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        90PMDمشخصات درایور 

از این درایوور  استفادهاست. شما با  DCسرعت موتور  ییک کنترل کننده PMD90 درایور 
درایور ولت را کنترل نمایید.  24الی  12در رنج ولتاژ  DCقادر خواهید بود انواع موتورهای 

PMD90 امکان کنترل  تکنولوژی. این باشدمجهز به تکنولوژی به روز سنسورلس کنترل می
سرعت موتور با تغییر  سرعت موتور بدون نیاز به انکودر را فراهم می نماید به گونه ای که

کار با این درایوور بسویار سواده بار متصل به موتور و تغییر سطح ولتاژ ورودی ثابت بماند.
 بوده و قابلیت نصب و استفاده در اغلب سیستم های اتوماسیون و صنعتی را داراست.

 
o های سیگنالدر ورودی معکوس حفاظت ولتاژ . 
o ولت. 10نال های سیگورودی حداکتر ولتاژ 
o  ر.آمپ ±30 جریان خروجیحدکثر 

o .مقاوم در مقابل اتصال کوتاه در خروجی موتور 
o ولت. 24 ولتاز نامی تغدیه 
o  تنظیم سرعت با ولوم تعبیه شوده داخلی و خارجی حالت تنظیم سرعت 2دارای(

 .ولت( 10تا  0بر روی برد یا با استفاده از ولتاژ آنالوگ 
o (انکودرر ) بدون رل سرعت بدون سنسوتتوانایی کن. 

o  خنک کاری اجباریمجهز به. 

 

 
        90PMD درایور 

 های زیر تشکیل شده است:این درایور از بخش

 PMD90( ورودی، خروجی و سیگنال های کنترلی درایور 1شکل
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 ورودی توان درایور (1

 باشد. دقت شود که منبع تغذیوهولت می 24الی  12ولتاژ دی سی  PMD90تغذیه درایور 
ا جریوان متناسب با بار مورد نیاز انتخاب گردد. به عنوان مثال در صورتی که از موتوری ب

یود)در آمپوری انتخواب نمای 15نمایید، حتما بایستی منبع تغذیه آمپر استفاده می 15 نامی
 حتوی بوه دنودتغذیوه صورت نیاز به شتاب گرفتن ناگهانی باید قابلیت جریان دهی منبع 

ن دقوت آبرابر جریان نامی موتور افزایش یابد(. به هنگام اتصال منبع تغذیوه بوه ریریتوه 
 شد(.نمایید)در صورت اشتباه زدن ریریته درایور مجهز به حفاظت ریریته معکوس می با

 

 توجه

ولت می باشد و در صورتی که از  48حداکثر ولتاژ قابل تحمل درایور 
بیش  نمایید نباید پیک ولتاژ خروجی ترانساستفاده می ترانس با پل دیود

 ولت باشد. به منظور اطمینان از عدم هرگونه مشکل احتمالی از 48از 
خازن های مناسب در خروجی ترانس استفاده کنید. به عنوان یک 

جی میکروفاراد خازن در خرو 1000آمپر بایستی  5استاندارد به ازای هر 
 د  قرار دهید.ترانس و بعد از پل دیو

 خروجی موتور (2

خروجی توان درایور می باشد که بایستی به موتور دی سوی متصول گوردد. از  این قسمت
یوه ثان 5در خروجی موتور اجتناب نمایید. درایوور حوداکثر قوادر اسوت  کردناتصال کوتاه 

رد حالت سنسورلس کنترل تنها در صورتی کوارب را تحمل نمایید. یجخرواتصال کوتاه در 
 دارد که یک موتور به خروجی درایور متصل باشد.

 

 ولوم تنظیم سرعت داخلی (3

 PMD90کلید ولوم داخلی جهت تنظیم سورعت موی باشود. درایوور  این قسمت مربوط به
ا بو تنظیم سرعت ،در مد داخلیدارای دو مد کنترلی داخلی و خارجی بوده به گونه ای که 

یود روی درایور انجوام موی روذیرد و در صوورتی کوه بخواه بوراستفاده از ولوم تعبیه شده 
لووم را در ولت کنترل نمایید بایستی و 10تا  0سرعت موتور را با استفاده از ولتاژ آنالوگ 

با  سپس میتوانید سرعت موتور را شود خاموشکلید ولوم جهت راد ساعتگرد بچرخانید تا 
 ولت کنترل نمایید. 10تا  0ی آنالوگ استفاده از ورود

 

 توجه

در  DIRبه هنگام استفاده از ولوم تنظیم سرعت داخلی، با استفاده از ورودی 
توانید جهت موتور را نیز قسمت مربوط به سوکت تنظیم سرعت خارجی می

 کنترل نمایید.
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 تنظیم سرعت و جهت خارجیهای ورودی (4

ر خارجی می باشد. با استفاده از این سوکت قاد تنظیم سرعتبه  این بخش سوکت مربوط
رلی این سوکت دارای سیگنال های کنتنمایید.  کنترلخواهید بود  سرعت و جهت موتور را 

 زیر می باشد:
o  ورودیAnalog  ولت جهت تنظیم سرعت موتور 10تا  0: سیگنال آنالوگ 

o  ورودیDIR :  ولت جهت تنظیم جهت درخش موتور 10یا  0سینگال 

o  10+ورودی هایV  وGND  ولت برای اتصال ولوم خارجی 10: تغذیه 
 

 توجه

ولتت  20به میزان  Analogو  DIRحداکثر ولتاژ قابل تحمل ورودی های 
ن تواند باعث وارد نمتودولت می 20می باشد و اعمال سطح ولتاژ بیشتر از 

 صدمات جدی به درایور شود.
تنظیم سورعت به سوکت  Open Collectorیا  NPNبا خروجی  کنترلری اتصال نحوه 2شکل 
 .دهدرا نشان می درایور خارجی

 
 Open Collectorیا  NPN( اتصال درایور به کنترل کننده با خروجی 2شکل

 

توانید یبخواهید سرعت موتور را با استفاده از ولوم خارجی کنترل نمایید مدر صورتی که  
را بوه  وسط ولووم سر سپس تعبیه شده تغذیه نمایید وولت  10ولوم را با استفاده از ولتاژ 
 ورودی آنالوگ متصل کنید.

 توجه

 متتر 10حداکثر طول کابل)فاصله ولوم خارجی از درایور( نبایتد بیشتتر از 
 شود.
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 پتانسیومترهای کنترلی (5

ر هوای کنترلوهط به تنظیم سافت استارت و بهورورتانسیومترهای کنترلی مرب در این بخش
ین )برای آشنایی بیشتر با این مد کنترلی، مبحث مدهای کنترلی امد سنسورلسسرعت در 

مربوووط بووه تنظوویم سووافت  ACCرتانسوویومتر  قوورار دارنوود. راهنمووا را مطالعووه فرماییوود.(
سویومتر باشد، به گونه ای که هر اندازه رتاناستارت)شتاب یا نرخ تغییر سرعت موتور( می

 یابد. ن شتاب موتور کاهش میرا در جهت ساعت گرد بچرخانیم میزا
 ندباشهای کنترلر سرعت در مد سنسورلس میمربوط به تنظیم بهره KIو  KP رتانسیومترهای
 خواهد آمد. ی درایورکنترل هایها در قسمت مد عملکرد آن یکه نحوه

 های مربوط به تنظیم مد کنترلی و حداکثر جریان خروجیدیپ سوئیچ (6

سترسوی قابول د درایور که در این نسخه از درایور تنها با برداشتن قاب هااین دیپ سوئیچ
بوا  3مطابق شکل باشند.و حداکثر جریان خروجی می کنترلیمربوط به تنظیم مد  ،باشندمی

توی بواز توانید قاب درایور را به راحهای موجود در دو طرف قاب درایور میباز کردن ریچ
 مشاهده نمایید.  کرده و دیپ سوئیچ های مربوطه را

 
قاب  های تنظیم مد کنترلی و حداکثر جریان خروجی)نمای برش خورده( دیپ سویئچ3شکل

 سوئیچ در زیر آن قرار گرفته( دیپ که
o  این دیپ سوئیچ مربوط به تنظیم مد کنترلی درایوور موی :  3دیپ سوئیچ شماره

قرار داشته باشد، درایور  ONدر حالت  3باشد. در صورتی که دیپ سوئیچ شماره 
گیورد و در قورار مویدر حالت کنترل سنسورلس)کنترل سرعت بودون انکوودر( 
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خوار  شوود)حالت رویش فور   ONاز حالت  3دیپ سویئچ شماره صورتی که 
 درایور(، درایور در حالت کنترل حلقه باز قرار خواهد گرفت.

o  جهت تنظیم حداکثر جریان  هاسوئیچ این دیپ  : 2و  1دیپ سوئیچ های شماره
در کاربردهوایی کوه ممکون اسوت عبوور جریوان  ند.باشوموتوور موی اعمالی بوه
ز اآمپر( باعث خسارات احتمالی به موتور گردد بایسوتی بوا اسوتفاده  30ماکزییم)

 حداکثر جریان خروجی قابل اعمال به موتور محدود گردد.ها این دیپ سوئیچ
 ریان اعمالی به موتور را تنظیم نمایید.توانید حداکثر جمی 1جدولمطابق 

حداکثر جریان اعمالی به 
 موتور

 2دیپ سوئیچ شماره  1دیپ سوئیچ شماره 

 OFF OFF آمپر 30

 ON OFF آمپر 20

 OFF ON آمپر 10

 OFF OFF آمپر 5
 ( تنظیم حداکثر جریان اعمالی به موتور1جدول

 
        90PMDمدهای کنترلی درایور 

وضیح تدر ادامه به باشد. دارای دو مد کنترلی حلقه باز و سنسورلس می PMD90درایور 
 رردازیم.مدهای کنترلی داریور می

o مد حلقه باز – Open Loop:  

 طابقباشد. ممد کنترل حلقه باز یک مد کنترلی ساده و با حاشیه رایداری باالیی می
 را از حالت 3های قبل در صورتی که دیپ سوئیچ شمارهتوضیحات ذکر شده در قسمت

ON کنترلی ونهخار  نمایید، درایور وارد مد کنترل حلقه باز خواهد شد. در این مد هیچ گ 
 قه بازتوجه شود که در مد کنترل حل شود.روی ولتاژ، جریان و سرعت موتور انجام نمی

به  نمود. نرخ تغییر سرعت( استفادهتوان از رتانسیومتر سافت استارت)تنظیم شتاب یا می
در جهت ساعتگرد شتاب حرکت موتور کاهش  ACCبا درخاندن رتانسیومتر  طوری که 
 خواهد یافت.

o مد سنسورلس - Sensorless: 

نیاز  ت بدونباشد قادر اسهای منحصر به فرد این درایور میاین مد کنترلی که از توانایی
ور و فت موتشای که با تغییر بار متصل به نماید به گونهبه انکودر سرعت موتور را کنترل 

ت جه د.سرعت موتور در میزان تنظیم شده ثابت بمان ،درایور یتغییر سطح ولتاژ تغذیه
 مطابق مراحل زیر عمل نمایید:قبل از اتصال تغذیه درایور کار در مد سنسورلس 
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 ابتدا ولوم تنظیم سرعت داخلی و سوکت تنظیم سرعت خارجی را بردارید.  .1

 با باز کردن ریچ های موجود در دو طرف درایور قاب درایور را باز کنید. .2

 قرار دهید. ONرا در حالت  3دیپ سوئیچ شماره  .3

 و 1اره ی شمحداکثر جریان اعمالی مورد نیاز به موتور را با استفاده از دیپ سوئیچ ها .4
 تنظیم نمایید. 1مطابق جدول 2

 ولوم و سوکت تنظیم سرعت را قرار دهید.و یور را بسته اقاب در .5

رار و تقریبا در ابتدای رنج ق در جهت ساعت گرد بچرخانیدکلید ولوم داخلی را  .6
 ارجیخی دهید)در صورتی که قصد دارید سرعت موتور را با استفاده از کنترل کننده

و  ام دادهی انجنمایید ابتدا مراحل کالیبراسیون را با ولوم داخلو یا ولوم خارجی کنترل 
 اموشخرس از اتمام مراحل کلید ولوم داخلی را در جهت راد ساعتگرد بچرخانید تا 

 گردد(.

 عت راهای کنترلر سرتمامی رتانسیومترهای کنترلی مربوط به سافت استارت و بهره .7
 در جهت راد ساعتگرد تا انتها بچرخانید.

 ذیه درایور را برقرار نمایید.تغ .8

الیبراسیون ثانیه طول میکشد تا داریور مراحل ک 7الی  5ی درایور رس از اتصال تغذیه .9
ون یمربوط به مد سنسورلس را انجام دهد)جهت اطمینان از انجام مراحل کالیبراس

 بایستی یک لزرش مکانیکی اندکی را در موتور حس نمایید(.

ا با های مربوط به کنترلر سرعت رکالیبراسیون بایستی بهرهرس از اتمام مراحل  .10
 تنظیم نمایید. KIو  KPاستفاده از رتانسیومترهای 

ر شروع را اندکی در جهت ساعتگرد درخانده تا موتو KPابتدا رتانسیومتر مربوط به  .11
وتور با و اتمام کالیبراسیون نیز ممکن است م 9به حرکت نماید)رس از انجام مرحله 

ود ت اندکی حرکت نماید(. در این مرحله در صورتی که حرکت موتور نوسانی بسرع
 .رتانسیومتر را بیشتر بچرخانید تا جایی که حرکت نوسانی موتور برطرف گردد

 ه بهکسپس با اضافه کردن بار به شفت موتور و یا گرفتن شفت موتور)مراقب باشید  .12
 .را تست نمایید رباتغییر  خود آسیبی نرسانید( عدم وابستگی سرعت موتور به

 ط بهدر صورتی که هنوز به راسخ مطلوب خود نرسیده اید بایستی رتانسیومتر مربو .13
ر خود را در جهت ساعت گرد اندکی بچرخانید تا جایی که به راسخ مورد نظ KIبهره 

مکن مرا بیش از حد بچرخانید  KIبرسید. در این مرحله در صورتی که رتانسیومتر 
 ارایداری موتور گردد.باعث ن ستا

اب را تا رسیدن به شت ACCرتانسیومتر  دارید در صورت نیاز به حرکت شتاب دار .14
 مورد نظر خود در جهت ساعت گرد بچرخانید.
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  باشد.رس اتمام مراحل فوق درایور آماده کار در مد سنسورلس می .15

ها های کنترلر سرعت را تنرتانسیومترهای کنترلی مربوط به سافت استارت و بهره

 ماییدن تعویضکافیست یک بار برای موتور تنظیم کنید. تنهای در صورتی که موتور را 

 بایستی مراحل فوق را مجدد تکرار نماید.

 
 نکات قبل از کار با درایور

o و  تباهکار با این درایور بسیار ساده می باشد. اما برای جلوگیری از بروز اش
 .مطالعه فرمایید با دقت ی رادرعایت نکات، حتما راهنمای کاربر

o موتور درایور را کالیبره نکنید. اتصال  هرگز بدون 

o منجر ت کافی را داشته باشید تاهای مربوط به کنترلر سرعت دقدر تنظیم بهره 
 نارایداری نشود. به

o  افزایش سرعت توسط درایور انجام می شود. اما کاهش سرعت به صورت
شود. درایور به صورت مکانیکی از خار  درایور توسط اصطکاک انجام می

ر در جهت اجتناب از برگشت توان و صدمه دیدن درایوکند. الکتریکی ترمز نمی
ید حتما از حرکت صورتی که کاهش سرعت ناگهانی شدیدی در سیستم دار

 (.ACCشتاب دار استفاده کنید)تنظیم رتانسومتر 

o  ز نکند. ولت تجاو 48 این ولتاژ از ریک ولت می باشد. هرگز 24ولتاز نامی تغدیه 
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        90PMDابعاد فیزیکی درایور 

 

 

 

را دنبال ما برای آشنایی بیشتر با این محصول و دیگر محصوالت شرکت ربات سازان    

 کنید.

 Robotmakers.irوبسایت :  

    info@RobotMakers.irایمیل : 

 38768505-051تلفن: 

 


