchodz¹: kabel sygna³owy i†kabel
zasilaj¹cy), ³atwe staje siÍ takøe
po³¹czenie silnika ze sterowni-
kiem.

Rozwi¹zanie zaproponowane
przez firmÍ Omron jest ³atwe do
zintegrowania w†dowolnym syste-
mie sterowania, takøe do wspÛ³-
pracy z†silnikami zasilanymi przez
falowniki, np. tak jak to pokazano
na rys. 2. Wygodzie projektantÛw
s³uøy takøe drugie bezp³atne narzÍ-
dzie programowe - Omron Servo
Motor Sizing, czyli program wspie-
raj¹cy projektanta na etapie dobie-
rania parametrÛw silnika do wy-
mogÛw aplikacji. DziÍki tak boga-

temu zapleczu system Smartstep
ma szansÍ staÊ siÍ standardem
wúrÛd napÍdÛw precyzyjnych, co-
raz bardziej popularnych na rynku.
Andrzej Gawryluk, AVT


