SMC Servo Mitsubishi MR-J4-TM
1-Elektriksel Bağlantı (Tek Faz Bağlantı)

Terminal
L1
L2
L3
NP3
P4
P+
D
C
L11
L21
EM2
DICOM
U
V
W

Açıklama
Faz
Boş
Nötr
Boş
Kısa Devre
Kısa Devre. Aynı zamanda rejeneratif direnç bağlamak için kullanılır. Detaylı bilgi için
Teknik Destek Ekibi ile irtibata geçin.
Boş
Faz
Nötr
Acil stop devresi için 0 VDC (NPN Bağlantı için) PNP Bağlantı için Teknik Destek ile İrtibata geçin
Acil stop devresi için 24 VDC (NPN Bağlantı için) PNP Bağlantı için Teknik Destek ile İrtibata geçin
Motor Fazı U
Motor Fazı V
Motor Fazı W
Motor toprak
Sürücü toprak

CN8
CN2
DOCOM
ALM

STO Fonksiyonu dışında bir fonksiyon kullanıldığında ürün ile birlikte gelen konnektörü
bu terminale bağlayın.
Enkoder kablosu
Alarm devresi için ortak (NPN Bağlantı için) PNP Bağlantı için Teknik Destek ile İrtibata geçin
Alarm çıkışı (NPN)

Topraklama ve diğer kablolamaların belirtildiği şekilde yapılmaması üründe kalıcı hasara neden olabilir.

2-Sürücü Yazılım Konfigürasyonu
Sürücünün yazılım ile ilgili işlemlerinin yapılabilmesi için MR Configurator programının bilgisayarınızda
kurulu olması gerekmektedir. Program bilgisayarınızda kurulu değilse SMC Teknik Destek Ekibi ile irtibata
geçebilirsiniz. Gerekli kablolamaları tamamladıktan sonra sürücüye güç verin ve ürün ile birlikte tedarik
edilen mini-USB kablosunu sürücüye ve bilgisayarınıza bağlayın. Yazılımı çalıştırdıktan sonra Project
sekmesinden NEW (yeni proje) seçilir. Çıkan ekranda MR-J4-TM seçilmelidir.

MR-J4-TM

Yukarıdaki seçimi yaptıktan sonra “yeni proje oluşturmak için ayarlar sürücüden yüklensin mi?” uyarısı
ekranda gösterilecektir. Açılan pencereden “evet” seçeneğini seçilmelidir.

Ayar yapmaya başlamadan önce kullanılan elektrikli iş elemanına ait hazır pametre dosyalasının
sürücüye yüklenmesi gerekmektedir. Bu dosyaları http://www.smcworld.com/ web sitesi üzerinden
indirebilirsiniz. Detaylı bilgi için SMC Teknik Destek Ekibi ile irtibata geçebilirsiniz. Ürün için hazırlanmış
hazır parameter dosyasını indirdikten sonra MR Configurator 2 yazılımının sol tarafında bulunan project
sekmesinin altında bulunan “Parameters” bölümüne çift tıklayarak açalım. (1) Açılan pencerenin sol üst
kenarında bulunan “Open” (2) ikonuna tıklayarak bilgisayarımızda bulunan parametre dosyasını seçelim.
Dosyayı kaydettiğiniz klasörü seçerek, eksenin modeline uygun olan *.prm2 dosyasını seçelim (3)

Parametreyi açtıktan sonra sürücüye kaydetmek için sağ üst tarafta bulunan “single axis write” butonuna
basarak yapılan ayarları sürücüye kaydedin.

Önemli: Ayarlar yüklendikten sonra sürücünün yeniden başlatılması gerekmektedir. Sürücünün
gücünü kesin ve sürücüyü yeniden başlatın.
Opsiyon ayarları:
Sürücüde harici EM1 ve EM2 girişlerinden emniyet sinyali uygulanmayacaksa “basic parameter “
kısmında “servo forced stop selection” özelliği devre dışı bırakılmalıdır.

Batarya ,rejeneratif gibi opsiyonlar sürücü ile birlikte kullanılacak ise bu opsiyonların “component parts”
sekmesinden seçilmesi gereklidir.

Değişiklikleri yaptıktan sonra “Single Axis Write” butonuna basarak ayarları sürücülere kaydedin.

Aktüatörün eksen sonlarına çarparak ürüne zarar vermesini engellemek için stroğun yazılım üzerinden
sınırlanmasında fayda vardır. Nominal strok üzerinden bir kaç mm boşluk bırakmak yeterli olacaktır.
“Positioning mode” menüsünden “basic” sekmesini açın.

“Software limit +” ve software limit –“ kısımlarını aktüatörün strok değerlerine göre doldurun. Girilen
değerler 2 li decimal olmalıdır. Örneğin 300 mm stroklu bir ürün için 302 mm ve -3 mm alt ve üst limit
kullanılabilir. 302 mm için 30200 şeklinde girilmelidir. Değerler 30200 ve -300 şeklinde girilmelidir.

Değişiklikleri yaptıktan sonra “Single Axis Write” butonuna basarak ayarları sürücülere kaydedin.

3-Profinet Üzerinden Ekseni Kontrol Etmek için Yapılması Gereken Ayarlar
3.1- Tia Portal Üzerinden Sürücü ile Profinet Bağlantısının Sağlanması
Sürücü üzerindeki RJ45 portları Profinet haberleşmesini sağlamak amacıyla kullanılmıştır. Port 1 PLC’ye,
Port 2 bilgisayara bağlanmalıdır.

No
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Açıklama
Modül dudum LED’i
RJ45 Profinet haberleşme portu
Haberleşme LED’i
RJ45 Profinet haberleşme portu
Haberleşme LED’i
Ağ durum LED’i

Sürücüde görülen “Ab” alarmı haberleşme olmadığı anlamına gelir. Haberleşme ayarlarını yapmak için
Tia Portal’ı açın. “Create New Project” sekmesine tıklayın.

Açılan yeni pencerede projenize bir isim verin ve “create” sekmesine tıklayın.

Yeni açılan ekranda “Configure a device” seçeneğini seçin.

“Add New Device” sekmesine tıklayarak kullanmakta olduğunuz PLC’nin modelini seçim.

Aşağıdaki fotoğrafta gösterildiği gibi “Device Configuration” sekmesine tıklayarak görseli gösterilen
PLC’ye çift tıklayın.

“General” sekmesi altındaki “Ethernet Address” sekmesine tıklayarak ürüne bir IP adresi verin ve
“Generate PROFINET device name automatically” sekmesini işaretleyin.

Sonraki adımda Tia Portal’a GSDML Dosyası yüklenmelidir. GSDML Dosyası için teknik destek ekibi ile
irtibata geçebilirsiniz. GSDML dosyasını indirdikten sonra “Options” sekmesi altında “Manage General
State Description” sekmesine tıklayın. Açılan yeni pencereden GSDML dosyasını kaydettiğiniz lokasyonu
seçin ve “install” sekmesine tıklayın.

“Device Configuration” sekmesinden “Network View” butonuna basarak sağ tarafta bulunan “MR-J4TM” sürücüsünü sürükleyip ekrana bırakın.

Öncelikle sürücü bloğunun üzerinde yazan “Not Assigned” sekmesine, sonrasında PLC bloğuna tıklayın.
Sürücü ve PLC birbirlerine bağlanacaktır.

“Device Configuration” sekmesi içerisinden “Device View” sekmesine tıklayın ve sürücü görseline çift
tıklayın. IP adresini yada cihazın ismini gerekirse değiştirebilirsiniz.

Sürücü üzerinde farklı seçenekleri içeren ve Telegram ismi verilen sürüş modları vardır. Standart olarak
Telegram 102’yi kullanacağız. Bu nedenle Telegram 1’i silin. Çıkan uyarıda “Yes” butonuna tıklayın.

Telegram 102’yi seçtikten sonra I ve Q adresleri için belirtilen alanalrı aşağıdaki görselde görebilirsiniz.

Yaptığımız değişiklikleri kaydedebilmek için sürücü bloğuna sağ tıklayın ve “Compile”-> “Hardware
(rebuild all)” sekmelerini takip edin. Sonrasında yine sürücü bloğuna sağ tıklayarak “Download to
device”->”Hardware Configuration” sekmelerini takip edin.

Yeni açılan sekmede ilk olarak bilgisayarın ağ bağlantı kartını seçin. İkinci adım olarak “Start Search”
butonuna basarak ağdaki PLC’leri arayın. Son olarak tabloda bulunan PLC’nizi seçin ve “Load” butonuna
basın.

Yeni pencerede gösterilen uyarılarda “Yes” ve “Ok” butonlarına basın.

Yeni açılan sekmede “Stop All” seçeneğini seçin ve “Load” butonuna basın.

Sonraki adımda “Start All” seçeneğini seçin ve “Finish” butonuna tıklayın.

Sürücü görseline sağ tıklayıp “Assign Device Name” sekmesini seçin. Ardından “Update List” butonuna
basın. MR-J4-TM sürücüsünü seçin ve “Assign Name” butonuna basın.

“Status” bölümünde “ok” ibaresini görmelisiniz.

“Go Online” butonuna tıkladıktan sonra sol taraftaki menüden “Online&Diagnostics” seçeneğini seçin.
Ardından “Diagnostic Status” sekmesine tıklayarak sürücünün durumunu görebilirsiniz. “Module Exist”
ibaresi sürücü ile bağlantının kurulduğunu göstermektedir. “Error” ibaresi ise sürücüde bir alarm
olduğunu belirtir. Gösterilen örnekte encoder kablosu bağlı olmadığı için sürücü alarm vermektedir.
Sürücünün üzerinde yazan haberleşme alarmı göstergesi “Ab” kaybolmuş olmalıdır.

Sol üst tarafra MR-J4-TM sürücüsünü seçerek “Device View” skmesinden Telegram 102’yi tabloya
ekleyin. I ve Q için adresleri 70’den başlayacak şekilde düzenleyin.

3.2- Profinet ile Motor Kontrolü
İlk bölümde gösterilen bağlantıları tamamladıktan ve Tia Portal üzerinden sorunsuz bir şekilde Profinet
haberleşmesini sağladıktan sonra Profinet üzerinden motor kontrolü yapmamız mümkündür. Sürücünün
birkaç farklı kontrol modu vardır. Standart olarak Telegram 102 modunu kullanacağız. IO’ların adres
tablosu aşağıda gösterilmiştir.
Ürünün temel olarak sürücüden PLC’e gönderilen gönderilen verilerin değerlendirilmesiyle PLC’den
sürücüye gönderilen veriler ile kontrol edilir. I ve Q başlangıç adreslerini 70 olarak tanımladığımız için
“Çalışma Modu” ve “Çalışma Modu Göstergesi” olarak belirtilen 1. Sıradaki değişkenimizin Tia Portaldaki
başlangıç adresi 70. Bunlara ek olarak “Controlword” ve “Statusword” olarak isimlendirilen verilerin
yapısının her kontrol modunda değişeceğini not etmeliyiz. Motoru sürerken “Home Modu” (hm) ve
“Profil Pozisyonlama Modu” (pp) gibi modlar arasında geçiş yaparak “Statusword” bitlerini okurken
“Controlword” bitlerini kullanarak komut vereceğiz.
PLC’den Sürücüye (Q)
IO Data
Numarası
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

İsim

Data Uzunluğu (Bit)

Çalışma Modu/Rezerve
Controlword
Control DI 1
Control DI 2
Control DI 3
Hedef Tork
Tork Eğrisi

8/8
16
16
16
16
16
32

Hedef Pozisyon

32

Hedef Hız

32

Hız Limiti

32

Profil Hızı

32

Profil Hızlanma

32

Profil Yavaşlama

32

Touch Probe Function
Rezerve
Rezerve
Rezerve

16
16
16
16

Sürücüden PLC’ye (I)
IO Data
Numarası
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

İsim

Data Uzunluğu (Bit)

Çalışma Modu Göstergesi/Rezerve
Statusword
Status DO 1
Status DO 2
Status DO 3
Tork Göstergesi
Dijital Girişler

8/8
16
16
16
16
16
32

Pozisyon Göstergesi

32

Hız Göstergesi

32

Following Error Actual Value

32

Touch Probe Pos1 pos Value

32

Touch Probe Pos1 neg Value

32

Touch Probe Pos2 pos Value

32

Touch Probe Pos2 neg Value

32

Rezerve
Rezerve

16
16

3.2.1- I & Q Adresleme Yapısı
Aşağıdaki tablolarda okunabilir ve yazılabilir alanlar için örnek bir adresleme yapısı gösterilmiştir. “Tag
list”lerden biri aşağıdakine benzer bir konfigürasyon ile yapılandırılabilir. Tanımlanan değerler “watch
table”’a aktarılıp ürün deneme amacıyla çalıştırılabilir. Home Modu için kullanılan kısaltma hm, pozisyon
kontrolü için kullanılan kısaltma pp’dir.
Adres
%IB70

Format
Bin

%ID86
%ID90
%I72.3
%I72.7
%IW72
%IB72.8
%IB72.10

Dec+/Dec+/Bool
Bool
Bin
Bool
Bool

Açıklama
Operasyon modu. Ürünün hangi modda çalıştığını gösterir (pp mod:1, hm
mod : 6)
Anlık pozisyon bilgisi
Anlık hız bilgisi
Alarm
Uyarı
Statusword sürücü ve eksen ile ilgili durum bilgilerini içerir
PP mod için pozisyona ulaşıldı bilgisi. 8.bit 0, 10.bit 1 olmalı.

%IB72.10
%IB72.12
%IB72.13

Bool
Bool
Bool

HM modu için home pozisyonu bulundu bilgisi. 10 ve 12. Bitler 1, 13. Bit 0
olduğunda home pozisyonu bulunmuştur.

Adres
%QB70

Format
Dec+/-

%QW72

Bin

%Q72.7
%Q72.4

Bool
Bool

%QD86
%QD98
%QD102
%QD106

Dec+/Dec+/Dec+/Dec+/-

Açıklama
Operasyon modu. Ürünün çalışma modu değiştirilir. (pp mod:1, hm mod :
6)
Controlword. Servoyu çalıştırmak için ilk 4 bit (0,1,2,3. Bitler )1 olmalı.
Start flag 4. Bittir.
Alarm reset. Sürücüdeki alarmların bir bölümünü resetlemek için kullanılır.
Start flag. Pozisyona göndermek için 0 olarak resetlenen biti 1’e set etmek
gerekir.
Eksenin hareket etmesi istenen pozisyon girilmelidir.
Eksenin hareket etmesi istenen hız girilmelidir.
Hızlanma ivmesi girilmelidir
Yavaşlama ivmesi girilmelidir

3.2.2- Tia Portal Üzerinden Pozisyonlama Yapmak
1- Öncelikle I72.3 ve I72.7 ile belirtilen bitlerde alarm yada uyarı olmadığı görülmelidir.
2- QB70 adresinden çalışma modu olarak 6 (hm) seçilmelidir.
3- QW72 adresinin ilk 4 biti (0,1,2,3. bitler) 1 yapılmalıdır. Bu aşamadan sonra 4. Bit 1 yapıldığında
(sonrasında 4. Bit tekrar 0 a çekilmelidir) eksen yavaşça hareket ederek strok başına gelir ve home
pozisyonunu bulmuş olur.
4- Home pozisyonunun düzgün olarak bulunup bulunmadığı teyit edilmelidir. Bu nedenle IB72.10 biti 1,
IB72.12 biti 1 IB72.13 biti 0 olmalı ve ID86’dan okunan pozisyon değeri 0 olmalıdır.
5- Home pozisyonu tamamlandıktan sonra elektrikli iş elemanı istenen pozisyona gönderilebilir. QB70
adresinden çalışma modu 1 (pp) olarak yazılmalıdır.
6- İstenen pozisyon QD86 10000, istenen hız QD98 10000, hızlanma ivmesi QD102 100, yavaşlama
ivmesi QD106 100 olarak girildiğinde. Ürün 100 mm pozisyonuna 100 devir/dak hızıyla gider.
7- Pozisyona ulaşıp ulaşmadığı bilgisi IB72.8 ve IB72.10 bitleri ile belirlenir. 8. Bit 0, 10. Bit 1 olduğunda
ürün istenilen pozisyona ulaşmıştır.
8- Yeni pozisyon göndermek için 1. Adıma geri dönülmelidir.

