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ویژگیهای اجمالی
 قابلیت جریان دهی تا  8آمپر به صورت پیوسته و  15آمپر به صورت لحظهای
 رنج ولتاژ کاری  6تا  36ولت
 کنترل سرعت موتور DCبا ولتاژ آنالوگ  0تا  5ولت(امکان افزایش رنج ولتاژ کاری با استفاده از تقسیم
مقاومتی به ولتاژهای  0تا  10ولت و  0تا  24ولت به منظور کنترل با استفاده از )PLC
 کنترل جهت موتور با ولتاژ  0برای حرکت در جهت ساعتگرد و ولتاژ  5برای حرکت در جهت پاد ساعتگرد
(امکان افزایش سطح  5ولت به  10و  24ولت با استفاده از مقاومت سری)
 محافظت در برابر جریان کشی بیش حد با استفاده از یک فیوز  8آمپر
 محافظت در برابر جابجا زدن ورودی تغذیه ()Reverse Polarity Protection
 محافظت در برابر ولتاژ بیش از  36ولت برای جلوگیری از صدمه دیدن درایور
 محافظت در برابر اتصال کوتاه در خروجی موتور
 خاموش شدن درایور در صورت افزایش بیش از حد دما
 فرکانس کاری  270هرتز
 قابلیت نصب بر روی تابلو()Panel Mount

برخی از موارد کاربرد
 سیستمهای اتوماسیون
 نوار نقاله
 دربهای اتوماتیک
 تجهیزات پمپاژ
 رباتیک
 ویلچرهای برقی
 سیستمهای کنترل تردد
 کنترل روشنایی
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درایور AMD8
درایور  AMD8یکی از انواع درایورهای شرکت دانش بنیان ربات سازان از دسته درایورهای صنعتی میباشد .این
درایور قادر است سرعت و جهت یک موتور  DCرا کنترل نماید .بدین صورت که با اعمال ولتاژ  0تا  5ولت به
ورودی آنالوگ این درایور ،سرعت موتور  DCاز  0تا سرعت نامی موتور به صورت تقریبا خطی افزایش خواهد یافت.
همچنین با اعمال ولتاژ  0ولت به ورودی جهت ،موتور در جهت ساعتگرد و با اعمال ولتاژ  5ولت به این ورودی،
موتور در جهت پادساعتگرد حرکت خواهد کرد.
تذکر :از آنجایی که ممکن است منبع تغذیه درایور و منبع تغذیه کنترل کننده یکی نباشد،
حتما بایستی زمین درایور با زمین کنترل کننده یکی شود .در صورت عدم رعایت این نکته
ممکن است ولتاژ بیش از  5ولت به ورودیهای کنترلی درایور اعمال شود که باعث صدمه دیدن
آن خواهد شد.

طریقه ی راه اندازی
رنج ولتاژ کاری درایور  AMD8ولتاژ  6تا  36ولت و قابلیت جریان دهی آن تا  8آمپر میباشد .به منظور تغذیه
درایور از یک منبع تغذیه  DCو یا یک باتری(حداکثر  36ولت) و با قابلیت جریان دهی بیش از  8آمپر استفاده
کنید .شماتیک اتصاالت تغذیه درایور ،اتصال موتور و ورودیهای کنترلی در شکل زیر نمایش داده شده است.

شکل :1شماتیک اتصاالت درایور
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همان طور که در شکل 1مشاهده میکنید جهت راهاندازی به ترتیب زیر عمل نمایید:
 )1منبع تغذیه  6تا  36ولت و با قابلیت جریان دهی حداقل  8آمپر را به درایور متصل نمایید .در صورتی که
منبع را به درستی متصل کرده باشید چراغ  PWRروشن خواهد شد(در صورت جابجا زدن پالریته تغذیه
ورودی بورد مجهز به مدار محافظ میباشد).
 )2سیگنالهای کنترلی آنالوگ و جهت را متصل نمایید .در اتصال سیگنالهای کنترلی به موارد زیر دقت کنید:
 منطق کنترلی درایور سطح ولتاژ  5ولت میباشد .سیگنال کنترلی آنالوگ بایستی یک ولتاژ آنالوگ
قابل تغییر از  0تا  5ولت باشد به طوری که با افزایش سطح ولتاژ آنالوگ از  0تا  5ولت سرعت موتور
از صفر تا سرعت نامی به صورت تقریبا خطی افزایش خواهد یافت.
 سیگنال کنترلی جهت بدین صورت عمل مینماید که اعمال ولتاژ  5ولت باعث چرخش در جهت
ساعتگرد و اعمال ولتاژ  0ولت باعث چرخش در جهت پادساعتگرد خواهد شد.
 در صورتی که تغذیه کنترل کننده ولتاژ  DCباشد(همانند بردهای  )Arduinoحتما بایستی زمین
کنترل کننده با زمین درایور یکی شود .اما در صورتی که تغذیه کنترل کننده ولتاژ  ACمیباشد
بایستی یکی از I/Oهای کنترل کننده را زمین تعریف کنید( به طوری که سطح ولتاژ آنالوگ نسبت
به آن سنجیده شود) سپس آن را به زمین درایور متصل نمایید.
 )3موتور را به خروجی موتور متصل کنید.
پس انجام مراحل فوق درایور آماده راهاندازی میباشد و میتوانید با استفاده از سیگنالهای کنترلی آنالوگ و جهت،
سرعت و جهت یک موتور  DCرا کنترل کنید.
با توجه به اینکه سیگنالهای کنترلی درایور در سطح ولتاژ  5ولت می باشد ،برای استفاده از
سطح ولتاژهای باالتر حتما راهکار زیر را مطالعه نمایید.

کنترل درایور با استفاده از سطح ولتاژهای  10و  24ولت
به منظور کنترل درایور  AMD8با کنترلکنندههایی با سطح ولتاژ باالتر همانند PLCها ،بایستی سطح ولتاژ
مربوطه را به سطح ولتاژ درایور تبدیل کرد.
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تبدیل سطح ولتاژ ورودی جهت( )Dir
در شکل 2مدار ورودی کنترل جهت نشان داده است .همان طور که قبال ذکر شد اعمال ولتاژ  5ولت به ورودی
 Dirباعث چرخش موتور در جهت ساعتگرد و اعمال ولتاژ  0ولت باعث چرخش موتور در جهت پادساعتگرد خواهد
شد.

شکل :2مدار ورودی کنترلی جهت
مقاومت 𝑛𝑖𝑅 به صورت داخلی در درایور به منظور کنترل نمودن جریان ورودی تعبیه شده است .مقدار این
مقاومت با توجه به سطح ولتاژ  5ولت  220اهم در نظر گرفته شده است که باعث عبور جریانی به میزان 15
میلیآمپر از دیود ورودی میشود .بنابراین در صورتی که بخواهیم از سطح ولتاژ باالتری برای تعیین جهت استفاده
کنیم باید از یک مقاومت سری با مقاومت 𝑛𝑖𝑅 به صورت شکل زیر استفاده کنیم.

شکل :3استفاده از مقاومت سری به منظور سطح ولتاژهای باالتر
مقدار مقاومت سری 𝑠𝑅 به صورت زیر محاسبه میشود:
𝑉𝑖𝑛 − 1.2
− 220
0.015
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در رابطه باال 𝑛𝑖𝑉 سطح ولتاژ ورودی میباشد .به عنوان مثال برای تبدیل سطح ولتاژهای ورودی  10و  24ولت
به ترتیب میتوان از مقاومتهای سری  360اهم و  1.3کیلو اهم استفاده کرد.

تبدیل سطح ولتاژ ورودی آنالوگ()Analog
در شکل زیر مدار ورودی آنالوگ درایور را مشاهده میکنید .همان طور که قبال ذکر شد با اعمال یک ولتاژ آنالوگ
صفر تا  5ولت به ورودی آنالوگ 𝑛𝑖𝑉 میتوان سرعت موتور  DCرا از سرعت صفر تا سرعت نامی موتور کنترل
کرد.

شکل :4مدار ورودی آنالوگ
در شکل زیر مدار تبدیل سطح ولتاژ ورودی آنالوگ به ولتاژهای باالتر نشان داده شده است.

شکل :5مدار تبدیل سطح ولتاژ ورودی آنالوگ
همان طور که در شکل باال مشاهده میکنید برای تبدیل سطح ولتاژهای بیشتر از  5ولت ،از تقسیم مقاومتی
استفاده شده است .فرمول محاسبه مقادیر مقاومتهای  𝑅1و  𝑅2به صورت زیر میباشد.
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) (𝑅1 + 𝑅2
∗5
𝑅2

= 𝑛𝑖𝑉

که در رابطه باال 𝑛𝑖𝑉 سطح ولتاژی بیشتر از  5ولت میباشد که بایستی به سطح ولتاژ  5ولت تبدیل گردد .به
عنوان مثال برای تبدیل سطح ولتاژ  10ولت به  5ولت میتوان از مقاومتهای  1کیلواهم استفاده کرد.
در جدول زیر مقادیر مقاومتهای 𝑠𝑅  𝑅1 ،و  𝑅2را برای تبدیل سطح ولتاژ ورودیهای کنترلی آنالوگ و جهت
به ازای ولتاژهای مختلف مشاهده میکنید.
جدول :1مقدار مقاومت به ازای سطح ولتاژهای  10و  24ولت

RobotMakers.ir

سطح ولتاژ  24ولت

سطح ولتاژ  10ولت

 1.3کیلو اهم

 360اهم

𝑠𝑅

 3.9کیلو اهم

 1کیلو اهم

𝑅1

 1کیلو اهم

 1کیلو اهم

𝑅2
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:ابعاد درایور
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