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 Estunاطالعات فني در خصوص ترمز مكانيكي در سروهاي 

 

در محورهايي كه يك نيروي خارجي به شفت  مكانيكي موتورترمز:  HOLDING BRAKEاستفاده ازموارد 

شكل  ماننده كشيب دارمثال نيروي جاذبه در محورهاي عمودي و .گيرد شود مورد استفاده قرار مي موتور وارد مي

 شود. مي S-OFF اعماليا  برق هنگام قطع موتورجابجايي  وترمز باعث جلوگيري از تغيير موقعيت زير 
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كه  استموتور رويي ردر سروموتورهاي ترمز دار عالوه بر كابل قدرت و انكدر كابل ديگسيم بندي ترمز:

 :شكل زير مانند مي باشد، موتورترمز تغذيه مربوط به

 

توانيم هر  وجود دارد كه ميخروجي ديجيتال  عدد سه ،درايو CN1درخروجي هاي خروجي ترمز: نظيمنحوه ت

 .نيمك استفاده فرمان ترمز موتورخروجي به عنوان  را مطابق جدول زير كدام

 

 . مي كندترمز تعيين به عنوان خروجي را  6و 5قرار داديم كه پايه  Pn511.1=4در شكل باال ما 
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 :(S-ON/S-Off) موتورفعال يا غيرفعال شدن مرتبط با ترمز هنگام  بندي زمانپارامترهاي 

 

ترمز مكانيكي زاد شدن آو S-ONبين فرمان Pn506وPn505 زمان تاخير بطور پيش فرض پارامترهاي:نكته

شدن   S-OFFشود و به محض  زاد ميموتورآترمز ،S-ON آمدن فرمان و به محض صفر هستند موتور،

ايجاد Pn506وPn505 هدف از ايجاد پارامترهاي و در واقع را قفل ميكندموتورفت اش شده وموتورفعال ترمز،

 جي قدرت درايو به موتور ميباشد.تزريق جريان خروبا  S-OFFياS-ONاختالف زماني بين فرمان 

 :توضيح مقادير پارامترها از روي شكل
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  عملكرد  بطور همزمانServo OFFفرمان  بطور پيش فرض ،شده فوق مشخصهمانطوري كه در شكل )1

Using brake را به همراه دارد يعني به محض فرمان   S-OFF ،تعريف شده در فرمان ترمز سيگنال خروجي

Pn511،موتور را فعال ميكندترمز. 

فرمان فعال شدن موتور   (رابه همراه دارد يعني به محض  آزاد شدن ترمز بطور همزمان Servo ONهميشه فرمان 

S-ON (،  تعريف شده در سيگنال خروجيPn511 شود.ي مآزادفعال شده وترمز 

 بين فرمان زماني اختالف،شده است  مشخص❶تنظيم ميشود ودر شكل با Pn505پارامتر در كه زمانيمقدار  )2

 S-ONمربوط به حالت وتزريق جريان )متعاقبا منجر به آزاد شدن ترمزنيز مي شود (كهS-ON  ميباشد،كه به موتور

ميشود ولي هنوز جرياني ،ترمزموتور نيز آزاد S-ONفرمان  اعمالمثبت باشد يعني اينكه با  مقدار پارامتر مذكور، اگر

آنگاه جريان به موتور Pn505به موتور تزريق نشده وشفت آزاد ميباشدوپس از سپري شدن زمان تنظيم شده در 

 قفل ميشود. موتور فتاتزريق ميشود وش

درايو جريان را به   S-ONاعمال فرمانآنگاه با  ،منفي باشد Pn505پارامترمقدار تنظيم شده در اگردر حاليكه 

ولي بعد از وشفت قفل است شده است آزاد رفته و نه ترمز ONموتور تزريق ميكند ولي هنوز نه سروو به حالت 

 شود. ميآزاد ميرودوهمزمان ترمز   RUNبه حالت  نمايشگر درايو Pn505 پارامترگذر زمان سپري شده در

تنظيم مقدار منفي در پارامتر مذكور براي كاربردهايي مانند رباتهاي صنعتي بسيارمفيد است كه در در زمان كوتاه 

مابين فعال شدن موتور و قطع ترمز، سنگيني بار منجر به جابجايي محور مي گردد ،كه تنظيم زمان منفي در اين 

زاد شدن ترمز مكانيكي موتور و در نتيجه عدم جابجايي در آهمپوشاني بين فعال شدن موتور و پارامتر باعث ايجاد 

 محور مذكور مي شود .

فعال اختالف زماني بين ، مربوط به  اشاره شده است❷تنظيم ميشود ودر شكل با Pn506مقدارزماني كه در )3

 فرمان  فعال شدنبا فوق در شكل  به عنوان مثال درايو است.  SERVO OFFماندن(تزريق جريان به موتور) و فرمان 
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SERVO OFF  ميشود به ازاي مقدار زماني كه در  فعالخروجي ترمز قطع وترمزPn506همچنان  ،تنظيم ميشود

 ميرود. SERVO OFFبطور كامل به حالت  موتور اتمام زمان مذكور، زپس او شدهجريان به موتور تزريق 

ترمز مكانيكي در هنگام غير فعال شدن موتور و در نتيجه عدم جابجايي محور خواهد اين روند منجر به همپوشاني 

 شد .

برحسب Pn506واحددر حاليكه  باشد مي 2000 ~ 2000- عددي ودربازه mSبرحسبPn505واحد )4

10mS باشد. مي 5000 ~ 0ودر بازه 


