
 

 

 

  مدل كنترل حركت تك محورراهنماي استفاده از 

SME-11 

 
   ، راهنماي زير را با دقت بخوانيددستگاهلطفĤ قبل از استفاده از : تذكرمهم 

  
  .اين ابزار ، جهت كنترل يك محور حركتي ، متشكل از سرو موتور يا استپ موتور مناسب مي باشد

  
  :مشخصات فني 
   . ولت مستقيم28يم الي  ولت مستق12از : ولتاژ تغذيه 

  .PNP  ولت مستقيم بصورت ورودي مثبت24 ولت مستقيم الي 15از : وروديهاي ايزوله 
 داراي ديود معكوس PNP آمپر بصورت خروجي مثبت 5 ولت مستقيم و 24: خروجيهاي ايزوله 

  .براي اتصال بوبين رله

هاي الزم به كنترلر بدون  ورودي بصورت اتصال شاسي جهت دادن فرمان3: وروديهاي فرمان 
  .استفاده از پنل دستگاه
 ولت و 28 كه ميتواند تا سطح Open Collectorسه خروجي بصورت : خروجيهاي كنترل موتور 

  . ميلي آمپر سيگنال تحويل درايور سرو موتور يا درايور استپ موتور بدهد100
  . جهت نمايش وضعيت كاركرد كنترلر LEDداراي چهار عدد 

  
ترلر آخرين حالت كاري را بصورت اتوماتيك ذخيره كرده و بعد از روشن شدن مجدد  اين كن

  .دستگاه ، نيازي به وارد شدن به منوها جهت اجراي همان حالت كاري ندارد
  

اين كنترلر داراي پنج مرحله كنترل حركت مي باشد كه براي هر مرحله پارامترهاي زير بصورت 
  :  باشد جداگانه قابل تنظيم و ذخيره مي

        يا  و(degree)  بصورت درجه كهمقدار حركت يا همان مقدار چرخش محور موتور  -1
 999999/ 99 الي01/0بازه قابل تعريف از .  قابل تعريف مي باشد)mm(ميليمتر 

  .است
قابل ) تعداد دور در دقيقه ((RPM) كه با واحد (Speed rpm)سرعت حركت موتور -2

 .تعريف مي باشد

  . استRPMالي سه هزار  RPM از يك بازه سرعت
 .واردمي شود) يك هزارم ثانيه(كه با واحد ميلي ثانيه  (Delay)تاخيردر شروع هرمرحله  -3

 .  است65500 الي 1بازه تاخير از 



 (Decler)تا سرعت نهايي و شتاب پايين آمدن سرعت  (Accler)شتاب باال رفتن سرعت  -4
راديان آن  واحد و قعيت تعريف شده مي باشد كه متقارن با رسيدن به موتا ايست كامل

 . است65500 الي  100بازه شتاب از  .بر مجذور ثانيه مي باشد

   به معني  زمان      100 سريعترين شتاب بوده و عدد زير 65500 كندترين شتاب و 100       كه 
 .       شتاب صفر خواهد بود

 . مي شودف يك تعريكه با عدد صفر يا(Direct)جهت چرخش محور موتور  -5

 كه با عدد صفر يا (Stage Enable)ورت جداگانه صفعال يا غير فعال نمودن هر مرحله ب -6
 .يك تعريف مي شود صفر به معني غير فعال بودن مرحله مربوطه خواهد بود

  
كنترلر داراي دو ورودي ايزوله است كه سه عملكرد متفاوت در هرمرحله دارند عدد صفر به 

فاده از ورودي در مرحله مربوطه است عدد يك به معني انتظار در شروع مرحله معني عدم است
تا آمدن ورودي است عدد دو به معني قطع مرحله مربوطه با آمدن ورودي و پريدن به مرحله 

بعدي است و عدد سه به معني قطع كامل همه مراحل و پريدن به ابتداي شروع اصلي         
  .مي باشد

  
 به عدد صفر تنظيم شود يعني ورودي يك در مرحله   Stage 1In 1پارامتر بطور مثال اگر 

كنترلر در مرحله اول اول كنترلي هيچ نقشي نخواهد داشت و اگر به عدد يك تنظيم شد يعني 
قبل از شروع مرحله صبر خواهد كرد تا ورودي يك را ببيند و سپس ادامه دهد و اگر اين 

عني كنترلر مرحله يك را در صورت فعال بودن شروع خواهد پارامتر روي عدد دو تنظيم شد ي
كرد و در حين اجراي مرحله اول ، ورودي يك را هم بررسي خواهد كرد كه به محض آمدن 
ورودي يك ، مرحله اول قطع شده و كنترلر به اجراي مرحله بعدي كه فعال است خواهد 

ملكرد عدد دو بوده فقط بعد از قطع پرداخت و اگراين پارامتر به عدد سه تنظيم شود مانند ع
مرحله اول ، بقيه مراحل نيز لغو خواهد شد و دوباره پروسه كنترل حركت از ابتدا اجرا 

  .خواهد شد
  

كنترلر داراي دو خروجي ايزوله نيز مي باشد كه داراي دو عملكرد انتخابي است عدد صفر به 
هم در زمان حركت موتور است عدد معني خاموش بودن خروجي  ، هم در تاخير اول مرحله و 

يك به معني روشن شدن خروجي در زمان اجراي تاخير شروع مرحله است و عدد دو به معني 
  .روشن شدن خروجي در زمان حركت موتور درمرحله مربوطه خواهد بود

  
 به عدد صفر تنظيم شود يعني خروجي يك در مرحله   Stage 1Out 1بطور مثال اگر پارامتر 

ور كامل بدون استفاده است و اگر به عدد يك تنظيم شود يعني به محض شروع اجراي اول بط
خروجي يك روشن شود و به محض اتمام اين تاخير خروجي يك خاموش شود تاخير مرحله اول 

و اگر به عدد دو تنظيم شود يعني به محض اتمام تاخير مرحله اول و شروع حركت موتور در 
شن شده و همزمان با ايست كامل موتور در مرحله اول اين مرحله اول ، خروجي يك رو
  .خروجي خاموش خواهد شد

  



  
 كاراكتري بصورت دو سطري مي باشد كه LCDاين كنترلر روي پنل خود داراي يك نمايشگر 

باعث آساني كاركرد با كنترلر مي شود چون نام پارامترها روي نمايشگر بطور كامل چاپ        
  .مي شود 
رلر روي پنل خود داراي شش كليد است كه به ترتيب از چپ به راست نام آنها چنين اين كنت
  RUN/STOP – SHIFT – UP – DOWN – SET – ESC: است 

  
  .فرمان در حال اجرا مي باشد براي روشن و يا خاموش كردن STOP/RUN  كليد

  
ا تغييرات سريعتر   براي انتخاب رقم مورد نظر براي تغيير دادن آن رقم است تSHIFTكليد 

در زمان تغيير دادن پارامترها با فشار دادن اين كليد بطور متوالي انجام شود به اينصورت كه 
اين عدد اگر يك باشد يعني يك عدد در گوشه سمت راست نمايشگر تغيير خواهد كرد كه 

  .ر باشد رقم دهگان و الي آخ10 تغيير خواهد كرد اگر DOWNو  UPرقم يكان با كليدهاي 
  

كه براي چرخيدن در منوهاي مختلف بوده و در زمان اصالح   DOWN و UPكليدهاي 
  .پارامترها براي تغيير دادن آنها بكار مي رود 

  
 درزمان اصالح پارامترها روي پارامتر مورد نظر كه قصد تغيير آن را داريم يك بار  SETكليد 

SET ت نشان داده مي شود كه همان  زده مي شوددر اين زمان يك عدد جديد در سمت راس
  را نشان مي دهد كه با فشردن متوالي كليد  DOWN و  UPرقم تاثيرپذير از كليدهاي 

SHIFT بعد از تنظيم عدد پارامتر   اين عدد را مي توان تغيير داد تا به رقم مورد نظر رسيد 
 از ذخيره آن   اين پارامتر در حافظه ذخيره مي شود و اگر SETبا فشردن دوباره كليد 

  اين پارامتر  EDIT  عدد قبلي ابقا شده و از حالت ESCمنصرف شديم با فشردن كليد 
  .خارج خواهيم شد

 در زمان اجراي فرمانها براي وارد شدن به داخل هر فرمان و پارامتر نيز استفاده SETكليد 
  .مي شود 

  
ه منوهاي باالتر استفاده       و پارامتر و برگشت ب كه براي خارج شدن از هر منو ESCكليد 

    .مي شود 
  :راهنماي كار با منوهاي كنترلر 

   :بعد از روشن شدن دستگاه روي نمايشگر يكي از سه حالت زير نمايش خواهد يافت
1-    

            " STOP  MOTOR  "  
           "   Auto Run Stage " 

لي پنج مرحله اي فعال يا غير فعال    پروسه اصRUN         در اين حالت با فشردن كليد 
 و RUNنيز بنامهاي  LEDخواهد شد كه عالوه بر نمايش حالت كاركرد روي نمايشگر ، دو عدد 

STOPوجود دارد كه آنها هم حالت كاركرد دستگاه را نشان خواهد داد .  
  



2-      
          "   STOP  MOTOR  " 
             "           "    Free Run  

 موتور بصورت چرخش دا يمي و نامحدود بكار خواهد RUN     در اين حالت با فشردن كليد 
براي اين كاركرد اعمال خواهد افتاد و تنظيمات مرحله پنجم از لحاظ سرعت و جهت چرخش 

  .شد
  
3-  

         " STOP  MOTOR  "  
        " Manual Run Motor" 

 موتور شروع به چرخش با سرعت كم  خواهد كرد و به  RUN      دراين حالت با فشردن كليد 
جهت SHIFT  موتور ايست خواهد نمود و با فشردن كليد RUNمحض رها كردن كليد 

  .چرخش عوض خواهد شد كه اين موضوع روي نمايشگر نيز نشان داده مي شود
  

اي اصلي   به منوه ESCرا داشتيم با زدن دوبار كليد اگر قصد خارج شدن از اين منوها 
  :ميرسيم كه توضيحات آن چنين است 

  
1-   

              "    "   Operation 
           "       System     "  

          اين منو سرشاخه همان سه منوي فرمان به دستگاه است يعني اگر وارد اين منو شويم 
  .همان سه منو كه در باال توضيح داده شد پيش روي ما خواهد بود

  
2-  

       "    Password    " 
       "         Change     " 

       اين منو همانطور كه از نامش پيداست براي تغيير رمز عبور مي باشد براي وارد شدن به 
در كه در صفحه ظاهر شده رمز فعلي سئوال خواهد شد   فشرده مي شود  SETآن دكمه

و در سطر باال سمت آمده است  " Password Input "صفحه جديد در سطر پايين عبارت 
راست عدد يك ديده مي شود كه همان رقم فعال براي تغييرات است كه اين عدد با زدن 

SHIFT  تغيير كرده و ما را به رقم مورد نظر جهت تغيير ميرساند و در سمت چپ سطر باال
 را تغيير داد  ميتوان آنDOWNو  UPعددي كه وجود دارد همان عدد رمز است كه با زدن 

 زده مي شود اگر رمز  SETاست وپس از رسيدن به عدد مورد نظر كه همان رمز فعلي 
خواهيم شد و اگر رمز اشتباه باشدپيام خطا درست وارد شده باشد وارد مرحله تغيير رمز 

  .  فشرده شود ESCروي صفحه ظاهر خواهد شد كه براي وارد كردن دوباره رمز بايد 
 

ردن صحيح رمز فعلي ، وارد مرحله تغيير رمز خواهيم شد كه طبق روال باال رمز بعد از وارد ك
 فشرده مي شود كه SET تنظيم كرده و SHIFT و DOWN و UPمورد نظر را با كليدهاي 

وارد كردن دوباره همان رمز خواسته مي شود اگر تكرار رمز وارد شده صحيح باشد با زدن 
SETه مدت يك ثانيه ظاهر خواهد شد اما اگر تكرار رمز با رمز  پيام موفق بودن تغيير رمز ب



اول برابر نباشد دوباره رمز سئوال خواهد شد كه در صورت انصراف از تغيير رمز مي توان با 
  . از اين منو خارج شدESCزدن 

  
3-   

              "       Parameter    " 
           "            Setting     "  

 وارد صفحه رمز SET با زدن .اخه تمام تنظيمات و پارامترهاي كنترلر مي باشداين منو سرش
ورودي خواهد شد كه براي دسترسي به پارامترها  بايد رمز صحيح وارد گرديده و دوباره 

SET زده شود اگر رمز اشتباه باشد پيام خطا ظاهر خواهد شد كه با زدن ESC مي توان 
  .دوباره رمز صحيح را وارد كرد

 

 DOWN و UPاگر رمز وارد شده درست باشد كنترلر وارد ليست پارامترها خواهد شد كه با 
  .مي توان به همه پارامترها دسترسي پيدا كرد 

 

  زده شود كه در اينصورت براي SETبراي تغيير هر پارامتر بايد روي پارامتر مورد نظر 
يشگر يك عدد جديد نشان داده پارمترهايي كه بيش از يك رقم مقدار دارند سمت راست نما

 تغيير خواهد كرد تغيير DOWN  و UPمي شود كه اين عدد همان شماره رقمي است كه با 
 بعد از انتخاب شماره رقم    انجام مي شودSHIFTبا فشردن متوالي   شماره رقم مورد نظر

  . به عدد مورد نظر رسيدDOWN و UPبا  مي توان 
 

 ظاهر EDITآنها فقط يك رقم دارد در سمت راست نمايشگر كلمه براي پارامترهايي كه مقدار 
 مي توان به DOWN و UP نخواهد بود و با  SHIFTمي شود و نيازي به استفاده از كليد 

    .عدد مورد نظر رسيد
 

 اين پارامتر در حافظه ذخيره شده و در  SETبعد از تنظيم پارامتر به عدد مورد نظر با زدن 
  عدد قبلي بازگشته و از منوخارج ESCهد شد و در صورت انصراف با زدن پروسه اعمال خوا

  .خواهد شد
  

 بوده و سه  پارامتر متعلق به  پنج مرحله حركتي60 پارامتر است كه 63اين كنترلر داراي 
  .پارامتر مشترك است

 

  :ليست پارامترهاي كنترلر
Z شماره مرحله مي باشد .  
  
"Z  degree stage "  ت در مرحله مقدار حركZ   و دقت يكصدم درجه با واحد درجه .  
  
"millimtr stg  Z "  مقدار حركت در مرحله Zبا واحد ميليمتر و دقت يكصدم ميليمتر  .  
  



" Z speed stage " سرعت نهايي حركت در مرحله Z با واحد  RPM)  تعداد دوركامل در
هد داشت اگر سيستم حركتي سرو كه ماكزيمم مقدار بستگي به موتور و درايور خوا) دقيقه
   .  مي تواند باال برودrpm 3000 باشد تا rpm 3000موتور 

  
"Delay stage  Z " مقدار تاخير در شروع مرحله  Z يكهزارم ثانيه( با واحد ميلي ثانيه.(  
  
"Accler stage  Z " ه سرعت نهايي با واحد ب  مقدار شتاب افزايش سرعت تا رسيدن

   .ثانيهراديان بر مجذور
  
"Decler stage  Z " مقدار شتاب كاهش سرعت تا رسيدن به ايست كامل كه همزمان با  

  .رسيدن به موقعيت مورد نظر مي باشد واحد راديان بر مجذور ثانيه
  
"Z  In 1 stage " ورودي اول ايزوله كه عملكرد آن در مرحله  Z بستگي به مقدار اين 

  پارامتر دارد
  
"Z  In 2 stage "  ورودي دوم ايزوله كه عملكرد آن در مرحله Z بستگي به مقدار اين 

  پارامتر دارد
  

  :تعريف مقدار اين دو پارامتر
  

  . غير فعال استZورودي در مرحله   :صفر
  . استZ ، شرط شروع مرحله Z  آمدن ورودي در مرحله :يك 
 به موقعيت تعريف   به معني لغو اجراي مرحله ، قبل رسيدنZ  آمدن ورودي در مرحله :دو 

  .شده و شروع بالدرنگ مرحله بعد خواهد بود
 به معني لغو كامل اجراي تمام مراحل و شروع دوباره ، از Z  آمدن ورودي در مرحله :سه 

  .مرحله اول خواهد بود
  
" Z Out 1 Stage " خروجي اول ايزوله كه دو عملكرد متفاوت با توجه به مقدار آن دارد .  
  
" Z Out 2 Stage "خروجي دوم ايزوله كه دو عملكرد متفاوت با توجه به مقدار آن دارد  .  
  

  :تعريف مقدار اين دو پارامتر
  

  . خروجي خاموش خواهد بودZ  در مرحله :صفر
  . روشن خواهد بودZ  خروجي مربوطه در طول زمان اجراي تاخير مرحله :يك 
  . روشن خواهد بودZه   خروجي مربوطه در طول زمان حركت موتور در مرحل:دو 
  



"Direct Stage  Z " مشخص كننده جهت چرخش موتور در مرحله Zبا صفر و يك .  
  
"Stage Enable  Z " فعال يا غير فعال نمودن مرحله  Z .    

اگر مرحله فعال باشد يعني در پروسه كنترل حركت اجرا خواهد شد و اگر غيرفعال باشد 
  .ي اولين مرحله فعال بعد از آن خواهد پرداختمرحله اجرا نشده و كنترلر به اجرا

 

Rev > -Pulse :   
اين پارامتر به معني تعدادپالس الزم براي يك دور كامل موتور است كه بستگي به درايور 
موتور خواهد داشت كه اگر درايور استپ موتور باشد همان عدد ميكرو استپ تنظيم شده 

 خواهد بود ولي اگر 2500باشد در حالت عادي روي روي درايور خواهد بود و اگر درايور سرو 
  .داخل پارامترهاي درايور غير از اين بود بايد بطور صحيح وارد شود

milimtr> - deg 360:   
اين پارامتر يعني يك دور كامل محور موتور چند ميليمتر تا دو رقم اعشار جابجايي خطي  

بخواهيد مقدار حركت موتر در هر مرحله خواهد داشت  اين پارامتر زماني الزم است كه شما 
  .را بجاي درجه با ميليمتر وارد كنيد 

  
Unit Select :   

اين پارامتر براي انتخاب واحدي است كه ميخواهيد مقدار حركت را با آن واحد براي كنترلر 
  .وارد كنيد

 

  
4-   

                "Default  Setting" 
           "          Restore     "  

 

اين منو جهت بازگرداندن تمام تنظيمات موجود در كنترلر به حالت پيش فرض يا همان تنظيم 
 ابتدا رمز فعلي سئوال خواهد  Enterكارخانه اي  مي باشد با وارد شدن به اين منو با كليد 

شد كه در صورت وارد كردن صحيح رمز دوباره جهت اطمينان ، بازگشت به تنظيم پيش فرض 
  . همه پارامترها ريست خواهد شدEnterاهد شد كه در صورت تاييد با كليد سئوال خو

  

5-   
               "    Count   Off    " 

           "          Number     "  
 

اين پارامتر براي تنظيم تعداد دفعات الزم براي اجراي سيكل كامل حركت  مي باشد به عبارت 
رلر است و در صورت تنظيم روي عد صفر ، سيستم قطع كن ديگر اين ابزار ، شمارنده كنت

فقط شمارش دفعات اجرا را انجام داده و توقف اجرا فقط با فرمان خارجي خواهد بود ولي با 
تنظيم اين عدد روي مقدار دلخواه عالوه بر نمايش عدد شمارنده روي نمايشگر ، به محض 

  .قف خواهد شدرسيدن به عدد تنظيم شده ، اجراي سيكل حركت متو
 



  :راهنماي نصب و سيم كشي 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 


