HAJTÁSTECHNIKA

Villa m os ha jt á sok és m ozg á svezérlõk  2. rész
Zsuffa Attila  Q-TECH Mérnöki Szolgáltató Kft.
A motortechnológiákat ismertetõ cikkünk után bemutatjuk egy hajtástechnikai probléma megoldásához szükséges
eszközök kiválasztásának néhány módszerét. Az optimális hajtáscsomag elemeinek kiválasztásához elengedhetetlen
paramétereket jelen cikkünkben foglaljuk össze.
Súrlódási erõ
Minden olyan mechanizmusban, amelyben érintkezõ felületek
mozdulnak el egymáson, súrlódási erõ keletkezik, melyet mozgatáskor a meghajtó motornak kell legyõznie. A súrlódási erõ
viszonylag egyszerûen (pl. nyomatékkulccsal) meghatározható
és mérhetõ.
Tehetetlenségi nyomaték
A tehetetlenség a terhelés ellenállása a gyorsítással vagy lassítással szemben. Egy villamos motor gyorsítása során a motor
forgórészének és a motorral összekapcsolt mechanizmusnak az
együttes tehetetlenségi nyomatékát kell a motor hajtónyomatékának legyõznie. A motor paraméterei katalógusadatként többnyire rendelkezésre állnak, de a mozgatott mechanizmus paraméterei általában nem ismertek, ezért ezeket csak közelítõ számításokkal kaphatjuk meg. A mozgatott mechanizmus esetenként igen bonyolult, több részbõl áll, és ezeknek a részeknek az
összesített hajtónyomaték-igényét kell meghatározni, ami gyakran nem egyszerû. A motor méretezésénél a motor és a terhelés
tehetetlenségi nyomatékának arányát is ismerni kell. Ökölszabály, hogy a motor tehetetlenségi nyomatéka ne haladja meg a
terhelés tehetetlenségi nyomatékának egytizedét.
Nyomaték
Egy villamos hajtás (motor/erõsítõ) kiválasztásánál alapvetõ
szempont, hogy a motor által szolgáltatott nyomatéknak meg
kell haladnia a terhelést jelentõ mechanizmus maximális nyomatékigényét. A mozgás folyamán a legnagyobb nyomatékigény a gyorsításkor és lassításkor lép fel, mivel a motornak a
saját tehetetlenségén kívül le kell gyõznie a mechanizmus súrlódását és tehetetlenségét is.
A motorok nyomatéka függ a fordulatszámtól, ezért a kiválasztásnál figyelembe kell venni a motor sebesség/nyomaték
jelleggörbéjét. A motor nyomatékát úgy célszerû megválasztani, hogy minimum 30 50%-kal haladja meg a rendszer teljes
nyomatékigényét.
1.ábra A duty cycle fogalmának értelmezése
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Mozgásprofil
Az alkalmazás mozgásprofilja definiálja a mozgás sebesség-idõ
diagramját(2.ábra). Erre késöbb visszatérünk.
Duty Cycle (eszközkihasználtság)
A szakirodalomban gyakran használt duty cycle kifejezés jelentése eszközkihasználtság (a mûködési idõ és az üresjárati
idõ aránya százalékban kifejezve). A motor/erõsítõ egységek kihasználtságát az alkalmazás határozza meg: egyes esetekben a
terhelés állandó, máskor impulzusszerû. A motor/erõsítõ egységek általában rövid ideig jelentõsen túlterhelhetõk, ezt a gyártók katalógusadatként megadják. A túlterhelhetõség az alkalmazás eszközkihasználtságának (1. ábra) és az egységek túlterhelhetõségének (melegedésének) ismeretében kihasználható.
Felbontás
A felbontás a hajtás által létrehozható, elõírt legkisebb pozícióváltozás. Az alkalmazás által megkívánt felbontás a választott
mechanizmus ismeretében meghatározható a motorra és az alkalmazott mérõrendszerre vonatkoztatva. Például egy golyósorsós meghajtásnál 10 mm-es menetemelkedéssel, fordulatonként
2500 impulzusos forgójeladót használva, a szokásos négyszerezéssel 10 000 impulzust kapunk fordulatonként, vagyis a legkisebb mérhetõ, egyetlen impulzushoz tartozó elmozdulás 1 µm.
Pozicionálási hibák
A pozicionálási hibák az alkalmazás pontossági követelményeinek jellegétõl függõen többféleképp adhatók meg.
 Abszolút pozícióhiba  a teljes mozgástartományon belül
minden pozicionálási pont abszolút helyzetének eltérése az
elméleti értéktõl egy abszolút koordinátarendszerben.
 Relatív hiba  két pont közötti pozicionálási eltérés az elméleti értéktõl. Ezek a hibák nem adódnak össze.
 Hiszterézis  a pozicionálás során ugyanazon elméleti pont
két irányból való megközelítésekor keletkezõ hiba. A mechanizmus merevsége és holtjátéka befolyásolja.
 Ismétlési hiba  többszöri pozicionáláskor ugyanannak a
pontnak azonos irányból való megközelítési hibája. A súrlódás és a tehetetlenségi nyomaték jelentõsen befolyásolja.
A fenti felsorolásból kitûnik, hogy egy
mozgásvezérlõ csomag elemeinek kiválasztásánál számos szempont figyelembevétele szükséges. Ha a mozgatandó
terhelés mechanikai paraméterei ismertek, kiszámítható a mozgatáshoz szükséges nyomaték. Ennek ismeretében kiválasztható a motor, mely képes az adott
terhelést megfelelõen mozgatni. Ezután
meghatározható a teljesítményerõsítõtõl
elvárt maximális áram, a visszacsatoló
eszköz, valamint a pozicionálást vezérlõ
eszköz.
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A terhelés paramétereinek meghatározása
Egy mozgásvezérlõ csomag elemeinek kiválasztásában az elsõ
lépés a mozgatni kívánt terhelés mechanikai paramétereinek
meghatározása. A mechanikai rendszerek a motor és a mechanika összekapcsolásának négy legfontosabb módja a
 közvetlen meghajtás (direct drive),
 fogaskerék-fogasléces meghajtás,
 orsó-anya meghajtás,
 tangenciális meghajtás.
A következõkben ismertetjük a terhelés paramétereit meghatározó formulákat ezekre a meghajtási módokra vonatkoztatva.*
Hengeres test tehetetlensége
A hengeres testek tehetetlenségének számítására szolgáló képletekre azért van nagy szükség, mivel a továbbiakban ismertetésre kerülõ meghajtási módokban szereplõ mechanikai elemek
(tengelyek, kerekek, hajtógörgõk, orsók stb.) jelentõs része tömör vagy üreges hengerrel közelíthetõ alakú.

ahol:
M: terhelõ nyomaték a motor tengelyén [Nm]
JTerhelés: a henger/tárcsa tehetetlensége [kgm2]
JMotor: a motor forgórész tehetetlensége [kgm2]
a: szöggyorsulás [radián/s2]
w: végsõ szögsebesség [radián/s] (fordulatszámra átszámítás:
1 ford/min = 1/9,55 radián/s)
t: gyorsítási idõ [s]
FA : külsõ erõ [N]
D: a tárcsa átmérõje [m]
Orsóanya jellegû meghajtás

Tömör henger

ahol
J: a henger tehetetlensége [kg m2]
m: a henger tömege [kg]
r: a henger sugara [m]
L: a henger hossza [m]
r: anyagsûrûség [g/cm3 = 1000 kg/m3]
Üreges henger

ahol
r1: a henger külsõ sugara [m]
r2: a henger belsõ sugara [m]
Direkt hajtás
Direkt hajtásról akkor beszélünk, ha a terhelés és a motor között nincs közvetítõ
mechanizmus. Ez a legegyszerûbben méretezhetõ hajtás. A terhelés szögsebessége megegyezik a motoréval, a motor nyomatékának a saját forgórészének és a terhelésének összesített tehetetlenségét és a súrlódó nyomatékot kell legyõzni. Ha van külsõ terhelõ erõ vagy nyomaték, akkor a teljes terhelésbe természetesen ezt is bele kell számítani.

* A számításoknál mindig figyeljünk a megfelelõ mértékegységek használatára! A megadott formuláknál nem ismételjük azoknak a jelöléseknek az értelmezését, amelyeket korábban már hasonló értelemben használtunk
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ahol
F: tengelyirányú tehetetlenségi erõ [N]
FA : külsõ erõ [N]
m: a terhelés tömege [kg ]
FO : az anya elõfeszítésbõl és egyéb súrlódásokból adódó súrlódási erõ [N]
PB : orsó menetemelkedés [cm / fordulat]
mO : súrlódási együttható (0,05 0,3)
h: hatásfok (0,8 0,95)
i: áttételi arány (ha van)
a: a tengely dõlésszöge [°]
Fogaskerékfogasléc jellegû meghajtás:

ahol
D: a fogaskerék átmérõje [cm
m: súrlódási együttható a fogaskerék  fogaslécnél (0,05

0,3)
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Tangenciális meghajtás (pl. szállítószalag)
ahol
a: gyorsulás [m/s2]
v: sebesség [m/s]
t: gyorsítási idõ [s]
Mivel a motorok sebességét szokás fordulatszámban megadni,
ezért a gyorsulást is ennek megfelelõen célszerû számítani.

ahol
D: a hajtótárcsa átmérõje [cm]
m: a csúszó felületek súrlódási együtthatója (0,05

ahol:
a: gyorsulás [radián/s2]
nRAD : sebesség (fordulatszám) [radián/s]; (a fordulatszámszögsebesség átszámítás 1 ford/min = 1/9,55 radián/s)
t: gyorsítási idõ [s]
0,3)

A mozgás jellemzõi (motion profile)
Ha az alkalmazáshoz szükséges mechanizmust elemeztük, és ismerjük a mozgatandó terhelés adatait, meg kell határoznunk a
mechanizmus mozgásjellemzõit, vagyis a mozgásprofilt.
Egy egyszerû mozgásprofilra (2. ábra) a következõk jellemzõk. A mozgás a mechanizmus álló állapotából indul. A kezelõ
által megadott pozíció eléréséhez a programozható vezérlõ kiszámítja a pillanatnyi pozíció és az elérendõ pozíció közötti különbséget, és figyelembe véve a gyorsítási és lassítási adatokat,
valamint a programozott sebességet, kiadja a hajtáserõsítõnek a
megfelelõ nagyságú vezérlõjelet. Az erõsítõbõl a jel a megfelelõ átalakítások után a motorba jut, és megkezdõdik a mozgás. A
sebesség egyre nõ (gyorsul) az elõre beállított vagy programozható gyorsításnak megfelelõen mindaddig, míg a programozott
maximális sebességet el nem éri. Ebben az állapotban a gyorsítás megszûnik, és egyenletes sebességgel halad tovább mindaddig, míg a célpozíciótól megfelelõ távolságra a lassításnak el
kell kezdõdnie. A lassításra azért van szükség, mert a cél a kívánt pontossággal, lengések nélkül csak lassítással érhetõ el. A
mozgás közben a mért pozícióadatokat a vezérlõ idõrõl idõre
összehasonlítja a célpozícióval, és a két érték különbségébõl képezi a mozgásprofilt meghatározó vezérlõjelet.
Az ilyen mozgásprofilú alkalmazások esetén a gyorsítás és
lassítás alatt az energia jelentõs része hõvé alakul, ezért a motor
megválasztásánál mindig figyelembe kell venni az alkalmazás dinamikai igényeit a motor túlterhelésének elkerülésére. A méretezésnél elsõsorban a gyorsítási értéket kell figyelembe venni. A
gyorsítási érték kiszámításához a maximális sebesség és a gyorsítási idõ ismerete szükséges. Egyenletesen gyorsuló mozgást feltételezve:

A gyorsítási és lassítási nyomaték
Azt a nyomatékot, mely a mechanizmust meghatározott idõ
alatt egy adott sebességre gyorsítja, gyorsítási nyomatéknak
hívjuk. Ennek a nyomatéknak kell legyõznie a teljes rendszer
súrlódását és tehetetlenségét.
ahol
MACC : gyorsítási nyomaték [Nm]
a: gyorsulás [radián/s2]
JT : tehetetlenség (mechanizmus + motor) [kgm2]
MF : súrlódónyomaték [Nm]
A lassításhoz szükséges nyomaték abban különbözik a gyorsítási nyomatéktól, hogy elõjele negatív és valamivel alacsonyabb
abszolútértékû a gyorsítási nyomatéknál, hiszen a súrlódás is fékezi a mozgást.
ahol
MDEC: lassítási nyomaték [Nm]
a: lassulás [radián/s2]
Mint a fentiekbõl következik, a legnagyobb nyomatékigény a
gyorsításkor lép fel, utána következik a lassítás nyomatékigénye,
majd ezt követi az egyenletes sebességû mozgás nyomatékigénye, amely tulajdonképpen megegyezik a súrlódónyomatékkal.
A mozgási ciklus mozgatási nyomatékigénye
Mivel most már a mozgási ciklus minden szakaszának nyomatékigénye ismert, kiszámítható a teljes mozgási ciklusra vonatkozó effektív nyomatékigény, amelyet a továbbiakban a motor
kiválasztásához fogunk felhasználni.

2.ábra Egyszerû mozgásprofil

ahol
MRMS: A mozgási ciklus effektív nyomatékigénye [Nm]
tACC: gyorsítási idõ [s]
tF: az egyenletes mozgás ideje [s]
MDEC: lassítási nyomaték [Nm]
tDEC: lassítási idõ [s]
tSZ: szünet idõ [s]
A motor kiválasztása
Az alkalmazás mozgási ciklusainak ismeretében (a sebesség, gyorsítás, nyomatéki viszonyok meghatározása
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után) kiválaszthatjuk az alkalmazáshoz legjobban megfelelõ
motort. A kiválasztás több szempont figyelembevételével történik. Az alábbiakban felsoroljuk a legfontosabbakat, nem
feltétlenül fontossági sorrendben, hiszen azt az alkalmazás
igényei döntik el. Mivel a motorgyártók választéka lépcsõs,
valószínû, hogy a kiválasztásnál némi kompromisszumra
kényszerülünk.
Kiválasztási szempontok:
 Szükséges effektív nyomaték (+30 50% tartalék)
 Az alkalmazáshoz szükséges legnagyobb fordulatszám a
meghatározott nyomatékon
 motor/terhelés tehetetlenségi nyomatékainak aránya (ne legyen nagyobb, mint 1:10)
 A motor névleges feszültsége (össze kell hangolni a hajtáserõsítõvel)
 A motorba beépített visszacsatoló eszköz (enkóder) típusa,
felbontása (ha van ilyen)
 Egyenletes futás képessége kis sebesség esetén is
 A motor mechanikai kialakítása, méretei
 A teljesítmény-csatlakoztatás módja (csatlakozó, kötõ doboz,
beépített kábel, stb)
 Védettségi fokozat (IPxx, mosható stb.)
 A tokozás anyagával kapcsolatos kívánalmak (pl. rozsdamentes stb.)
A hajtáserõsítõ kiválasztása
A motor kiválasztását követõen ki kell választani a megfelelõ
hajtáserõsítõt. A megfelelõ hajtáserõsítõnek a kiválasztott motor
áramához és feszültségéhez illeszkednie kell. Az erõsítõnek a
legnagyobb áramot a gyorsítási szakaszban kell szolgáltatnia. A
motorgyártók katalógusában megtalálható nyomatékkonstans
és a szükséges gyorsítónyomaték ismeretében a gyorsítási
áramfelvétel meghatározható.

Mivel a gyorsítási szakasz és a teljes ciklus teljesítményigénye jelentõsen eltér, ezért azt mindkét szakaszra ki kell számítani.

ahol
PACC : a gyorsítás teljesítményigénye [W]
MACC: a gyorsítás nyomatékigénye [Nm]
PRMS : a mozgási ciklus effektív teljesítményigénye [W]
MRMS: a mozgási ciklus effektív nyomatékigénye [Nm]
n: motor fordulatszáma [ford/min]
A motor által hõvé alakított (disszipált) teljesítmény:

ahol
PADISS: a motor disszipált teljesítménye a gyorsítás alatt [W]
PDISS: a motor disszipált teljesítménye a teljes ciklus alatt [W]
IACC: a motor gyorsítási árama [A]
IRMS: a motor effektív árama a teljes ciklus alatt [A]
R: A motor tekercselés ellenállása [W]
kT: ~1,5 (hõmérsékleti tényezõ  tekercselési ellenállás változás
155 C°-nál)
A mozgási ciklus teljes teljesítményigénye:

ahol
PATOT: a motor teljes teljesítményigénye a gyorsítás alatt [W]
PACC: a motor teljesítményigénye a gyorsítás alatt [W]
PADISS: a motor disszipált teljesítménye a gyorsítás alatt [W]
PTOT: a motor teljes teljesítményigénye a teljes ciklus alatt [W]
PRMS: a motor teljesítménye a teljes ciklus alatt [W]
PDISS: a motor disszipált teljesítménye a teljes ciklus alatt [W]

ahol
IACC: gyorsítási áram [A]
MACC: gyorsítási nyomaték [Nm]
K: nyomatékkonstans [Nm/A]

Mivel a gyorsítás teljesítménytöbblete csak rövid ideig jelentkezik, ezért ökölszabályként a teljes ciklus teljesítményigényét
25%-kal megnövelve kapjuk a gép megbízható mûködtetéséhez
szükséges teljesítményt.

A nyomatékkonstans és a mozgási ciklusra vonatkozó effektív
nyomatékigény ismeretében kiszámíthatjuk, hogy mekkora áramot kell a hajtáserõsítõnek folyamatosan szolgáltatnia.

A programozható vezérlõ
A programozható vezérlõ kiválasztásához az alkalmazás egyéb
kívánalmainak ismerete szükséges.
A legfontosabb kiválasztási szempontok az alábbiak (nem fontossági sorrendben):
 A mozgatandó tengelyek száma
 A mozgatás sebessége (tengelyenként)
 A sebességtartás pontossága
 Pozicionálási pontosság (ha van pozicionálás)
 A sebesség (pozíció) visszacsatoló eszközök (mérõrendszerek) fajtája, típusa (resolver, inkrementális, abszolút enkoder
stb.) és felbontása
 Tengelyek szinkronizálási igénye (ha van)
 Interpoláció (egyenes, kör, helikális stb) igénye
 A kimenõ vezérlõjel a hajtáserõsítõ felé (analóg, digitális)
 Adatbeviteli módok (kézi, soros vonal, buszrendszer, DNConline, offline, stb.).

Ahol:
IRMS: a mozgási ciklus effektív árama [A]
MRMS: a mozgási ciklus effektív nyomatékigénye [Nm]
K: nyomatékkonstans [Nm/A]
A hajtáserõsítõt úgy kell kiválasztani, hogy képes legyen az
IRMS áramot folyamatosan, IACC áramot pedig a gyorsítás idejére szolgáltatni. Ez gyakorlati szempontból azt jelenti, hogy
30 80%-os tartalékképzéssel kell az erõsítõt kiválasztani. A
gyártók erõsítõválasztéka a motorokénál nagyobb áramlépcsõket tartalmaz, ezért még nagyobb kompromisszumra kényszerülhetünk, mint a motoroknál, de mindenképp kerüljük el az
alulméretezés veszélyét!
Teljesítményszükséglet
A kiválasztott hajtáskomponensek mûködtetéséhez biztosítani
kell a szükséges és elégséges villamos energiát. A szükséges teljesítmény két fõ részbõl, a terhelés mozgatásához szükséges teljesítménybõl és a motor hõvé alakuló veszteségi teljesítményébõl tevõdik össze.
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További információ:
Q-TECH Mérnöki Szolgáltató Kft.
1161 Budapest
Batthyány L. u. 8.
Tel.: (06-1) 405-3338
Fax: (06-1) 415-9134
E-mail: info@q-tech.hu
www.q-tech.hu
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