
Servopohony W-série sú navrhnuté na do-
konalé riadenie pohybu v polohovej, rých-
lostnej a momentovej sluèke.

Servopohon riadi 32-bitový procesor RISC,
ktorý zabezpeèuje rýchlu reguláciu prúdu
a rýchlosti, ako i funkciu on-line autotunin-
gu. Táto funkcia neustále adaptuje riadiace
parametre reagujúc na zmenu zá�a�ových
podmienok poèas chodu a dosahuje tým
unikátnu dynamickú výkonnos�.

Vïaka svojim vlastnostiam sa servopohony
W-série nasadzujú do najnároènej�ích, pre-
cíznych aplikácií, napríklad do baliacich,
tlaèiarenských, obrábacích strojov, do za-
riadení mikroelektroniky, strojov na osa-
dzovanie dosiek plo�ných spojov a pod.

Zákazník si mô�e vybra� zo �irokej �kály
servopohonov. Napájacie napätia servome-
nièov sú 100 V jednofázových, 230 V jed-
nofázových alebo trojfázových a 400 V
trojfázových. Otáèky servomotorov sú od
1000 ot./min do 6000 ot./min. Výkony ser-
vopohonov sú od 30 W do 15 kW. V�etky
majú certifikát CE, UL, cUL.

Spo¾ahlivos� � absolútna priorita
Èas ukazuje, �e výrobky firmy Omron
nesú punc spo¾ahlivej znaèky a W-séria
servopohonov nie je výnimkou. Vïaka
dlhoroènej základni skúseností v servopo-

honoch, frekvenèných menièoch a príslu�-
ných technológiách je W-séria servopoho-
nov zárukou spo¾ahlivosti a vysokej kvality
èinnosti v neobmedzene dlhom èase.

Autotuning on-line
W-séria servopohonov je typu �plug&play�.
Treba len pripoji� servopohon k zariadeniu
(mechanicky a elektricky) a nastavi� ser-
vomeniè do modu on-line autotuning. Ser-
vomeniè si sám zistí typ pripojeného
servomotora, jeho výkon i rozlí�enie enko-
déra a automaticky a precízne si naladí svo-
je parametre pod¾a potreby stroja.

Vysoká presnos�, vysoký výkon
Servomotory W-série sa vyznaèujú vyso-
kou dynamickos�ou, presnos�ou i vysokou
úèinnos�ou. Rozsah riadenia rýchlosti je
v pomere 1 : 5000, presnos� momentu 2 %,
krátkodobé pre�a�enie do 32 %.

Kompaktné rozmery
Dramaticky sa zredukoval priestor na mon-
tá� servomotora i servomenièa. W-séria
servopohonov vyniká nad priemyselným
�tandardom v pomere výkon/ve¾kos�. Táto
vlastnos� dovo¾uje dosiahnu� v stroji maxi-
málnu výkonnos� s minimom priestoru.

Redukovaný poèet prepojení
Vyvinutím rýchlej sériovej komunikácie

medzi servomenièom a enkodérom
servomotora, Omron zní�il poèet
vodièov medzi nimi. Pri inkre-
mentálnom enkodéri sa zní�il po-
èet vodièov z 9 na 5, pri absolút-
nom enkodéri sa zní�il ich poèet
z 15 na 7.

Hladký chod
Servomenièe W-série majú rezonanèný fil-
ter, potláèajúci vysokofrekvenèné mecha-
nické vibrácie. Filter momentovej referen-
cie automaticky potláèa rezonanciu na
hriadeli servomotora. V�etky servomenièe
sú schopné eliminova� detegované vibrácie
okam�ite a zaruèujú tak hladký chod ser-
vomotorov.

Zhoda s triedou ochrany IP 67
�peciálny rad servomotorov W-série má
ochranu káblových konektorov i hriade¾a,
ktorá zabezpeèuje krytie IP67 (obr. 1.)

Výber vhodného servopohonu
�Servomotor selection� je program firmy
Omron, ktorý pomáha kon�truktérovi inte-
raktívnym spôsobom navrhnú� správny
servomotor pre príslu�nú aplikáciu (obr. 2).

Konfiguraèný program
Konfiguraèný program W-mon umo�òuje
pohodlné nastavenie a ladenie parametrov
v�etkých typových radov servomenièov
(nielen W-série), grafickú analýzu priebe-
hov rýchlosti a momentu z pripojeného
osobného poèítaèa (obr. 3).
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Roz�irujúca jednotka
riadenia pohybu
Jednotka riadenia pohybu MCW 151 je
komplexná, jeden a pol osová riadiaca jed-
notka, ktorá sa pripája priamo k servome-
nièu W-série. Poskytuje vstup z prídavného
enkodéra, ktorý dovo¾uje synchronizáciu
servopohonu s ïal�ím procesom, ako i ïal-
�ie binárne vstupy. Týmto spôsobom
MCW 151 pracuje ako nasledujúca os,
alebo ako riadiaca � prvá os pre ïal-
�ie osi. MCW 151 povo¾uje kaská-
dovanie servomenièov W-série.
Dvojbránová pamä� RAM
umo�òuje priamy prístup do
v�etkých parametrov a ku
v�etkým funkciám servomeni-
èa. Jednotka MCW 151 je progra-
movate¾ná. Riadiaci program pohybu sa
pí�e v jazyku BASIC, v ktorom sú imple-
mentované �peciálne funkcie na komplet-
né riadenie pohybu, synchronizáciu, ko-
munikáciu s nadriadeným systémom
a pod.

MCW 151 mô�e by� pou�itý v aplikáciách,
v ktorých sa definuje krivka pohybu � funk-
cia rýchlosti a èasu, alebo rýchlosti a polo-
hy (profil CAM). Výhodná je jej aplikácia
v strojoch s presnou synchronizáciou,
napr. pri tlaèiarenských strojoch.
Jednotka riadenia pohybu MCW151 dispo-
nuje komunikaèným rozhraním Host Link
alebo Device Net na pripojenie k nadriade-
nému systému.

Roz�irujúca jednotka Device Net
s polohovacími funkciami
Ïal�ou roz�irujúcou kartou W-série servo-
menièov je jednotka pripojenia na sie�
Device Net NCW 152-DRT. Jednotka
umo�òuje distribuované riadenie jednotli-
vých osí z nadriadeného systému po sieti
Device Net. V jednotke sú implementova-
né okrem komunikaèných funkcií i funkcie
pre jednoduché polohovanie v jednej osi.
V sieti Device Net mo�no zapoji� prostred-
níctvom jednotky NCW 152-DRT a� 63 ser-
vomenièov W-série s celkovou då�kou siete
500 m.

Príklad aplikácie 
� rotaèná tlaèiareò
Je to príklad pou�itia servopohonov W-sé-
rie a jednotky riadenia pohybu MCW 151.

Po�iadavky na servopohony:
� vysporiadanie sa s vysokým zotrvaèným

momentom,
� vysoký �pièkový moment,
� polohové riadenie podriadeného serva,
� vstup a výstup z enkodéra servomotora.

Po�iadavky na MCW 151:
� vstup z registraèného snímaèa tlaèe,
� pohybové funkcie,
� komunikácia Host Link,
� profil CAM.

Zariadenie vyu�íva tlaèiarenskú techniku
tlaèe vzorky na keramickú dla�dicu alebo
obkladaèku. Vrchný valec má fotolitogra-
fickú matricu, na ktorú sa naná�a farba.
Vzor sa prená�a na spodný valec, ktorý
musí by� ve¾mi presne, �na tvrdo�, syn-

chroni-
z o v a n ý
s vrchným
valcom. Keï
prichádza dla�dica
na potlaè (toto je dete-
gované registraèným sní-
maèom tlaèe), obidva valce mu-
sia rýchlo akcelerova� a dosiahnu�
synchrónnu obvodovú rýchlos� s rých-
los�ou posunu dla�dice. Synchrónnou
rýchlos�ou sa otlaèí obrázok zo spodného
valca na dla�dicu. Keï sa valce pretoèia
o otáèku alebo o definovanú èas� otáèky,
zastavia sa. Táto procedúra musí by� ve¾mi
presná, preto�e dla�dice musia prejs� cez
�tyri zariadenia s rovnakou procedúrou
pre tri základné farby plus èiernu.

Na záver èlánku e�te zhrnutie vlastností
servopohonov W-série:
� Rozsah výkonov 30 W a� 15 kW.
� Napájanie: modely s napájaním 100 V

AC, 200 V AC, 3 x 200 V AC, 3 x 400
V AC.

� Servomotory pod¾a tvaru: valcové � na
v�eobecné pou�itie, ploché � kde je pr-
voradá ve¾kos�.

� Krytie: pod¾a typu do IP 67.

� Nominálne otáèky servomotora za minú-
tu: 1 000, 1 500, 3 000, 6 000.

� Rozlí�enie enkodéra: 13 a� 17 bitov (32
768 imp./ot.).

� Typ enkodéra: inkrementálny alebo ab-
solútny, viacotáèkový.

� On-line autotuning � kontinuálna adaptá-
cia zosilnení pod¾a meniacej sa zá�a�e.

� Riadenie pohybu prostredníctvom sledu
impulzov pre polohové riadenie alebo
cez analógový vstup pre rýchlostné ale-
bo momentové riadenie.

� �peciálne roz�irujúce jednotky:
� MCW 151: jednotka riadenia pohybu

s profilom CAM, synchronizaènými
vstupmi atï.

� NCW 152-DRT: jednotka s Device Net
a polohovacími funkciami.
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