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Procedimento para a configuração das saídas rápidas do 

PLC-S trabalhando com a entrada rápida do Drive DGM 

Ativa. 

Para configurarmos as saídas rápidas do PLC-S, devemos criar um programa especial. 

Positioning for PLC-S, na parte Special Configuration. 

 

As CPU’s Ativa, podem trabalhar até com duas saídas rápidas. 

 

Y10, saída que fornece os pulsos e a saída Y11 indica a direção do eixo X. 

Y12, saída que fornece os pulsos e saída Y13 indica a direção do eixo Y.  
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Configuração dos parâmetros do programa. 

 

Na imagem acima determinamos o endereço inicial do operando que irá gerenciar o 

controle dos pulsos. 

Output Pulse type: - Determinar a função de posicionamento 

- Se o valor é diferente de zero, é atribuído para a saída do sinal de pulso que está 

ativado e o tipo de sinal (baixo ativo, alto ativo) podem ser selecionados: 

- Se o valor zero é atribuído, da saída do sinal de pulso é desativado para o eixo 

específico. 

 

Bias Speed at Start (PPS): Considerando-se que o torque do motor de passo é 

instável quando sua velocidade inicial é quase a 0, a velocidade inicial (velocidade 

bias) tem de ser definido durante a operação no início, a fim de facilitar a rotação do 

motor e para salvar o posicionamento há tempo.  
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Speed limit value: O limite de velocidade se refere à velocidade máxima permitida 

de operação de posicionamento. Além disso, ele é usado para calcular o tempo real 

acc / dez. O valor de velocidade de operação não deve ser sobre o valor limite de 

velocidade. 

 
 

ACC/DEC Time 1 (mSec): Acc e Dec de tempo é definido como mostrado abaixo: 

(a) Acc Tempo: a duração necessária para alcançar de "0 (stop)" velocidade para o 

limite de velocidade definida no parâmetro. Usando essa função seria um tempo 

consumido para atingir velocidade de viés para o limite de velocidade definida no 

parâmetro. 

(b) o tempo dec: a duração necessária para alcançar a partir do limite de velocidade 

definida no parâmetro para baixo para "0 (stop)" velocidade. Usando viés seria um 

tempo consumido para atingir a velocidade viés definido no parâmetro. O acc tempo 

real / dec pode ser calculado pela fórmula abaixo. 

Software Stroke Limit: Lower/Upper limit - Faixa de limite superior software e 

limite inferior é verificado antes de iniciar o posicionamento e enquanto a operação 

está em andamento. 

- Saída de pulso pára quando um erro (código de erro 154, 155) é detectado. 

- Função de verificação S / W limite é desativado quando valores idênticos são 

atribuídos aos limites superiores e inferiores. 
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Speed Control Current Position: Especifique se você deseja ativar ou desativar a 

atualização da "posição atual de endereço" enquanto as operações são realizadas sob 

o controle de velocidade. 

 

 
 

BackLash Compensation Amount (Pulse): - Um erro que ocorre devido a 

repercussão ao mover a máquina por engrenagens pode ser compensado. 

- Quando o valor de compensação de folga é definida, o pulso equivalente ao 

montante da compensação produzirá cada vez que as mudanças de direção durante o 

posicionamento. 

 

Use high/low limit:  

 

OPR High speed: Defina a velocidade para OPR. Esta velocidade é definido dentro 

dos seguintes intervalos: 

velocidade Â OPR baixa velocidade <= Opr alta velocidade <= limite de velocidade. 

 

OPR Low speed: Defina a velocidade lenta depois de quase-ponto DOG ON. A 

baixa velocidade pouco antes de parar após a desaceleração da alta velocidade OPR. 

Esta velocidade é definida dentro dos seguintes intervalos: 

velocidade <= limite de velocidade = OPR baixa velocidade Opr alta velocidade. 
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Posicionamento via PLC-S 

É possível determinar, que as duas saídas rápida do PLC-S forneçam uma quantidade pulsos 

em específico para a entrada rápida, para executar uma quantidade de voltas desejada. 

É possível trabalhar com 30 posições, todas elas configuradas no próprio PLC, a única 

informação que devemos configurar no drive, são a quantidade de pulsos que irão fazer uma 

volta completa. 

Analise as imagens: 

 

Em “main speed”, determinamos a quantidade de pulsos que as entradas do drive devem 

receber, para executar uma volta completa, isso é configurado em “Pulses Revolution” 
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Configuração das posições. 

Para configurarmos as posições das saídas rápidas, é necessário clicar na aba X Axis 

Position Data para definir quantidade de pulsos da saída Y10 e para definir quantidade 

de pulsos da saída Y12, clicar na aba Y Axis Position Data. 

 

 

 

Em “Position Address”, determinamos a quantidade pulsos que a posição ao ser 

selecionada, irá executar, se estiver configurado no drive, que a cada 1024 pulsos irá 

executar uma volta e no PLC for configurado em “Position Address” 2048, o motor vai 

executar duas voltas. A velocidade das posições também podem ser configuradas em 

“Com Speed”. 
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Executando as posições no ladder. 

Para executar as posições necessárias, existe uma instrução chamada “PSTRT1” para 

executar as posições do eixo X e “PSTRT2” para executar as posições do eixo Y. 

É necessário que algum operando esteja acionando essa instrução. 

Analise: 

 

Pressionando F10, para chamar a tela de instrução, escrever “PSTRT”, e parametrizar a 

mesma. 

H000: Sempre que o modelo de CPU for PLC-S, escrever zero. 

1 : se for posição 1, escrever 1, se for posição 2, escrever 2. 

D10: Endereço (memória do dispositivo), onde o código de erro (se houver) 

armazenará em uma memória. Que deve ser uma descrição de falha. Por exemplo, foi 

usado a variável D10. 

1: Código de erro 

2: Resultado da execução. 
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Ligação e configuração do Drive DGM. 

 

Configuração no Drive DGM. 

Devemos deixar em modo speed. 

 

Na velocidade principal, devemos deixar tipo Frequency: 
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E assinalar a opção “Frequency direction” 
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Ligação Elétrica. 

 
PINOS DGM I/O DGM 

(ENTRADA RÁPIDA) 

38 - Pulsos 37 - direção 

SAÍDAS RÁPIDAS PLC - S 

Y10 - Pulsos Y11 - Direção 

OBS: A ENTRADA RÁPIDA DO DRIVE DGM, É 5VCC +-, E AS SAÍDAS 

RÁPIDAS DO PLC-S, FORNECEM 24VCC, CASO NÃO TENHA UM 

TRAFO PARA REDUZIR ESTA TENSÃO A 5VCC+-, É NECESSÁRIO 

COLOCAR UM RESISTOR DE 1K8 OHM PARA DISSIPAR ESTA TENSÃO 

DA SAÍDA DO PLC – S. 

 

 


