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Регулаторът BU-02RTR(M) е съвременен микропроцесорен прибор. Той има 

шест разрядна индикация, шест входа и два изхода. Има възможност да регулира 
оборотите на постояннотоков двигател с вграден пулскодер. Регулаторите позволяват 
въвеждането на програма за оборотите на двигателя в зависимост от броя на постъпилите 
импулси на тактовия вход. 

Регулаторът BU-02RTR  подава и импулси за управление на двигател за рязане. 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ 
 

Захранващо напрежение/ Консумация       AС - 220 V/5 VA   
Вид на регулатора ПИ  
Индикация   6 разряда 
Входове    6 бр. 
Ниво “0” на входовете   от 0 до 2 V 
Ниво “1” на входовете   от 5 до 30 V 
Максимална честота на вход А   35кHz 
Минимален импулс на вход Z    30 µs 
Време на цикъла за регулиране   1 ms 
Изход за двигател   PWM, период 25 µs, N-P-N 
Максимален ток за двигателя   5 А 
Изход  импулси за резачката   P-N-P 
Максимален ток за резачката   5 А 
Минимално напрежение на двигателите  5  V 
Максимално напрежение на двигателите  40  V 
Брой на настройваемите стъпки  16 
Настройваеми параметри: 
 - брой импулси  от 1 до 9999 
 - обороти на двигателя  от 0 до 999.9 tr/min 
 - импулси от пулскодера РС  от 0 до 9999 imp/tr 
 - ширина на импулса за резачката  от 0.1 до 25.5 s 
 - период на импулса за резачката  от 0.1 до 25.5 s 
 - коефициент на регулатора  от 0 до 9.99 %/ tr/min 
 - времеконстанта на интегриране   от 1 до 999 ms 
Енергонезависима памет 
Памет при изключване на захранването 
Температурен диапазон  от 0 до 50оС 
Габарити  48х96х130 mm 
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УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП НА РАБОТА 
 

Уредът е оформен в стандартна кутия за монтаж на панел. Външният вид на 
лицевия панел е показан на фигура 1.  

Светодиод  К1  индицира постъпването на импулс на вход А. 
Светодиод  К2  индицира постъпването на импулс на вход Z. 
Светодиод  CH1  информира, че на дисплея се индицират измерените обороти. 
Светодиод  CH2  информира, че на дисплея се индицират зададените обороти. 
 

 
 

                                                                  фиг.1 
 
Управлението и настройката се извършва с три бутона. В зависимост от режима на 

работа на уреда те имат различни функции – Таблица 1 
 
       Таблица 1 

РЕЖИМ 

Бутони Дисплей Настройка Параметри Програма 
 Измерени/зададени 

обороти 
- Увеличава 
стойността 

- Сменя параметъра 
- Увеличава стойността 

- Сменя параметъра 
- Увеличава стойността 

 
Ниво на изхода в % 

- Намалява 
стойността - Намалява стойността 

- Сменя параметъра 
- Намалява стойността 

 Влизане в режим 
“настройка” 

Излизане от 
режима 

Влизане в параметъра 
Излизане от параметъра  

Влизане в параметъра 
Излизане от параметъра 

+ 
Влизане в режим 
“параметри” 

- Излизане от режима - 

+ 
Влизане в режим 
“програма” 

- - Излизане от режима 

+ 
Средна абсолютна 
грешка 

- 
- - 

 
Регулаторът на обороти е пропорционално интегрален. Оборотите се определят на 

базата на постъпващите импулси от пулскодера на вход А за времето на цикъла. 
Определените обороти се сравняват със заданието, определя се грешката на регулиране и 
на базата на параметрите на регулатура се формира изходното въздействие в %, което във 
вид на ШИМ управлява напрежението на двигателя, а от там и оборотите му.  

За управлението на резачката се формират положителни импулси със зададените 
параметри. 
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МОНТАЖ И ВКЛЮЧВАНЕ НА РЕГУЛАТОРА 
 

Уредът се монтира на панел в предварително пробит монтажен отвор с размери  91 
х 43 mm, като се закрепва с приложените стяги, които се слагат в предвидените за тях 
легла. 

Включването става към задния панел чрез разглобяеми клеми. Задният панел е 
дадена на черт. 2. 

 

 
 

Черт. 2 
 
 
Предназначението на клемите е: 
 OnM – вход - включване на двигателя 
 A -  вход - фаза А на пулскодера 
 Z – вход - тактов вход за програмен режим – фаза Z на пускодер 
 Sp - вход - включване двигателя на бърз ход 
 Pr – вход -  влизане в програмен режим 
 OnR – вход - включване на резачката 
 +M – положително напрежение за двигателя,  извод + на двигателя 
 -M – изход - извод минус на двигателя 
 GNM - отрицателно напрежение за двигателя, отрицателно напрежение за 

резачката, извод минус на резачката 
 +Ur - Положително напрежение за резачката 
 +R - изход - извод управление  на резачката 
 +12V - вътрешното изправено напрежение за захранване на пулскодера и 

входовете 
 GND – Maса на вътрешното изправено напрежение 
 ~220 V – захранване на прибора 
 
 

Внимание:  
Монтажът и работата с устройството да се извършва само от обучен персонал. 
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РЕЖИМИ НА РАБОТА И НАСТРОЙКА 
 
 

Уредът може да бъде в следните режими: 
 
РЕЖИМ “МОНИТОР” 
 
В този режим могат да се видят измерените и зададените обороти на двигателя, 

подаваната команда към двигателя и средната абсолютна грешка при регулирането. (виж 
Таблица 1) 

При включването на захранването уредът влиза в този режим. Ако не е подадено 
разрешение за въртене на двигателя (вход OnM) се изписва STOP.  Ако е подадено 
разрешение за въртене на двигателя индикацията мига, което означава, че се чака 
потвърждение за стартиране на двигателя чрез превключване на вход OnM (ключ On / 
Off).  

По същия начин се стартира и резачката (вход OnС). 
Ако уредът е в програмен режим първите два разряда указват текущата стъпка, а 

останалите оборотите на двигателя.  При всяко влизане в програмен режим (вход Pr) се 
започва от стъпка 1. 

При спиране на тока се запомня текущата стъпка и при последващото включване 
уредът продължава от запомнената позиция. Ако спирането е за повече от 30 s 
двигателите не се включват, индикацията мига и се изчаква операторът да ги стартира 
чрез превключване ключовете On / Off на двигателя и резачката. 

От този режим се влиза и в останалите режими. 
 
РЕЖИМ “НАСТРОЙКА” 
 
Влизането в този режим става от режим “МОНИТОР” чрез натискане на       . 

Индикация за влизането е мигането на всички светодиоди.  
В този режим може да се промени заданието за обороти, както в ръчния режим за 

работа, така и в програмния – тогава се настройват оборотите за съответната стъпка. 
Оборотите се променят заедно с промяната на заданието. За запомнянето на новото 
задание и излизане от режима се натиска          . Ако заданието не се запомни, то при 
смяната на стъпката се излиза от режима без запомняне на текущата стойност. 

 
РЕЖИМ “ПАРАМЕТРИ” 
 
Влизането в този режим става от режим “МОНИТОР” чрез едновременното 

натискане на бутони         и          . Индикация за влизането е мигането на всички 
светодиоди. 

В този режим може да се задават параметрите за работа на резачката и на 
регулатора. След влизането в режима се изписва:  

 
CUT- следват параметрите за резачката 
 
С бутон             се избира настройваемия параметър: 
 
I-CU – време на импулса в секунди; 
P-CU – време на периода в секунди; 
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rEG – следват параметрите на регулатора 
 
Cr – коефициент на пропорционалност 
Tr – времеконстанта на интегриране; задаването на стойност 0 изключва 

интегралната съставка 
PCOD - брой на импулсите на пулскодера 
 
За промяна на параметъра се натиска       ,  за да се покаже стойността му и чрез 

бутони      ,         се установяава новата стойност. Запомняне на новата стойност – с          .              
Излизане от режима - едновременното натискане на бутони         и          , когато е 

изписано името на параметъра. 
 
РЕЖИМ “ПРОГРАМА” 
 
Влизането в този режим става от режим “МОНИТОР” чрез едновременното 

натискане на бутони         и          . Индикация за влизането е мигането на всички 
светодиоди. 

В този режим може да се задават параметрите за работа в програмен режим. За 
всяка стъпка се насройва броя на импулсите на вход Z (PL), от който започва съответната 
стъпка и оборотите, които трябва да се потдържат (tr).  

След влизането в режима се изписва  
 
Prog - следват параметрите за програмата 
 
С бутони        ,   ,      се избира настройваемия параметър: 
 
PL01 – начални импулси за стъпка 01 – не се настройват – заложени са 0; 
tr01 – обороти за стъпка 01; 
PL02 – начални импулси за стъпка 02;  
tr02 – обороти за стъпка 02; 
 
................................................................... 
 
PL16 – начални импулси за стъпка 16;  
Tr16 – обороти за стъпка 16; 
 
За промяна на параметъра се натиска       ,  за да се покаже стойността му и чрез 

бутони      ,         се установяава новата стойност. Запомняне на новата стойност – с          .             
Ако исканите стъпките са по малко от 16, то за първата ненужна стъпка се задава PL с по-
малка стойност от тази за предишната стъпка. 

Излизане от режима - едновременното натискане на бутони         и          , когато е 
изписано името на параметъра. 
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ИЗБОР НА ПАРАМЕТРИТЕ 
 
 

1. Избор на пулскодер 
От броя на импулсите на пулскодера (PC) се определят минималните и 
максималните обороти, които могат да се измерват: 
 
  tr min= 12 000/PC  [tr/min] 

tr max= 2 100 000/PC  [tr/min] 
 

При РС=2500            tr min = 4.8 [tr/min] 
tr max= 840 [tr/min] 
 
 

2. Избор на параметрите на регулатора 
 

Реализираният регулатор е от вида 
 

PWM= Kr*Dtr+1/Tr*∫Dtr*dt, 
 
където:   PWM е формирания изход в % 
  Kr  – коефициент на пропорционалната съставка  
  Dtr – грешка между зададените и измерени обороти 
  Tr  – времеконстанта на интегриране 

∫Dtr*dt  - интеграл на грешката по времето 
 

 Параметрите Kr и Tr се определят от параметрите на обекта  
    
 Като първи стойности на регулатора се въвеждат примерно: 
 
   Kr=1 [%/tr/min]   
   Tr= 50 [ms] 
 
  
  За донастройка на параметрите се използва стойността на  средната абсолютна 

грешка. 
 

3.  Избор на параметрите на резачката 
 

Импулсът се избира така, че да е по-малък от времето за един оборот на 
двигателя – примерно 1 [s] 

Периодът се определя от размера, който трябва да се отреже. 
 
 

  


