راَىمای استفادٌ از آبجکت َای  Orkid techدر ورم افسار VTB2
با تًجٍ بٍ در حال تًسعٍ بًدن ایه آبجکت َا در صًرت برخًرد با َرگًوٍ مشکل سیستمی ي یا ورم افساری لطفا مراتب را
از طریك اکاوت فعال فًق اطالع دَید ،تیم فىی َ Orkid Techمًارٌ می کًشد تا در کمتریه بازٌ زماوی ممکه وسبت بٍ
برطرف ومًدن آن الدام وماید.
WhatsApp : +4915736627546
لدم ايل:
اوتمال فًلدر حايی آبجکت َا بٍ آدرس زیر (جُت يارد کردن آوُا بٍ سیستم ) VTB2
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ابتدا محل نصب برنامه  VTB2را همانند شکل فوق انتخاب نموده.
و فودر  Orkid Tech objرا مطابق با شکل زیر در فولدر  Objectsمحل نصب
برنامه ،وارد میکنیم
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2
1

1

تَجِ تِ ایي ًکتِ الساهیست :تِ علت ٍجَد فایل ّای سیستوی هشاتِ تا سیستن عاهل شوادرٌّگام ًصة ًرم افسار
VTB2هیثایست دایکتَری را تگًَِ ای اًتخاب ًوَد کِ تا سیستن عاهل ( )windowsدر یک درایَ ًصة ًگردد.

2

فْرست آتجکت ّای اضافِ شذُ
New objects list:
تعریف لیمت سوئیچ های سخت افزاری مخصوص ماشین آالت با دو لیمیت سویچ برای هر محور1-with 2 limit switch

تعریف لیمیت سوئیچ های سخت افزاری مخصوص ماشین آالت با سه لیمیت سوئیچ (لیمیت رفرنس مجزا) 2-with 3 limit switch

آبجکت حفاظتی کاربردی با قابلیت های مختلف 3-safety object

آبجکت مانیتورینگ زمانبندی اولیه و روتین پردازنده 4-watch dog sys

تایمر مولتی فانکشن کاربردی5-Multi timer

آبجکت کنترل اتوماتیک ارتفاع 6-Height control

آبجکت هومینگ پالس موتور 7-Z pulse – CAN

آبجکت کنترل هندویل 8-HandWheel

3

1-with 2 limit switch

شرح آبجکت :
این آبجکت مناسب ماشین آالتی میباشد که بصورت اکونومیساخته میشوند و دارای دو لیمیت سوئیچ در هر محور میباشند
 ،در واقع در اینگونه سیستم ها معموال یکی از لیمیت سوئیچ های طرفین دارای دو عملکرد میباشد و این قابلیت را دارد که
هم بعنوان لیمیت انتهایی ماشین و هم لیمیت رفرنس ( در هنگام پروسه هومینگ ) قرار بگیرد.
تعداد آبجکت :
برای هر پروژه یک عدد بسته به نوع و تعداد محور کافی میباشد.
قابلیت های آبجکت :
امکان تعریف نوع هومینگ برای هر محور (به سمت مثبت و یا منفی)
امکان تعیین ورودی جهت دکمه امرجنسی
امکان تعیین الجیک ورودی های انتخاب شده ()NC / NO
امکان انتخاب شماره پروسه (برای سیستم های مولتی پروسس)
نکته:
در حال حاضر امکان انتخاب این آبجکت تا  5محور محیا بوده و کاربران بسته به نوع ماشین میبایست فقط از یکی از
آبجکت های موجود در این زیر شاخه بسته به نوع پروژه و تعداد محورهای موجود استفاده کنند.

آبجکت لیمیت های
ورودی  2 -تایی
قسمت تنظیمات مربوط
به آبجکت
قسمت توضیحات اضافی
مربود به هر قسمت آبجکت
که با کلیک بر روی قسمت
مورد نظر توضیحات در این
قسمت نمایش داده میشود

توضیحات مرتبط با پارامترهای داخلی آبجکت:
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) Limit (+در این قسمت کلیه ورودی های جهت حرکتی مثبت مرتبط با نام محور وارد میگردد
) Limit (-در این قسمت کلیه ورودی های جهت حرکتی منفی مرتبط با نام محور وارد میگردد
 Home directionدر این قسمت کاربر میتواند نوع حرکت پروسه هومینگ را مشخص نماید .
اگر برابر صفر قرار گیرد حرکت در جهت منفی – عدد یک حرکت در جهت مثبت و در صورتی که عدد برابر دو شود پروسه
هومینگ توسط کنترل غیر فعال میشود و میبایست از طریق آبجکت پالس  Zاقدام به هومینگ توسط درایو نمود.
 EMERGENCY – EMCYجهت انتخاب یک ورودی برای فرمان قطع امرجنسی میباشد که کاربر میتواند نوع الجیک آنرا بسته به
نوع سنسور بصورت  NCو یا  NOتعیین نمایید.
 Miscدر این قسمت نام آبجکت ،توضیح آبجکت  ،انتخاب شماره پروسه جاری آبجکت که بصورت پیش فرض  Isov1و در نهایت
نوع الجیک کل پروسه ورودی که در صورتی که صفر باشد  NOو اگر یک تعیین گردد  NCمیباشد.
الزم به ذکر است کلیه آبجکت های موجود در این گروه بصورت مشابه کانفیگ میگردد و تفاوت آنها فقط در قسمت تعداد محور ها
میباشد.

2-with 3 limit switch

شرح آبجکت :
این آبجکت مناسب ماشین آالتی میباشد که دارای سه لیمیت سوئیچ در هر محور میباشند  ،در واقع در اینگونه سیستم ها
معموال لیمیت سوئیچ سوم لیمیت رفرنس ( در هنگام پروسه هومینگ ) میباشد.
تعداد آبجکت :
برای هر پروژه یک عدد بسته به نوع و تعداد محور کافی میباشد.
قابلیت های آبجکت :
امکان تعریف نوع هومینگ برای هر محور (به سمت مثبت و یا منفی)
امکان تعیین ورودی جهت دکمه امرجنسی
امکان تعیین الجیک ورودی های انتخاب شده ()NC / NO
امکان انتخاب شماره پروسه (برای سیستم های مولتی پروسس)
نکته:

5

در حال حاضر امکان انتخاب این آبجکت تا  5محور محیا بوده و کاربران بسته به نوع ماشین میبایست فقط از یکی از
آبجکت های موجود در این زیر شاخه بسته به نوع پروژه و تعداد محورهای موجود استفاده کنند.

توضیحات مرتبط با پارامترهای داخلی آبجکت:
) Limit (+در این قسمت کلیه ورودی های جهت حرکتی مثبت مرتبط با نام محور وارد میگردد
) Limit (-در این قسمت کلیه ورودی های جهت حرکتی منفی مرتبط با نام محور وارد میگردد
 Home methodدر این قسمت کاربر میتواند نوع پروسه هومینگ را مشخص نماید.
اگر برابر صفر قرار گیرد حرکت سیستم به سمت لیمیت سوئیچ هومینگ حرکت میکند و در صورتی که عدد برابر دو شود پروسه
هومینگ توسط کنترل غیر فعال میشود و میبایست از طریق آبجکت پالس  Zاقدام به هومینگ توسط درایو نمود.
 EMERGENCY – EMCYجهت انتخاب یک ورودی برای فرمان قطع امرجنسی میباشد که کاربر میتواند نوع الجیک آنرا بسته به
نوع سنسور بصورت  NCو یا  NOتعیین نمایید.
 Homing sensorدر این قسمت کاربر ورودی های متصل به سنسورهای هومینگ مجزای هر محور را وارد میکند
 Miscدر این قسمت نام آبجکت ،توضیح آبجکت  ،انتخاب شماره پروسه جاری آبجکت که بصورت پیش فرض  Isov1و در نهایت
نوع الجیک کل پروسه ورودی که در صورتی که صفر باشد  NOو اگر یک تعیین گردد  NCمیباشد.
الزم بذکر است کلیه آبجکت های موجود در این گروه بصورت مشابه کانفیگ میگردد و تفاوت آنها فقط در قسمت تعداد محورها
میباشد.
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3-safety object

شرح آبجکت :
این آبجکت نسبت به ایجاد حفاظت های مرتبط با سرو درایو و موتور استفاده میگردد.
تعداد آبجکت :
در ازای هر  node numberموجود در سیستم یک عدد مورد نیاز میباشد.
قابلیت های آبجکت :
امکان انتخاب نوع حفاظت فعال ()Axes status / Axes alarm / initial configuration / following error
امکان انتخاب شماره پروسه (برای سیستم های مولتی پروسس)
سازگار با انواع درایو های کمپانی  ESTUNشامل Pronet / ETS1010 / ETS101010
نکته:
الزم به توضیح است که این آبجکت فقط به تعداد  nodeهای موجود در پروژه مورد نیاز میباشد ،بعنوان مثال در صورتی
که سه عدد سرو  pronetدر پروژه باشد تعداد سه عدد و اگر دو عدد ETSدوتایی (در مجموع  4محور) موجود باشد فقط
نیاز به دو عدد آبجکت میباشد ،میبایست عدد node numberموجود در آبجکت مطابق با هر محور انتخاب شود.

توضیحات مرتبط با پارامترهای داخلی آبجکت:
 Settingدر این قسمت میتوان از قابلیت انتخابی (فعال  /غیر فعال) هر یک از فانکشن های موجود استفاده نمود.
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 Axes statusاین قابلیت میتواند در صورتی که سرو موتور از موقعیت مشخص شده عقب افتاد و یا مشکلی در مکانیک و حرکت
ایجاد شد نسبت به غیر فعال کردن سیستم اقدام نماید
 Axes alarmاین قابلیت کلیه آالرم های اساسی ایجاد شده بر روی صفحه نمایش درایو  ESTUNرا خوانده و در صورت وقوع
سیستم را متوقف مینماید
 initCfgاین گزینه دیتای احتمالی موجود در  PDOسرو درایو را در لحظه راه اندازی اولیه پاک کرده و راه اندازی بی خطری را
تضمین مینماید.
 Otherدر این قسمت میتوان مقدار عددی را جهت فانکشن  following window errorسرو درایو تعیین و اعمال میکند که این
پارامتر میتواند میزان جاماندگی سرو موتور را از پوزیشن اعمالی مشخص و در صورتی وقوع سیستم را متوقف سازد.
همچنین کانفیگ های عددی پروسه جاری و همچنین نوع درایو هم در این قسمت در دسترس کاربر قرار دارد
 Drive typeاگر برابر با صفر باشد درایو  pronetو در صورتی که برابر یک قرار گیرد درایو  ETSانتخاب میگردد.
 ETS typeدر صورت انتخاب نوع درایو  ETSدر آیتم باال میبایست نوع درایو را که دوتایی و یا سه تایی میباشد را در این قسمت
انتخاب نمود
 CANopenدر این قسمت هیچگونه تنظیمی مورد نیاز نمیباشد و صرفا سیستم در صورتی که از این آبجکت استفاده نماید فقط عدد
مشخص شده در قسمت  Other\nodeرا استفاده میکند.
 Miscدر این قسمت نام آبجکت ،توضیح آبجکت در دسترس میباشد.

4-watch dog sys

شرح آبجکت :
این آبجکت بعنوان  watch dogسیستم کنترل بوده و دارای دو حالت کاری میباشد  ،یکی زمان اولیه (لحظه راه اندازی) و
دیگری تا زمانی که سیستم روشن و در حال کار میباشد.
تعداد آبجکت :
در ازای هر پروژه یک عدد الزامی میباشد
قابلیت های آبجکت :
امکان تعیین بازه زمانی اولیه سیستم توسط کاربر
امکان صدور فرمان امرجنسی جهت توقف کامل ماشین
دارای خروجی وضعیت تابع جهت استفاده کاربر
امکان انتخاب شماره پروسه (برای سیستم های مولتی پروسس)
نکته:
الزم به ذکر است که در این آبجکت میبایست بیت های خروجی وضعیت که در قسمت تنظیمات قرار دارند حتما کانفیگ
شوند.
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توضیحات مرتبط با پارامترهای داخلی آبجکت:
 Otherدر این قسمت میتوان از آپشن  Auto EMCYو همچنین تعیین نوع پروسه استفاده نمود که بصورت پیش فرض پروسه اول
 Isov1انتخاب شده است.
 Settingدر این قسمت میتوان تنظیمات زمانی و خروجی را انجام داد
 TINITمدت زمان اولیه در مقیاس میلی ثانیه
 IsoUsFlagدر صورتی که کنترل به نرم افزار  IsoUsمتصل شده و ارتباط برقرار شود در این قسمت یک خروجی بیتی فعال
میشود که میتوان از آن در برنامه اسنفاده نمود(الزم به ذکر است که میبایست یک عدد رجیستر بیتی در قسمت متغییر ها تعریف و آن
را در این آبجکت به این گزینه اختصاص داد)
 CNCfaultFlagدر صورتی که کنترل دچار مشکل و یا خطا گردید این خروجی فعال میگردد(الزم به ذکر است که میبایست یک
عدد رجیستر بیتی در قسمت متغییرها تعریف و آن را در این آبجکت به این گزینه اختصاص داد)
 Miscدر این قسمت نام آبجکت ،توضیح آبجکت در دسترس میباشد.
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5-Multi timer

شرح آبجکت :
تایمر کاربردی دارای حاالت کاری متنوع
تعداد آبجکت :
بسته به نیاز کاربر و فضای مجاز کنترلر
قابلیت های آبجکت :
امکان استفاده از تامیر در مد کاری  (T-ONDELAYروشن شدن با تاخیر)
امکان استفاده از تامیر در مد کاری  (OFF DELAYخاموش شدن با تاخیر)
امکان استفاده از تایمر در مد کاری ( ON/OFFدارای زمان های مجزا)
امکان کنترل پیوسته (  ) continuesدر مد کاری ON/OFF
امکان استفاده بصورت میلی ثانیه/ثانیه/دقیقه
نکته:
الزم به ذکر است که در این آبجکت میبایست بیت های خروجی وضعیت که در قسمت تنظیمات قرار دارند حتما کانفیگ
شوند.

توضیحات مرتبط با پارامترهای داخلی آبجکت:
 Value settingدر این قسمت میتوانید نسبت به تنظیم پارامترهای زیر اقدام نمایید
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TONمدت زمان تاخیر در روشن شدن (قابل استفاده در مد کاری )OFF delay
 TOFFمدت زمان تاخیر در خاموش شدن(قابل استفاده در مد کاری )OFF delay
SCALE-TIME FORMATجهت تعیین مقیاس زمانی تایمر (عدد یک جهت انتخاب میلی ثانیه/عدد  1000جهت انتخاب ثانیه/عدد
 60000جهت انتخاب دقیقه)
 T-ONDELAYمدت زمان تاخیر جهت فعال شدن تایمر ( قابل استفاده در مد کاری )ON DELAY
 SETTINGدر این قسمت میتوانید تایمر را مدیریت نمود
 OUT-BITفلگ خروجی تایمر جهت استفاده در برنامه(الزم به ذکر است که میبایست یک عدد رجیستر بیتی در قسمت متغییرها
تعریف و آن را در این آبجکت به این گزینه اختصاص داد)
 TOGGLEدر صورت فعال بودن این گزینه سیستم بصورت متوالی در مد  ON/OFFو با زمانهای تنظیمی  TONو  TOFFکار
میکند
 RESET-BITدر صورتی که از حالت تایمر  ON delayاستفاده شده باشد با این ورودی بیتی میتوان فلگ خروجی تایمر را ریست
نمود( الزم به ذکر است که میبایست یک عدد رجیستر بیتی در قسمت متغییرها تعریف و آن را در این آبجکت به این گزینه اختصاص
داد)
 TYPEاگر برابر  trueباشد تایمر در مد OFF delayو اگر  falseباشد تایمر در مد  ON delayکار میکند
 ENABLE-FlagBitبا استفاده از این ورودی بیتی میتوان از فانکشن تایمر را فعال و غیر فعال نمود(الزم به ذکر است که میبایست
یک عدد رجیستر بیتی در قسمت متغییر ها تعریف و آن را در این آبجکت به این گزینه اختصاص داد)
 Miscدر این قسمت نام آبجکت ،توضیح آبجکت در دسترس میباشد.
6-Height control

شرح آبجکت :
امکان کنترل ارتفاع در سیستم های جوش و برش و ...بصورت اتوماتیک
تعداد آبجکت :
برای هر پروژه یک عدد
قابلیت های آبجکت :
امکان تعیین محور مورد نظر جهت کنترل اتوماتیک
امکان انتخاب شماره پروسه (برای سیستم های مولتی پروسس)
قابلیت تنظیم گین و میزان هیسترزیس سیستم
نکته:
--------------------------------------
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توضیحات مرتبط با پارامترهای داخلی آبجکت:
Settingدر این قسمت میتوان تنظیمات مرتبط با آبجکت را اعمال نمود
 Run command bitبا استفاده از این ورودی بیتی میتوان فانکشن کنترل ارتفاع را فعال و یا غیر فعال نمود(الزم به ذکر است که
میبایست یک عدد رجیستر بیتی در قسمت متغییر ها تعریف و آن را در این آبجکت به این گزینه اختصاص داد)
 HC enable status bitدر صورت فعال بودن فانکشن کنترل ارتفاع فانکشن یک عدد خروجی بیتی را برای شما فعال میکند
 Analog input channelبا استفاده از این گزینه میتوان شماره سخت افزار ورودی آنالوگ مورد نظررا تعریف نمود(این فیدبک
آنالوگ میتواند از خروجی سورس پالسما و یا تجهیز مشابه به کنترلر وارد شود)
 Analog scaleاز طریق رجیستر UINTی که به این گزینه اختصاص میدهیم میتوان میزان آنالوگ کالیبره شده ورودی را مشاهده
نمود
 Volt maxمیزان ولتاژ ماکزیمم آنالوگ را از طریق این گزینه میتوان تعیین نمود
 Torch commandخروجی بیتی جهت فرمان روشن و خاموش تورچ از طریق این گزینه صادرمیشود(الزم به ذکر است که
میبایست یک عدد رجیستر بیتی در قسمت متغییر ها تعریف و آن را در این آبجکت به این گزینه اختصاص داد)
 Axis indexشماره اندیس  Isoمحور مورد نظر را در این قسمت وارد میکنیم ،به عنوان مثال میتوان از جهت کنترل محور  Zعدد
این گزینه را برابر  2قرار داد.
 Controlدر این قسمت میتوانید تنظیمات گین  ،Threshold ،میزان تنظیمی  set pointکنترل ارتفاع و همچنین جهت  PIDو DIV
را میتوان در این قسمت مدیریت نمود.
 Miscدر این قسمت نام آبجکت ،توضیح آبجکت در دسترس میباشد.

12

7-Z pulse – CAN

شرح آبجکت :
از این آبجکت در زمانی استفاده میکنیم که نیاز به انجام پروسه هومینگ محور خاصی با استفاده از پالس  Zخود موتور
داشته باشیم که میتوان به راحتی از آن بهرمند شد
تعداد آبجکت :
در ازای هر  node numberموجود در سیستم یک عدد مورد نیاز میباشد.
قابلیت های آبجکت :
سازگار با انواع درایو های کمپانی  ESTUNشامل Pronet / ETS1010 / ETS101010
امکان انتخاب شماره پروسه (برای سیستم های مولتی پروسس)
امکان تغییر الجیک سنسور ورودی ()NC-NO
نکته:
الزم بذکر است که جهت بهرمندی از این آبجکت میبایست در داخل درایو  ESTUNمقدار عدد پارامترهای  PN512و
 PN513را برابر  1111قرار دهید وهمچنین متد هومینگ محور مورد نظر را از طریق machine parameterنرم
افزار  ISOUSو در داخل  tabمحور مورد نظر مقدار  RZERO_MODE_...را بصورت  Customبر روی عدد  640و
یا  384بسته به جهت حرکت مثبت و یا منفی محور قرار داد.

توضیحات مرتبط با پارامترهای داخلی آبجکت:
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 Settingدر این قسمت میتوانید نسبت به نوع پروسه سیسستم را تنظیم نمایید
 Drive typeبا استفاده از این گزینه شما میتوانید نوع درایو را انتخاب نمایید ،عدد صفر برای Pronetو عدد یک برای ETS
 Idxاگر در گزینه باال مدل درایو انتخابی  ETSباشد میتوان توسط این گذینه اندیس محور مرتبط با آن درایو را انتخاب نمود
 NCدر صورتی که بخواهیم الجیک سنسور ورودی را برعکس نماییم این گزینه را فعال میکنیم.
 CANopenدر این قسمت هیچگونه تنظیمی مورد نیاز نمیباشد و صرفا سیستم در صورتی که از این آبجکت استفاده نماید فقط عدد
مشخص شده در قسمت  Misc \nodeرا استفاده میکند.
 Miscدر این قسمت نام آبجکت ،توضیح آبجکت و همچنین تعیین شماره  nodeمورد نظر محور مربوطه و با استفاده از
 homing typeمیتوانیم عدد خوانده شده مد کاری هومینگ را از  ISOUSتوسط یک رجیستر به این گزینه اختصاص داد که
آبجکت بتواند با توجه به مد انتخابی کاربر( 640و یا  384و  )...نسبت به نوع پروسه تصمیم گیری نماید.

اضافه شدن و نمایش کلیه آبجکت ها در قسمت مربوطه نرم افزار VTB2
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8-OrkidHandWheel

شرح آبجکت :
مورد استفاده از این آبجکت زمانی است که نیاز به استفاده از هندویل در ماشین وجود دارد و تنها با اضافه کردن این
آبجکت به پروژه و تنظیم ورودی های مربوط به تعیین  Feedو محور ،می توان به راحتی قابلیت استفاده از هندویل را در
ماشین فراهم کرد.
تعداد آبجکت :
در ازای هر  Processیک عدد مورد نیاز میباشد.
قابلیت های آبجکت :
از این آبجکت می توان در ماشین هایی از  2تا  6محور استفاده کرد.
امکان استفاده از هندویل آنالین با تغییر در تنظیمات.
نکته:
الزم بذکر است که جهت بهره مندی از قابلیت هندویل آنالین در هر محور که نیاز به استفاده از این آپشن وجود دارد
می بایست مقدار  vel shiftرا در نرم افزار  Isousدر قسمت  machine parametersمربوط به همان محور را تنظیم
کرد.
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توضیحات مرتبط با پارامترهای داخلی آبجکت:
 Settingدر این قسمت می توانید نسبت به نوع پروسه سیسستم را تنظیم نمایید
 Axis_X……..Axis_Cبا استفاده از این گزینه شما می توانید شماره ورودی مورد نظر برای هر محور را انتخاب کنید.
نکته:
به صورت پیش فرض شماره ورودی تمام محورها  inp127میباشد .در صورت استفاده از هر محور این ورودی بر اساس ورودی
مد نظر تغییر می کند در غیر اینصورت این مقدار نباید تغییر کرده و همان  inp127باقی می ماند.
 X1,X10,X100با استفاده از این گزینه ها ورودی های مربوط به تنظیم ضریب  feedهندویل تعیین می گردد .در صورت عدم نیاز
به هر کدام از این ضرایب مقدار باید پیش فرض باشد.
 Pulse input Chanelدر این قسمت باید شماره کانال ورودی پالس از طریق هندویل تعیین گردد .به عنوان مثال در کنترلر های
مدل  NGM_EVOشماره کانال پالس وردی موجود بر روی  CPUشماره  16می باشد.
 Online_HandWheelبا استفاده از این گزینه می توان آپشن هندویل آنالین را فعال یا غیر فعال کرد.

لطفا تَجِ فرهاییذ
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