بررسي تجهيزات الكتريكي
ماشينهاي CNC

(قسمت اول)

مقدمه:
قرن بیست و یکم در طول تاریخ چندین هزار ساله
پیشرفت های علمی و صنعتی انسان از هر منظر
شگفت انگیز می باشد ،دسترسی به تکنولوژی های
بسیار پیشرفته در زمینه های ارتباطات ،صنایع،
اتوماسیون صنعتی و امکانات رفاهی جوامع بشری و
سرعت و شتاب گرفتن این امور مرهون این پیشرفت
ها می باشد،از جمله در صنایع سامانه های دیجیتالی
و کامپیوتر در همه عرصه ها پا به میدان گذاشته.
یکی از مهمترین و پرکاربردترین ماشین های
صنعتی در خطوط تولید کارخانه های تولید
محصوالت فلزی ماشین های  CNCمی باشند .به
عبارت دیگر این ماشین های  CNCهستند که در
نهایت ورق های خام و قطعات ریختگری شده را به
محصوالت نهایی قابل مصرف در صنایع فلزی مانند
کارخانجات تولید خودرو تبدیل میکنند .بدون این
ماشین ها قطعات فلزی دقتی در حد میکرون
نخواهند داشت.

لذا در این مقاله تجهیزات اصلی الکتریکی موجود در
ماشین های CNCرا معرفی میکنیم و خواننده با وظایف و
عملکرد هر یک از آنها آشنا می شود که پس از مطالعه
این مقاله به نحوه عملکرد این تجهیزات به تنهایی
وهمچنین وظایف و کاربرد آنها در ارتباط با سایر اجزاء در
مجموعه یک ماشین  CNCآشنا خواهد شد.
فصل های مورد بررسی:
 -1بررسی اینورترها و اسپیندل موتور
 -2سروو موتورها
 -3کنترلرها
 -4تجهیزات اندازه گیری سرعت و موقعیت

شکل  -1دستگاه CNC

عملکرد اینورتر به صورت هوشمند چنین است که میوزان
بار وارده به موتور را تشخیص داده و متناس با همان بار،
به موتور جریان می دهد و این جریان در بسیاری از مواقع
از جریان نامی موتور کمتر است.

شکل  -2تجهیزات الکتریکی دستگاه CNC

فصل اول:
بررسی اینورتر و اسپیندل موتور
تعاریف:
الف -اینورتر
اینورتر یا درایو  ACبه دستگاهی گفته میشود که به
کمک آن میتوان سرعت یک موتوور  ACسوه فواز را
کنترل کرد بدون آنکه قدرت و گشتاور موتور کواه
یابد .اینورترها در ظرفیتهای مختلف ساخته می شوند
مثالً برای یک موتور با تووان  22اسو بخوار بایود از
اینورتر  22اس بخار استفاده کرد.
از نظر ورودی اینورترها به دو دسته تک فاز و سه فاز
تقسیم میگردند .البته خروجوی هموه آنهوا سوه فواز
است .برای اینورترهای با توان باالی  3اسو فقوا از
ورودی سه فاز استفاده میگردد.
از نظر کاربرد اینورترها به دستههای مختلفی تقسویم
میشوند .برای راه اندازی پمپهوا ،فونهوا ،آسانسوور،
جرثقیل ،نوارهای نقاله ،دستگاههای اکسوترود و  ....از
اینووورتر اسووتفاده موویشووود .بوورای پمووپ و فوون از
اینورترهای با گشتاور متغیر و بورای آسانسوور و نووار
نقاله و جرثقیل از اینوورتر بوا گشوتاور ثابوت و بورای
اسکترودرها از اینوورتر بوا فیودبک  PGبهورهبورداری
میکنند.

شکل  -3تصویر یک دستگاه اینورتر صنعتی

از دیگر کاربردها و مزایای آن میتوان به موارد زیر اشواره
کرد:
 تنظیم کننده سرعت موتور (کنترل دور) تغیور دهنووده جهوت دور بووه راحتووی و بودون نیوواز بووهکنتاکتور
 روشن و خاموش نمودن موتوور بودون نیواز بوه قطوع ووصل برق اصلی
 کاه ضربههای مکوانیکی و در نتیجوه افوزای طوولعمر مفید قسمت مکانیکی
 حفاظت موتور در مقابول افوزای ولتواژ و جلووگیری ازآسی دیدن موتور
 راه اندازی نرم موتور بدون هیچگونه ضربه به قسمتهایمکانیکی مثل کوپلینگها ،گیربکسها ،تسمههوا ،زنجیرهوا و
 ....و در نتیجه افوزای طوول عمور مفیود موتوور و سوایر
قسمتهای مکانیکی را به دنبال خواهد داشت.
 حفاظت موتور در برابر اضافه بار؛ در این حالت چنانچوهبار موتور از مقدار معمول مجاز بیشتر شود ،اینورتر موتوور
را خاموش می نمایود و بوه کواربر پیوام اضوافه بوار نشوان
میدهد.

 جلوگیری از گرم کردن و در نهایت سوختن موتووردر کاربردهایی که موتوور بوه طوور موداوم چپگورد و
راستگرد و یا خاموش میشود.
 به دلیل آنکه موتور یوک بوار ر اکتیوو روی شوبکهدارد چنانچه از درایو برای راه اندازی و کنترل موتوور
استفاده گردد چوون درایوو دارای یوک بانوک خوازنی
میباشد این بار ر اکتیو را جبران مینماید و تنها بوار
اکتیو را از شوبکه بور ق مصورف موینمایود ،بنوابراین
جریان مصرفی بسیار کاه مییابد.
چنانچه از اینورتر استفاده شوود ،اینوورتر بوه صوورت
کامالً اتوماتیک این جریان را در حین راه انودازی بوه
مقوودار الزم افووزای و در حووین کووار بووه مقوودار الزم
کاه میدهد ،بنوابراین بوه طوور کلوی هزینوه بورق
مصرفی کاه  ،چشمگیری خواهد داشت.
 در بسیاری از کاربردها به هنگام راه انودازی ،موتوورجریووان بسوویار بوواالیی از شووبکه موویکشوود و موجو
کاه ولتاژ شبکه و ایجاد صدماتی به تأسیسات برق
رسانی و سایر دستگاهها میگردد .ایون جریوان بوه 6
برابر جریان نامی موتور میرسد کوه بسویار نوامطلوب
میباشد .چنانچه از اینورتر استفاده شوود ایون اضوافه
جریان بسیار اندك خواهد شد( .حداکثر  2.2برابر) به
عنوان مثال اگر یک موتور با جریوان نوامی  12آمپور
کار کند در هنگام راه اندازی این جریان بوه  62آمپور
می رسد و در صورت استفاده از اینوورتر ایون جریوان
حداکثر به  12آمپر میرسد.
 کوواه جریووان موتووور بووه صووورت اتوماتیووک درهنگامی که بار موتور کم میشود .این قابلیت به غیور
از کاه هزینه برق مصورفی موجو افوزای طوول
عمر مفید موتور خواهد شد.
 امکان استفاده از برق تکفاز  222ولت به جای سوهفاز  382ولت برای راه اندازی موتور سه فاز حداکثر با
توان  .)2.2kw( 3hpبه این معنا که میتووان بوا بورق
خانگی یک موتور سه فاز را کامالً به صورت عادی راه
اندازی نمود.
 قابلیووت داشووتن دورهووای مختلووف بووه صووورتحافظه ای ،تبدیل یک موتور یک دور بوه یوک موتوور
چند دور با سرعتهای دلخواه.
الزم به یادآوری می باشد که اینورترها از یک حافظوه
داخلی هوشمند جهت کنترل دقیو موتوور اسوتفاده

موینماینوود کوه بووه عنوووان مثوال روش کنتوورل و ارسووال
پیامهای کنترلی ( )PIDمیباشد.
طرز کار اینورتر به این صورت است که اولوین کواری کوه
اینورتر انجام میدهد ،یکسو کردن برق ورودی است .بورق
 ACچه بصورت تک فاز باشد و یا سوه فواز بایود بصوورت
 DCدرآید و توسا سیستم  PWMولتواژ و جریوان موورد
نیاز موتور تأمین شود .فرض کنید موتور شما یوک موتوور
 ACمعمولی میباشد و این موتور زمانیکه بوه بورق وصول
می شود دوران مینماید .فرکانس برق شهر  02هرتز است
و دور موتور مثالً  2022دور در دقیقوه مویباشود .توسوا
اینورتر شما میتوانید فرکوانس را تغییور دهیود و بوا ایون
تغییر فرکانس به دور مورد نظر موثالً  802دور در دقیقوه
برسید .در دستگاههوای  CNCاز موتورهوای اسوپیندل بوا
دورهای  3222دور الی  122222دور در دقیقوه اسوتفاده
میکنند .این موتورها از لحاظ الکتریکال فرق چنودانی بوا
موتورهای معمولی ندارند .همان قصوه قطو هوا و میودان
دوار و  .....فرق اساسی این موتورها با موتورهوای معموولی
در ساختار مکانیکی آنها میباشند .در این موتورها روتور و
استاتور بگونه ای طراحی شده اند که بتوانند سریع بوه دور
باال برسند و سریع تغییور دور دهنود .مهمتورین اصول در
اسووپیندل موتورهووا بلبرینگهووای دو سوور شووفت در روتووور
میباشد .این بلبرینگها باید دور بواال باشوند .نکتوه بسویار
مهم دوم باالنس بودن روتور اسوت .میوزان باالنسوی آنهوا
نسبت به دورشان باید در حد استاندارد باشد.
نکات مهم در انتخاب درایو
آن چه که در زیر آمده است رئوس عوامل موثر در انتخاب
درایو فارغ از شرکت سازنده آن میباشد.
• در درجه اول ،پروسه و آن چه توسا موتور بوه حرکوت
در میآید و کنترلهای مطلوبی کوه مویخوواهیم داشوته
باشیم میبایست به صورت دقی استخراج گردد .به طوور
کلووی کاربردهووا بووه دو دسووته گشووتاور ثابووت (جرثقیوول،
آسانسور ،نوار نقاله و…) و گشتاور متغیور (پموپ و فون)
تقسیم میشود که شرکتهای سوازنده بوا توجوه بوه ایون
کاربردها محصوالت خود را جهت پاسخگویی به هر بخ
به صورت خاص و یا عمومی ارائه میدهند.
• اطالعوووات موجوووود بووور روی پوووالك موتوووور (ولتووواژ،
جریان ،Cos φ ،بازدهی موتور و … ) نیوز بسویار مهوم و
کارا هستند که باید در نظر گرفته شوند.

• روشهای کنترلی که درایوو از آن بهوره مویگیورد
(کنترل  v/fخطی ،چنود نقطوه و سوهموی -کنتورل
برداری با /بودون سنسوور .).… -ایون روشهوا از آن
جهت حائز اهمیت هستند که هر کدام میبایسوت بوا
توجه به روند کنترل و کواربرد موورد نظور انتخواب و
تنظیم گردند.
• تعداد ورودی /خروجی دیجیتال و آنالوگ بوا توجوه
به روند کنترل و چگونگی فرموان گیوری درایوو مهوم
میشود .بعضاً کمبود تعداد  I/Oدر یک درایو ممکون
ما را رهنمود به انتخاب مدلی دیگر و یا اضافه کوردن
کارت های افزاینده (در صورت امکان) بنمایند.
• یکی از پارامترهایی که در بعضوی مووارد مهوم موی
شود ماکزیمم فرکانس خروجی است که البتوه مقودار
واقعی آن وابستگی بوه عوامول دیگور دارد( .از جملوه
دما ،فرکانس سوئیچینگ)
• دامنه توانی که یک داریو پوش مویدهود یکوی از
محدود کنندههای انتخاب درایوو اسوت( .موثالً درایوو
های VFD Bدر محدوده توان پایین ارائه میشوند)
• بهرهمندی از امکان کنتورل حلقوه بسوته ( Closed
 )Loopو توابع پیشورفته ماننود  PIDنیوز در صوورت
استفاده از درایو به عنوان کنترل کننده دقی سرعت
موتور مورد توجه است.
• یکی از پارامترهایی که در انتخاب نوع درایوو مووثر
است ،امکانات نرم افزاری می باشد .وجود نرم افزاری
برای پیکربنودی و پوارامتردهی ،ارتبواط  On-lineبوا
درایو جهت مانیتور کردن رفتار آن در برجسته کردن
نوع درایو نق اساسی دارد.
• همان طور که می دانید امروزه تجهیزات کنترل بوه
عنوان جزئی از شبکه اتوماسیون تعریف میشوند .بوه
همین جهت امکان شبکه شودن و شوبکه هوایی کوه
توسا تولید کننده درایوو پشوتیبانی مویشوود حوائز
اهمیت است ( .برای مثال شبکه های ProfiBus DP,
))…. CANOpen, CAN Bus, ModBus
• از جمله نکاتی که در انتخاب و به کوارگیری اولیوه
درایو باید مورد توجه قرار گیورد شورایا گوذرا و هوم
چنین پارامترهای موثر در کاه عملکرد درایوو موی
باشد .بورای مثوال آسوتانه و زموان تحمول مواکزیمم
جریان و ماکزیمم گشتاور راه اندازی بعضاً انتخواب را
تحث تواثیر قورار مویدهود .در خصووص پارامترهوای

کاهنده عملکرد برای مثوال دموای محویا و هوم چنوین
ارتفاع از سطح آزاد بایستی مورد توجه قرار گیورد کوه در
صورت ناگزیر بودن بایستی یک سطح بواالتر درایوو موورد
نظر را از جهت مشخصات الکتریکی انتخاب نمود.
• هم چنین توابع حفاظتی تعبیه شده در درایو که درایوو،
موتور و ماشوین را حفاظوت مویکننود مهوم مویباشوند.
پارامترهایی که اضافه جریان درایوو و موتوور ،محودودیت
جریان ،حفاظوت گرموایی ،افوزای و یوا کواه ولتواژ و
کنترل فاز و … را در برمیگیرد.
به جهت کاربردهای مشابه در استفاده از درایوو برخوی از
شرکتهای سازنده با معرفی تنظویم و راه انودازی سوریع
درایو و یا ماکروهای از قبل برنامه ریزی شده ،کاربر را بوه
جهت برنامه ریزیهای پیچیده بی نیاز میکند.
• یکی از مهمترین عوامل موثر و موورد توجوه ،فیلترهوا و
استانداردی که درایو از آن حیوث مشومول آن مویشوود.
فیلترهووای  EMCکووالس  A,Bو فیلتوور کوواه سووطح
هارمونی بعضاً در برخی درایوها به صورت مجتمع بوه کوار
گرفته شده است .عالوه بر این به صورت جانبی در صورت
لزوم امکان اضافه شدن به درایو وجود دارد.
• از جمله مواردی که درایو را از جهت کاربردهای خواص
شوواخص موویکنوود ،تجهیووزات جووانبی ()Accessories
تعریف شده و موجودی است که کمپانی سوازنده فوراهم
آورده است( .تجهیزاتی مانند :پنل کار با درایو برای نصو
روی درایو و روی تابلو ،فن های اضافی ،فیلترهوای ورودی
و خروجی ،ماژولهای افزاینده ورودی و خروجوی ،مواژول
انکودر ،ماژولهای شبکههوای صونعتی ،تجهیوزات نصو
درایو و …)
در انتها توصیه میشود جهت انتخاب دقیو و مهندسوی
درایو ،کاتالوگ آن که حاوی اطالعات الزم جهت گوزین
درایو میباشد به دقت بررسی شود و محاسبات الزم بورای
انتخاب صحیح درایو صورت گیرد.
شایان ذکر است مطال گفتوه شوده بخشوی از اطالعوات
مورد نیاز برای انتخاب درایو میباشد و اطالعات فنی الزم
جهت بهرهبرداری کارا و حرفهای از درایو نیازمنود کسو
مهارت و تجربه در این امر میباشد.
ب :اسپیندل موتور
اسپیندل موتور یکی از اجزای اصلی دستگاههوای سوی ان
سی می باشد که باعث ایجاد نیروی محرکه اسپیندل و در
نهایت اجرای عملیات براده برداری میشود.

کالس باالتری نیز میباشوند از بلبرینوگهوای سورامیکی
میباشد .بلبرینگهای دور بواال تووان تحمول حرارتوی بواال
میباشند .سرامیکی بودن تغییرات انبساط و انقبواض کوم
دارند و در دورهای باال کار میکنند اما مشکلی کوه دارنود
قیمت بسیار باالی آنها میباشد.
شکل  -4اسپیندل موتور
اسوپیندل موتوور در خووانواده موتورهوا در سووری AC

موتورها محسوب میشود .دقیقاً مانند موتوور کوولری
که در منزلتان دیدهاید .تفاوتهایی کوه ایون دو موتوور
با هم دارند بیشتر در دوام عمر آنهوا در دور باالسوت.
فرکوانس بورق از جملوه مهمتورین عامول در سورعت
دوران موتورهووای ( )HIGH SPEEDموویباشوود .اگوور
اسپیندل موتورها را به برق سه فاز شهر وصل نماییود
همانند یک موتور عادی شروع به دوران میکنود .دور
آن حدود  2822دور بر دقیقه میباشد .جهت افزای
فرکانس به یک اینورتر نیواز داریوم .اینوورتر را تهیوه
کنید و اسپیندل موتور را به آن وصل نمایید .فرکانس
 02هرتز همان عکسالعمل برق شهر را بر روی موتور
ایجاد می کند .فرکانس را افوزای دهیود .دور موتوور
افزای پیدا میککند .اگر موتور تووان دوران 24222
دور را داشته باشد با افزای فرکانس به  422هرتز به
دور  24222خواهید رسید .موتور کولر را هم اگر بوه
اینورتر وصل نمایید و افزای فرکانس دهیود دور آن
افزای مییابد .باال و باالتر می رود و ناگهان میسوزد
یا قفل میکند یا متالشی میشود.
اسپیندل موتورها دارای چند خاصیت هستند کوه در
موتورهای معمولی این موارد ایجاد نشده است .اولین
مورد سنکرون بودن شفت روتور آنها مویباشود .موثالً
اگور اسوپیندل موتووور شوما  24222 RPMباشوود .در
کارخانه سازنده شفت روتور را با دور  32222دور بور
دقیقه باالنس نموده انود توا جلووی لورزش شوفت در
دورهای باال گرفته شود .یکی از مشکالت الکتروموتور
معمولی در دورهای باال همین است .زیرا این موتورها
اصوالً برای دورهای باال طراحی و سواخته نشوده انود.
مطل بعدی بسیار مهم بلبرینگهای موورد اسوتفاده
در اسووپیندل موتورهووا بوواالخص بلبرینگهووای ابتوودای
موتور میباشد .بلبرینگهای اسپیندل موتورها ( HIGH
 )SPEEDمیباشود .در بعضوی از موتورهوا کوه دارای

شکل  -5شمای داخلی اسپیندل موتور

ج :الکتروموتور
یک الکتروموتور الکتریکی (الکتروموتور) ،الکتریسیته را به
حرکت مکانیکی تبدیل میکند .عمل عکس آن که تبدیل
حرکت مکانیکی به الکتریسیته است ،توسا ژنراتور انجوام
میشود .این دو وسیله بجوز در عملکورد ،مشوابه یکودیگر
هستند .اکثر موتورهای الکتریکی توسا الکترومغنواطیس
کار میکنند ،اموا موتورهوایی کوه بور اسواس پدیودههوای
دیگری نظیر نیروی الکتروستاتیک و اثر پیزوالکتریک کوار
میکنند ،هم وجود دارند.
ایده کلی این است که وقتی که یک مواده حامول جریوان
الکتریسیته تحت اثر یک میدان مغناطیسی قرار میگیرد،
نیرویی بر روی آن ماده از سوی میدان اعمال میشود .در
یک موتور استوانه ای ،روتور به علت گشتاوری که ناشی از
نیرویی است که به فاصله ای معین از محور روتور به روتور
اعمال میشود ،میگردد.
ارتباط بین تعداد قط و دور موتورهای الکتریکی معموالً
بعد از اعداد مربوط به سایز فریم موتور اعوداد مربووط بوه
تعداد قط موتوور مویآیود .الزم بوه یوادآوری اسوت کوه
سرعت سنکرون موتور همان سورعت میودان مغناطیسوی
(استاتور) است که با  Nsنمای مویدهنود .بنوابراین اگور
فرکانس میدان مغناطیسی را با  Fو تعداد قطبهای موتوور
را با  Pدهیم خواهیم داشت:
Ns = )122 × 02/2( = 3222 RPM

با افزای تعداد قط  ،سورعت سونکرون و در نتیجوه
دور موتور کاه مییابد .بنابراین طب مطال گفتوه
شووده ،در فرکووانس  62هرتووز و  02هرتووز (در ایووران)
جداول زیر را خواهیم داشت:
فرکانس  02هرتز
سرعت سنکرون((rpm

تعداد قط

3222

2

1022

4

1222

6

002

8

622

12

022

12

فرکانس  62هرتز
سرعت سنکرون((rpm

تعداد قط

3622

2

1822

4

1222

6

022

8

022

12

فاکتورهای مهم در کارآیی و عملکرد الکتروموتورها
 -1ولتاژ :افزای یا کواه ولتواژ از یوک حود مجواز
تأثیرات مخربی بر روی موتورها میگذارد.
الف -کاه  %12ولتاژ از مقودار نوامی ،موجو %22
کاه گشتاور شده و آن سب مویشوود کوه موتوور
استارت بشود و یا اینکه به دور نامی برسد.
ب -افزای  %12ولتاژ از مقدار نامی ،باعوث افوزای
 %22گشتاور اسوتارت ایون موی توانود سوب آسوی
دیدگی موتور بدالیل (افزای جریوان در بوار نوامی و
حرارت) شود.
 -2فرکانس :تغییرات در فرکوانس مویتوانود بور روی
مشخصات موتور همچون گشتاور و سرعت تأثیرگوذار
باشد ،بعنووان مثوال افوزای  %0در فرکوانس باعوث
افزای  %0در سرعت در بار نوامی و کواه  %12در
گشتاور استارت باشد.
ارزیابی فنی:
طی بررسیها و مطالعات انجام گرفته بر اساس مووارد
یاد شده باال چنین استنباط و نتیجهگیری نموودهایوم
که:

 با توجه به موارد بواال حوداکثر دور موتوور در حالوت دوقط بوجود می آید و اینکه در این حالت طبو فرکوانس
بوورق شووهر  02HZدور موتووور  3222RPMمیباشوود( .در
صورت استفاده از فرکانس  62HZدور موتور 3622PRM
میباشد) .یعنی بلبرینگها و باالنسی روتوور طبو هموان
حداکثر دور طراحی شده است .حال اگور بخوواهیم دوری
باالتر از آن بگیریم عمر مفید کاه پیدا میکند و عموالً
از محدوده استاندارد خارج میشویم اگر چوه افوزای دور
با اینورتر امکانپذیر میباشد.
 حال اگر بخواهیم حداکثر  3222RPMرا داشته باشویمنسبت به اسپیندل های موجود در دستگاههای  CNCبازار
خیلی دور کمتری داشته و این یک عی بزرگی محسوب
میشود.
تنها حسن اینگونه بهرهبرداری هزینهی پایین آن میباشد.
چنانچه اینورتر توانوایی افوزای فرکوانس توا  322HZرا
داشته باشد .این عمالً در الکتروموتورها قابل بهورهبورداری
نمیباشد .زیرا موتور برای افزای دور با تغییر فرکانس توا
 322HZکه ممکن است باالی  12222RPMباشود بایود
ایجاد نماید در حالی که امکانپذیر نیست.
 با توجه به موارد گفته شده اسپیندل موتور فقا از نظورمکانیکی با الکتروموتور فرق دارد که این موج شوده در
دسوتگاههووای  CNCکواربردیتوور باشوود .چوون موویتوانوود
محدوده  12222RPMرا بدست آورد .دارای صدای کمی
میباشد.
عی فقا هزینه باالیی دارد.
 از محاسن اینورترهای مدرن متناس بودن دور موتور باگشتاور حاصله است بدین معنی که در سرعتهای کوم و
زیاد گشتاور به طور اتوماتیک ثابت میماند.
نتیجهگیری:
با توجه به موارد فنی توضیح داده شده چنین نتیجهگیری
می شود که جهت داشوتن یوک محصوول اسوتاندارد و بوا
کیفیت به خصوص در سامانههای  CNCباید در انتخاب و
بهره گیری از اینورتر دقت کافی شود تا سیسوتم بتوانود از
کارایی صنعتی برخوردار بوده و نکته قابل توجه این است
که نوع موتوری کوه جهوت اینگونوه اینورتورهوا اسوتفاده
می گردد عمالً جهت بهره برداری صنعتی اینورترها باشد و
این دو مورد یعنی اینورتر و موتور باید بوه طوور مشوترك
بررسی و تهیه شوند ( .ادامه دارد) ...

