การเลือกรุ่ น SERVO MOTOR โดยใช้ โปรแกรม M-select ของ PANASONIC
เราจะใช้ แค่ 3 mode ด้ านล่างของโปรแกรมเมื่อเปิ ดโปรแกรมขึน้ มา
1.Selection of element
2.Running pattern
3.Selection of motor
เริ่มจากSTEP1.Selection of element คือการเลือกApplicationในการใช้ งานว่าเราต้ องการใช้ งานหรือ
ต้ องการเอาservo motorไปต่ อใช้ งานในรู ปแบบไหน
ลูกศรสีฟ้า คือ MOTOR หมุน
ลูกศรสีเขียว คือทิศทางการเคลือ่ นที่

ตัวอย่าง ต้ องการใช้ งานservo motorต่อกับballscrew เลือกแบบ MOTOR COUPLING

BALLSCREWตามรู ป

หรื อเลือก Application ตามงานที่ต้องการตามขันตอนที
้
่ตอ่ จริ งกับ Motor หมายความว่า ถ้ าเราต่อ Motor servoกับ
coupling ก่อนถึงจะต่อBallscrewเราก็ต้องเลือกCouplingเป็ นอันดับที่2 และBallscrewเป็ นอันดับที่3ตามรู ปเป็ นต้ น

1.จากนันใส่
้ คา่ COUPLING ให้ ใส่ขนาดรูที่เล็กที่สดุ ลงไป หรื อ 0 ก็ได้

บางครัง้ อาจจะไม่ต้องใส่ COUPLING ก็ได้ เมื่อเรามาดูน ้าหนักแล้ วแค่ 1 กรัม ไม่คอ่ ยมีผลต่อการคานวน

2.BALL SCREW

เราต้ องแก้ ไขค่าทังหมด
้
5 ตัว

ใส่ข้อมูลเป็ นค่าDensity ตามตัวอย่างเลือก Iron เพราะ Ballscrew เป็ นเหล็ก
Length คือความยาวทังหมด
้
ทังเส้
้ น รวม SUPPORT หมดแล้ ว
Mass of the table คือน ้าหนักทังหมดที
้
่ต้องการเคลือ่ นที่ รวมโครงสร้ างและชิ ้นงานทุกอย่างทีM
่ otorต้ องพาให้ เคลือ่ นที่

ไปด้ วยกัน
จากนันค่
้ าตัวอื่นๆๆไม่ต้องแก้ ไข
โปรแกรมคานวนค่า Inertia แค่ 9.75 kg-cm^2ออกมาให้ โดยอัตโนมัติทนี่ ้าหนักที่รับ 25 KG และBallscrewตามspecที่
เราเลือกไว้

STEP2.Running pattern
เราต้ องทาการเลือกApplication การทางานที่ input methodมีให้ เลือก 2 แบบ
1.Velocity หมุน turn table หมายถึงงานที่หมุนต่อเนื่อง ไม่ได้ ควบคุมการหมุนตามตาแหน่ง
2.Absolution position หมายถึงงานที่ต้องการหยุดให้ ตรงตามตาแหน่ง

จากตัวอย่างเราเลือกเป็ น Absolution position ต้ องการเคลือ่ นที่เป็ นตาแหน่ง
โดยเคลือ่ นที่จาก0ไปที่500mmจาก500mmไปที่1000mmแล้ วกลับมาที่ 0mm

ขันที
้ ่1.เราก็ใส่คา่ 500 ไปตามภาพ

ขันตอนที
้
่2:เราต้ องการวิง่ จาก0ไปที่ 500mmด้ วยเวลาเท่าไรใส่ไปTime intervalในที่นี ้ใช้ เป็ นเวลา 5 วินาที

ขันตอนที
้
่3

: ใส่คา่ ACCความเร่ งขาไป DECความเร่งขาหยุด อย่างน้ อย 10% ของ Time intervalหรื อมากกว่าได้

ขันตอนที
้
่ 4 :เมื่อวิง่ ถึง500mmแล้ วให้ หยุดทีต่ าแน่งนัน้ ไว้ อย่างน้ อย

1S

ขันตอนที
้
่5 :ถ้ าต้ องการวิ่งไปต่ออีกยกตัวอย่างไปที่ 1000 mm ก็ใส่คา่ 1000กลับด้ วยเวลาเท่าไรเช่น 1 S กลับที่ ACC
DEC เป็ น0.1Sใส่คา่ ไปตามลูกศรชี ้

ขันตอนที
้
่ 6 : อย่าลืมหยุดทีต่ าแหน่ง1000mmที่เวลา1sด้ วยแล้ วถ้ าครบCycleการทางานแล้ วก็สงั่ ให้ servo motorหมุน
กลับไปที่จดุ เริ่ มต้ น 0 mm ด้ วยความเร็ ว 1 s ACC DEC 10%=0.1s และหยุดที่ตาแหน่ง 0 mmเป็ นเวลา 1 s เช่นเดิม

ทุกครั้งต้ องกรอก STEP การทางานจนครบ CYCLE การทางาน

STEP3 :จากนั้น >>>เลือก selection of motor เป็ นขั้นตอนสุ ดท้ าย ทาการSIZING หาMotorที่
เหมาะสมกับงาน

โดยเลือกรายละเอียดดังนี ้
1.เลือก all in one หมายถึงให้ โปรแกรมเลือกจากทุกรุ่ นที่มีของPANA A5II
2.เลือกรุ่ นmotor เมื่อเราเลือกจะมีรายละเอียดspec motorอธิบายไว้ ด้านข้ าง

3.เลือก voltส่วนใหญ่ในไทยstockที2
่ 00V ,phaseกรณีขนาดใหญ่กว่า750Wเลือก3phase และbrakeจะใช้ ในกรณีที่

เป็ นการเคลือ่ นที่แนวตังเท่
้ านัน้
4.กด sizing

ผลที่ได้ NG ทังหมด
้ Inertia ,Rotation spd(speed) และTraveling Trq.(Torque) ต้ องกลับไปเช็ค Running
patternในSTEP2ว่าเกิดอะไรขึ ้น โดยถ้ าSPEED เกิน 3000 rpmต้ องทาการแก้ ไข เนื่องจากMAX speedของservoทา

ได้ แค่3000rpm

1.แก้ ความเร็ วทีข่ ากลับเป็ น 2.5 s แต่ขาไปจาก 500-1000mm ความเร็ วยังคงต้ องเปลีย่ นอีกเนื่องจากเกิน 3000 rpm

เปลีย่ นจาก 1s>>>5s

ทาการแก้ไขให้ speed อยู่ในrangeทีs่ ervo ทางานได้ แล้วก็ลองกลับไปทีS่ election of motor
กลับไป SIZING อีกครัง้ จะเห็นว่า 750wสามารถใช้ ได้

ถ้ าขนาด 750Wไม่มี หรื อมีขนาดใกล้ เคียงที่ใช้ ได้ ควรลองก่อน
ในกรณีที่ Inertia ratio ไม่ได้
1.เปลีย่ น servo motor เป็ น MH(High inertia)
2.เปลีย่ น BS
3.เพิ่มGEAR แต่ต้องเพิ่ม Cost สูง

การใส่เกียร์ แก้ ไขข้ อมูลที่จดุ เดียว คือ REDUCTION RATIO และเมื่อเพิม่ Gearก็ต้องวางต่อตาแหน่งให้ ถกู ต้ องด้ วยตาม
รูปโดยตาแหน่งGearจะวางอยูต่ อ่ จากservo motorและตามด้ วยcoupling และballscrewตามรูป

ในกรณีที่เห็นว่าขนาดที่โปรแกรมเลือกมาให้ มีขนาดใหญ่ไปหรื อคิดว่าน่าจะเล็กได้ กว่านี ้ก็ต้องพิจารณาจาก Factor 3ตัวนี ้
1.Inertia ทำได้ 2วิธี 1.เปลี่ยน motor servoให้ เป็ นรุ่ นที่มIี nertiaมำกขึน
้ 2.ติดgearเพิ่ม
2.Rotation spd(speed) ทำได้ 2วิธี 1.เปลี่ยน Lead ของballscrew 2.ลดควำมเร็ วของกำรเคลื่อนที่
3.Traveling Trq.(Torque) ทำได้ 2วิธี 1.เปลี่ยน motor servoให้ เป็ นรุ่ นที่มีขนำดใหญ่ มำกขึน
้ 2.ติดgearเพิ่ม

1.Inertia : กลับไปเลือกsize ที่เล็กกว่าแต่ UP SPEC จาก MS>>>MH ถ้ าได้ ก็สามารถใช้ ขนาดที่เล็กกว่าได้ แต่เป็ นรุ่น
High inertia ตามรู ปสามารถใช้ 400Wได้

เนื่องด้ วยโปรแกรมนี ้ใช้ สาหรับเลือก SERVO MOTOR ดังนันเราต้
้
องมาเช็ค BALLSCREWด้ วย
2.Rotation spd(speed) การเปลีย่ นขนาด ball screw จาก R32>>>R20 เปลีย่ นหรื อลดขนาดแล้ วจะสามารถใช้ งาน

ได้ ไหม ก็ต้องไปเช็คข้ อจากัดของballscrewหรื อตัวงานที่มาต่อกับservo motorด้ วย
RECOMMEND : ข้ อจำกดดในกำรเลือกใ้้

ballscrew และกำรประเมิณขนำดsize

Ballscrew จะใช้ ความยาวได้ มากที่สดุ ที่ 2.5 M และเร็ วสุดได้ แค่1M/S ถ้ ามาก/เร็ วกว่านีballscrew
้
อาจจะทางานไม่ได้
Diameter : ขนาด 15 MM

แนวVERTICAL ตัง้ lead 20 ได้ 5 Kg lead 10 ได้ 12 Kg Lead 5 ได้ 20 Kg
แนวHorizontal นอน lead 20 ได้ 21 Kg lead 42 ได้ 12 Kg Lead 5 ได้ 61 Kg

จากนั้นถ้ าต้ องการปริ้นข้ อมูลให้ กดไปที่ MODEL และสามารถ LOAD ได้ เลย

กดทีm
่ odelที่ต้องการได้ เลย

กดทีm
่ odelที่สามารถใช้ งานได้

