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 معرفی 1

دستگاهی برای راه اندازی و کنترل شیرهای هیدرولیک است. این درایور  MA-VD20درایور سری 

تصویر درایور   1-1شکلتناسبی را دارا است.  شیرهای اندازی طیف وسیعی از شیرهای سرو وتوانایی راه

 دهد.مورد بحث را نشان می

 
 MA-VD20تصویر درایور شيرهای سرو و تناسبی مدل : 1-1شکل

 های بارزویژگی 1-1

 ابعاد و وزن مناسب 

 ورودی و خروجی ایزوله 

 های آنالوگ استانداردبا طیف وسیع ورودی یسازگار 

 جریان خروجی قابلیت تنظیم حداکثر 

  اضافه نمودن سیگنال قابلیتDither های مختلفبا دامنه و فرکانس 

 کاربردها 1-2

 اندازی شیرهای سرو و شیرهای تناسبی هیدرولیکراه 

 اندازی موتورهای راهDC توان پایین 
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 تئوری عملکرد 2

شود، درایور از دو کانال نشان داده شده است. همانطور که مشاهده می 1-2شکلکی درایور در دیاگرام بلو

مستقل تشکیل شده است. همچنین بخش خروجی به طور کامل از ورودی ایزوله شده است و همچنین 

از اثرگذاری خروجی روی ظر گرفته شده است تا برای هر بخش منبع تغذیه جداگانه و ایزوله در ن

 های آنالوگ و مدار میکروکنترلر جلوگیری شود.ورودی
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 MA-VD20تصویر درایور شيرهای سرو و تناسبی مدل : 1-2شکل 

 

 اندازیراه 3

 درایور باید مراحل زیر انجام گیرند: برای راه اندازی و استفاده از

 برای هر کانال آنالوگ ورودی محدودهتنظیم  -1

 Ditherتنظیم سیگنال  -2

 و اتصال تغذیه سیم بندی و اتصال صحیح ورودی ها و خروجی ها -3

 تنظیم حداکثر جریان خروجی در صورت نیاز -4
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 های آنالوگورودی تنظيم محدوده 3-1

ال در چهار حالت امکانپذیر است. برای تنظیم محدوده ولتاژ های آنالوگ برای هر کانتنظیم ورودی

 SW2دیپ سوئیچ ، از 2ظیم محدوده ولتاژ ورودی کانال تنو برای  SW1دیپ سوئیچ ، از 1ورودی کانال 

نحوه تنظیم محدوده ورودی آنالوگ را برای هر کانال نشان  2-3جدول و  1-3جدول شود. استفاده می

 دهد.می

 

 1تنظيم محدوده سيگنال آنالوگ برای کانال : 1-3جدول 

SW1 (CH1) 
Input Voltage 

4 3 2 1 
ON ON OFF OFF -10 to 10V 
OFF ON ON OFF 0 to 10V 
OFF ON OFF ON -5 to 5V 
OFF OFF ON OFF 0 to 5V 

 
 2محدوده سيگنال آنالوگ برای کانال  تنظيم: 2-3جدول 

SW2 (CH2) 
Input Voltage 

4 3 2 1 
ON ON OFF OFF -10 to 10V 
OFF ON ON OFF 0 to 10V 
OFF ON OFF ON -5 to 5V 
OFF OFF ON OFF 0 to 5V 

 

 Ditherتنظيم سيگنال  3-2

یک موج سینوسی با دامنه و فرکانس مشخص است که با سیگنال آنالوگ ورودی جمع  ditherسیگنال 

جدول شود. در استفاده می SW2از دیپ سوئیچ  ditherبرای تنظیم دامنه و فرکانس سیگنال شود. می

 چگونگی انجام این تنظیمات نشان داده شده است. 4-3جدول و  3-3

 Ditherتنظيم فرکانس سيگنال : 3-3جدول 

SW3 Dither 

frequency 
2 1 

OFF OFF 50Hz 
OFF ON 100Hz 
ON OFF 200Hz 
ON ON 400Hz 
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 Ditherتنظيم دامنه سيگنال : 4-3جدول 

SW3 Dither 

Amplitude 
4 3 

OFF OFF 0 % FS 
OFF ON 2 % FS 
ON OFF 5 % FS 
ON ON 10 % FS 

 

 ها و سيم بندیترتيب پایه 3-3

نشان داده شده  1-3شکلنحوه برقراری اتصاالت در  و 5-3جدول عملکرد هر پایه در  ها وترتیب پایه

شود. محدوده ولتاژ اعمال می COMو  AIIN1های ورودی آنالوگ مربوط به کانال یک به پایه است.

در چهار حالت قابل تنظیم است. همچنین ورودی آنالوگ  SW1ورودی با توجه به وضعیت دیپ سوئیچ 

شود و محدوده ورودی این کانال از طریق اعمال می COMو  AIIN2های مربوط به کانال دو به پایه

SW2 های شود. پایهتنظیم میTEST1  وTEST2  برای تست دستگاه هنگام ساخت در نظر گرفته

ورودی تغذیه دستگاه  -Supplyو  +Supplyهای پایه اند و در عملکرد عادی دستگاه کاربردی ندارند.شده

 24شود از ولتاژ در نظر گرفته شده است. پیشنهاد می DC ولت 36تا  12باشند. ولتاژ ورودی دستگاه می

از  2و خروجی کانال  -OUT1و  +OUT1از طریق  1خروجی کانال  شود.برای تغذیه استفاده  DCولت  

 در دسترس است. -OUT2و  +OUT2طریق 

 
 ها و وظيفه هر پایهترتيب پایه: 5-3جدول 

Function PIN Function PIN 

OUT1+ 11 AIN1 1 
OUT1- 12 COM 2 
OUT2+ 13 AIN2 3 
OUT2- 14 COM 4 

NC 15 TEST2 5 

NC 16 TEST1 6 

NC 17 Supply - 7 

NC 18 Supply - 8 

NC 19 Supply + 9 

NC 20 Supply + 10 
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 نحوه برقراری اتصاالت: 1-3شکل

 یخروج انیحداکثر جر ميتنظ 3-4

با در اختیار کاربر قرار داده شده است.  Current Limitبرای تنظیم حداکثر جریان خروجی، پیچ تنظیم 

برحسب میلی آمپر در   تغییر پیچ تنظیم توسط کاربر، عدد مربوط به حداکثر جریان مجاز برای هر کانال

قابل تنظیم است.  MAXو  MINشود. این عدد بین دو مقدار نشان داده می Seven Segmentنمایشگر 

در صورتی که جریان خروجی هر کانال از حد تعیین شده فراتر رود، عالوه بر محدودسازی جریان چراغ 

 شود.( به نشان هشدار روشن میCH2یا  CH1مربوط به آن کانال )چراغ 

 


