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   :پيشگفتار

  

شرفته و                   OMRON سال اخير شرآت     ٧٠در   د محصوالت اتوماسيون صنعتي پي ه تولي يكي از آارخانجات پيشتاز در زمين

نيز انجام خدمات مهندسي توسط آارشناسان مجرب و متخصص بوده است و يكي از بزرگترين اجرا آننده هاي فعاليتهاي      

  . محصوالت آامل و وسيعش مي باشد با به آار گيرينولوژي هاي هوشمند اسيون از طريق تكاتوم

رآت   رآت Yaskawaش ون ش ز همچ ا  OMRON ني ي و درايوه اي الكتريك وژي موتوره ه تكنول واره در زمين  و هم

ا   ات ، مكاترونيكه ه ج يون آارخان رل اتوماس ين محصوالت آنت ا و همچن وده ورباته شتاز ب ا پي رين مجري ي از بزرگت ن يك

  . طرحهاي صنعتي مي باشد 

ن شرآت در        ارايي         قابليت اي ا آ د محصوالت ب اال و      تولي سيار ب اد ب رين و    ، ١مجتمع   و قابليت اعتم ه يكي از بزرگت آن را ب

  .ل آرده است  يبدتمعروفترين شرآتها در زمينة تجارت اينورتر و سرو درايوها 

  .ينهاي اتوماسيون همكاري مي نمايند شمحصوالت مااست آه اين دو آمپاني در بازار توليد بيش از يك دهه 

وان      Yaskawa% ۴٩ و OMRON % OMRON _ YASKAWA (OYMC)  )۵١ حال شرآت مشترآي تحت عن

ه مشتريان                                 ) ان را در سطح جهان ب رين سطح اطمين ا الت وژي هوشمند و ب رين تكنول ا بهت  ايجاد گرديده  تا محصوالتي ب

ه ت    االخص در زمين د و ب ه ده د ارائ ا  Motionولي ا ه ا   ، و درايوه ود را ب صوالت خ شترك مح ام م  _ OMRON ن

YASKAWA ،     صوالت ر مح وژي برت ي از تكنول ه تلفيق االي      OMRONآ اده ب وق الع ارايي ف ان و آ ت اطمين  و قابلي

  .د ، به بازار ارائه نمايد ن را دارا مي باشYaskawaمحصوالت 

اري ،   ن همك ا اي سيار   ب روش ب اي ف بكه ه ب ش وب ترآي سلم   OMRONخ اي م وژي ه ا و تكنول  ، Yaskawa و قابليته

   .نموده استپشتيباني و سرويس دهي بهتر به مشتريان را تضمين 

ر   ا( OYMC )شرآت از مهمترين توليدات مشترك اين  ا حد    آينورترهاي صنعتي مي باشد آه در اين جزوه ب ن هستيم ت

  . آشنا نماييم CIMR-V7ا و به صورت خاص اينورترهاي سري امكان شما را با قابليتهاي فراوان اين اينورتر ه
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  مقدمه 

  ينورتر نياز داريم ؟از نظر شما چرا به ا

ردن      . داليل فراوان و متعددي براي استفاده از اينورتر ها وجود دارد     ار ب ه آ دون ب د ب در بعضي آار بردها همچون ماشينهاي توليدي اجراي فراين

  . صرفه جويي انرژي دارد اينورتر ميسر نمي باشد و در بعضي آاربردها نيز مانند پمپ هاي گريز از مرآز به آار گيري اينورتر نقش بسزايي در

  

  به طور آلي اينورتر در موارد زير به آار مي رود 
 انجام تنظيمات مورد نيازجهت سرعت يك فرآيند  •

 انجام تنظيمات مورد نيازجهت گشتاور يك فرآيند   •

 صرفه جويي  انرژي و افزايش بازده  •

  آاربرد اصلي اينورتر 

  . مي باشد ACموتور القايي  ،  آنترل سرعت ACاصلي ترين آاربرد اينورتر

  

  چگونه؟
  .با اعمال جريان با فرآانس متغير به موتور اين امر تحقق مي يابد 

 
  گاه به جاي استفاده از اينورتر از موتورهاي دو سرعته استفاده مي نمايند آه به آار گيري اين روش مزايا و معايب خاص خود را دارا مي باشد 

  

  :مزايا 
 تر مي باشد از اينورتر ارزان •

 به راحتي نصب مي شود  •

  بسيار آمي دارد EMIنويز  •

  

  معايب 
 جريان راه اندازي بسيار بااليي در حدود •

  درصد جريان نامي را دارا مي باشند ۵٠٠ تا ۴٠٠ 

 . در هنگام شروع به آار و توقف ، ضربه هاي شديدي را وارد ميكند •

 آنترل فقط براي دو سرعت مشخص موجود مي باشد   •

  مان زيادي را براي آاهش و تغيير سرعت نياز دارندز •
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  ساختار موتور القايي 
ام      ه ن موتورهاي القايي يكي از پر آار برد ترين موتورها در صنايع بوده و داراي يك قسمت ساآن ب

ند    ي باش ور م ام روت ه ن سمت دوار ب ك ق تاتور و ي وده و درون  .اس صب ب ور ن ر روي مح ور ب روت

  . استاتور مي چرخد 

 به علت عمل القا AC وصل شده و در روتور جريان  ACدر موتورهاي القايي ، استاتور به شبكه 

  .برقرار مي گردد و به همين علت نيزآن را موتور القايي مي نامند 

  .هسته استاتور مورق و سطح داخلي آن حاوي شيارهايي است ، آه سيم پيچي هاي سه فاز در آن جاسازي شده اند 

  

  .وتور نيز مورق است و سطح خارجي آن حاوي شيارهايي است و هاديهاي روتور در اين شيارها جاسازي مي شوند هسته ر

  :روتور موتورهاي القايي سه فاز از نظر ساختار بر دو نوع اند 

  روتور سيم بندي شده آه درون شيارهاي روتور سيم پيچي مسي يا آلمينيومي جاسازي شده اند : الف 

د       روتور  : ب   ه شده ان ا مسي تعبي ا از دو سمت       .قفس سنجابي آه درون شيارهاي روتور ميله هاي آلومينيومي ي ه ه ور ، ميل وع روت ن ن در اي

  .توسط حلقه هاي انتهايي به هم متصل اند و يا به عبارت ديگر ، ميله ها از دو سمت اتصال آوتاه شده اند 

   يدان مغناطيسي گردانم
اگر جريان متناوب سينوسي از آالفهاي هر فاز بگذرد ، در اين صورت   . درجه الكتريكي جابجايي دارند ١٢٠يكديگر محور آالفهاي استاتور با     

2 mmf)  نوساني ايجاد خواهد شد آه دامنه و جهت آن به مقدار لحظه اي جريان عبوري از سيم پيچ بستگي دارد )نيرو محرآه مغناطيسي.  

  . در جه الكتريكي جابه جايي دارند ١٢٠ مواجه هستيم آه نسبت به هم a , b , cه فازهاي  سينوسي مربوط بmmfلذا با سه موج 

  :در صورتيكه جريانهاي متعادل از سيم پيچ هاي استاتور بگذرد ، خواهيم داشت 
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  . هر فاز منطبق بر محور مغناطيسي آن فاز مي باشد mmfماآزيمم موج 

 فاز را مي توان به صورت يك بر دار فضايي نشان داد و اين بردارها در امتداد محور مغناطيسي فازها خواهند بود و دامنه  هرmmfلذا موج 

 منتجه از جمع برداري اين سه بردار به روش تر سيمي و يا تحليلي حاصل mmfشان با جريان لحظه اي فازها متناسب است ، در نتيجه 

  .خواهد شد 

  

  

   روش تر سيمي
  . منتجه را بررسي خواهيم نمود mmfدر  اين روش در لحظات مختلف مقدار و جهت 

  : ، بنا بر سه را بطه فوق الذآر خواهيم داشت t=ω ٠در لحظه 
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2 Magnetic Motive Force  
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  : منتجه اين سه مقدار در شكل نمايش داده شده اند  mmfآه 

  دارا مي باشد را Fmax / 2 3 مقداري برابر mmf,منتجه اين سه 

  . آه در شكل  نمايش داده شده است 

  

  

  : ، جريان فازها به صورت زير مي باشد  wt = 90در لحظه 
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  :  ، به صورت زير خواهد بود mmfلذا در اين لحظه وضعيت بردارهاي 

   بوده و تنها Fmax / 2 3واضح است آه اندازه بردار منتجه همان 

  . درجه دوران داشته است ٩٠ان به ميز

  و به همين ترتيب مشاهده مي شود آه در بازه هاي زماني ديگر نيز ، بردار منتجه

  . ، در حال دوران مي باشد Fmax / 2 3 با دامنه ثابت 

   درجه به ١٢٠لذا اصطالحاٌ  گفته مي شود با اعمال ورودي سه فاز با اختالف فاز 

  . ، ايجاد خواهد شد Fmax / 2 3ن ميداني دوار با دامنه ثابت سيم پيچي هاي استاتور ، در آ

  

 منتجه در جهت خالف عقربه هاي ساعت مي چرخد و پس از طي يك سيكل آامل به وضعيت اوليه خود باز خواهد mmfبه عبارت ديگر ، 

  .گشت 

.  دور آامل مي چرخد p / 2 منتجه ميزان mmf قطبي ، در هر سيكل p قطبي صادق است ، در مورد ماشينهاي ٢بحث فوق براي ماشينهاي 

  : به قرار زير است ( rpm )  باشد ، لذا سرعت دوران ميدان گردان بر حسب دور در دقيقه f قطبي فرآانس جريانهاي pاگر در ماشين 
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  .د به سرعت فوق ، آه سرعت ميدان گردان مي باشد ، سرعت سنكرون نيز اطالق مي شو

   ولتاژ القايي
در بخش قبل توضيح داده شد آه در صورت  عبور جريانهاي متعادل سه فاز ، ميدان گردان با توزيع سينوسي در شكاف هوايي حاصل خواهد 

  . القا خواهد نمود E = 4.44 f N Φ ، ولتاژي با مقدار موثر a , b , cآه اين ميدان گردان در سيم پيچهاي فاز .شد 

   ر القايي در حالت سكونعملكرد موتو
 مي چرخد ، در شكاف nsفرض آنيد مدار روتور باز باشد ، اگر استاتور به برق شهر متصل گردد ، ميدان گرداني آه با سرعت سنكرون 

،  f1س شبكه اين ميدان گردان در روتور و استاتور ولتاژ القا ء آرده و فرآانس هر دو ولتاژ القايي همان فرآان.هوايي ، شكل خواهد گرفت 

  .خواهد بود 

  :مقدار اين ولتاژ ها به قرار زير است 

E1 = 4.44 f1*N1* Φ 

E2 = 4.44 f2*N2* Φ 
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  عملكرد موتورهاي القايي سه فاز در حالت چرخش 
ا   ACحال اگر مدار روتور بسته شود و استاتور به منبع      راري جريانه ايي در   سه فاز وصل گردد ، ولتاژهاي القاشده در روتور باعث برق ي الق

پس از  . جريانهاي روتور و ميدان گردان استاتور باعث پديد امدن گشتاور و در نتيجه چرخش محور ماشين ميگردد      .فازهاي روتور مي شود     

د      nسرعت گيري ، روتور به حالت ماندگار رسيده و تحت سرعت             د چرخي د دانست     . خواه ر از   nباي واره آمت ا     ns هم ه سرعت سنكرون و ي  آ

 باشد ، ولتاژ القايي در روتور حاصل نشده و بالتبع گشتاور شكل  ns = nزيرا در صورتيكه .دوران ميدان گردان مي باشد ، آمتر است سرعت 

ا لفظ                  ) يا روتور   ( از انجاييكه دوران محور     .نخواهد گرفت    ن موتوره ه اي اهي ب ذا گ ا سرعت سنكرون مساوي نيست ل ايي ب در موتورهاي الق

نكر اي آس ردد  موتوره ي گ الق م ز اط ا    . ون ني ي و آن را  ب ا معرف ه موتوره زش را در اينگون ام لغ ي بن ون آميت يم  sاآن ي ده شان م  ن

s

s

n
nns −

=  

ر صورت و مخرج آسر فوق را در      .  مي باشند  ( rpm )در رابطه باال سرعتها برحسب دور در دقيقه  اگ
60
2π    ن صو يم ، در اي رت ضرب آن

:يعني . سرعتها بر حسب راديان بر ثانيه خواهد بود 
s

ss
ω

ωω −
=  

)(:عالوه بر تعريف لغزش ، آميتي ديگر تحت عنوان فرآانس لغزش نيز به صورت زير تعريف مي گردد 
120

2 nnpf s −=  

نهاي القايي سه فازبررسي سه حالت موتوري ، ژنراتوري و ترمزي در ماشي  

  : آار آرد موتوريحالت 
در اين حال ميدان گردان استاتور شكل گرفته ، عمل القاء در روتور      .  وصل مي آنيم     ACپايانه هاي استاتور ماشين القايي را به شبكه سه فاز           

  روتور در جهت ميدان گردان استاتور به چرخش در مي آيد و سرعت آن در نهايت . صورت مي پذيرد و گشتاور حاصل مي شود 

n  است و همواره داريم           :n < ns  

   :حالت آار آرد ژنراتوري
رده و  ماشين              از وصل آ دازيم       DCدر اين حالت پايانه ماشين القايي سه فاز را به شبكه سه ف ار مي ان ه آ وري ب سرعت  .  ، را در حالت موت

ردد      يا ns از ( n ) را طوري تنظيم مي آنيم آه سرعت دوران محور DCچرخش  موتور  شتر گ ايي بي سرعت ميدان گردان استاتور ماشين الق

ه          .، اما جهت چرخش محور همان جهت دوران ميدان گردان ماشين القايي باشد               د و ب ار مي آن وري آ ايي در حالت ژنرات در اينحالت ماشين الق

  .آن ژنراتور القايي گفته مي شود 

  :حالت آار آرد ترمزي 

د   ماشينDCدر صورتيكه محور ماشين القايي و        ار آن  ، از يكديگر جدا شود و ماشين القايي به شبكه سه فاز وصل گردد و در حالت موتوري آ

ه چرخش                      .  سبت ب ردان استاتور ن دان گ ن صورت جهت چرخش مي اگر توالي فاز ولتاژهاي اعمالي به استاتور به ناگهان عوض شود ، در اي

د      روتور آه به دوران خود بخاطر اينرسي ادامه مي دهد       د ام ور      .  ، عوض خواهد شد و حالت ترمز پيش خواه ًا سرعت روت ن حال نهايت در اي

  .صفر شده و در جهت مخالف شروع به دوران خواهد نمود

                                                              DC                                                     Φ٣  

  

  

  

  

  

   n < ns , 0 < s < 1 > 0                         حالت موتوري n > ns , s < 0                    حالت ژنراتوري n < 0 , s >1حالت تر مزي 

 DCماشين  ماشين القايي

ns 

n 

ns

n

n ns 
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  مدار معادل تقريبي موتور القايي 

  
  

ين از جمله ، گشتاو ر راه اندازي ، گشتاور ماآزيمم آه به گشتاور پرتگاهي مر سوم      با استفاده از مدار معادل فوق ، مي توان مشخصه هاي ماش           

  .است و بسياري از مشخصه هاي ديگر ، دست يابيم 

  :گشتاور مكانيكي حاصله توسط هر فاز موتور اينچنين بدست مي آيد 
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  :درلغزش هاي آم داريم 
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  :ولي در لغزش هاي زياد خواهيم داشت . آه نشان مي دهد در لغزش هاي آم ، تغييرات گشتاور نسبت به لغزش خطي است 

 sRRth /'
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2XXth +  

  :بنابراين 
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  .مشاهده مي شود آه در لغزشهاي باال ، گشتاور با معكوس لغزش ، متناسب مي باشد 

  

  

  

  روتور  استاتور
فاصله 
 هوايي

R1 XLR

XM 

XR 
مقاومت بار / *R2 =لغزش

  

 راآتانس نشتي  مقاومت استاتور

  راآتانس مغناطيسي

مقاومت روتور

*(R2)  :مقاومت ميله هاي روتور
 

V
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  :و برابر صفر قرار دهيد و به سهولت خواهيم داشت  ، مشتق گرفته sبراي محاسبه گشتاور بيشينه ، مي بايست از رابطه گشتاور نسبت به 
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مشاهده مي نماييد آه لغزشي آه به ازاء آن گشتاور بيشينه را خواهيد داشت ، تابعي از مقاومت روتور مي باشد ، حال آنكه گشتاور بيشينه 

  .را تغيير دهيم ، مشخصه هايي همچون شكل  زير حاصل خواهد شد لذا اگر مقاومت روتور .مستقل از مقاومت روتور و ثابت مي باشد 

اين امر در موتورهاي با روتور سيم بندي شده ميسر است ، زيرا از طريق مقاومت هاي لغزان مي توان به هر فاز روتور رئوستاي متغير اضافه 

 را طوري تنظيم مي نمايند آه گشتاور ماآسيمم در لحظه راه معموًال رسم بران است آه مقاومت رئوستا.نمود و مقاومت روتور را تغيير داد 

 پس از فزوني سرعت ، رئوستا را به تدريج از مدار خارج مي آنند .اندازي رخ دهد ، تا موتور با گشتاور قابل مالحظه اي شتاب گيرد 

  

 %۱۰۰ آننقطه كار كرد در بار كامل كه در
  فراهم مي شود گشتاور نامي 

1450 RPM  (nameplate) 

بيشترين گشتاور موتور: نقطه پرتگاهي 
 .در اين نقطه حاصل مي شود 

RPM 1500:سرعت سنكرون بي باري 

 (50 rpm) 
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  گشتاور شروع 
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 (rpm 50) لغزش سرعت
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%T 

 (rpm 50) لغزش

            گشتاور عملكرد در بار آامل 

 RPM 1450 : سرعت پايه موتور 
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  مقدماتياينورتر 

ه ازاء آن            مشاهده مي شود در تمامي مقادير مقاومت روتور همواره م      ه ب ا لغزشي آ ن مقاومت تنه ر اي ا تغيي وده و ب قدار گشتاورماآسيمم ثابت ب

  .گشتاور ماآسيمم را خواهيم داشت  تغيير خواهد آرد 

   روشهاي آنترل سرعت
وال دازي ، در سرعتي ح ن صورت پس از راه ان انس ثابت وصل شود ، در اي اژ و فرآ ا ولت ه شبكه اي ب از ب ايي سه ف ور الق ر موت ي سرعت اگ

وع موتورهاي              . سنكرون خواهد چرخيد     اً  از ن ا تقريب ن موتوره ذا اي د ، ل اهش مي ياب م آ زان آ گفتني است با افزايش گشتاور بار ، سرعت به مي

 DCموتورهاي .اما در برخي از صنايع الزم است آه سرعت موتور در يك محدوده و طيف نسبتًا وسيعي تغيير آند           .سرعت ثابت فرض مي شوند      

د  ار مي رون ه آ از است ب ورد ني رل سرعت م ه آنت راي موارديك ه طور سنتي ب اي . ، ب ا موتوره داري DCام رات و نگه ه تعمي وده و ب ران ب  گ

از         .  آموتاتور و جاروبكها نياز دارند       در عوض موتورهاي القايي بويژه نوع قفس سنجابي ارزان و با طول عمر بلند مدت بوده و آموتاتور نيز ني

  . لذا براي سرعتهاي زيادبسيار مناسب اند ندارند

  .امروزه با پيشرفت علم الكترونيك قدرت و پيدايش آنترل آننده هاي حالت جامد ، آنترل سرعت موتور القايي رو به تكامل است 

  :حال به بررسي چند روش آنترل سرعت مي پردازيم 

   تغيير قطبها
  :از رابطه زير محاسبه مي گردد ، نزديك مي باشد مي دانيم سرعت موتور خيلي به سرعت سنكرون آه 

p
fns

120
وان    .    ، لذا اگر سرعت سنكرون را تغيير دهيم ، سرعت چرخش روتور نيز تغيير مي نمايد    = براي تغيير سرعت سنكرون ، مي ت

  .از تغيير تعداد قطبها استفاده نمود 

ن روش      ١ به ٢معموالً  تغيير تعداد قطبها از نسبت . ور ، امكان پذير است   اين امر توسط تغيير اتصاالت آالفهاي استات       ذا در اي د و ل  تبعيت مي آن

گفتني است در برخي از روتورها ، استاتور داراي دو سيم پيچ سه فاز جداگانه و مستقل است و هر         . دو سرعت سنكرون مختلف حاصل مي گردد        

ا ،           . آل چهار سرعت سنكرون خواهيم داشت    آدام دو سرعت سنكرون مهيا مي سازند و در  داد قطبه ر تع ا تغيي ه ب د توجه داشته باشيد آ ي باي ول

  .سرعت به صورت پله اي تغيير خواهد نمود 

  

   آنترل ولتاژ
شتاور   .ديده شد آه گشتاور موتور القايي با مجذور ولتاژ متناسب مي باشد   رده و د   _ لذا با تغيير ولتاژ ، منحني گ ر آ ر نتيجه منحني   سرعت تغيي

  .بار ، منحني هاي گشتاور سرعت مختلف را در سرعتهاي متفاوت قطع خواهد نمود 

  
  

  

 منحني بار 

 گشتاور و جريان 

                            N1     N2 سرعت  



 ١٦

  مقدماتي اينورتر
  

  

رد              ر انجام  گي اژ استفاده ا      .تغيير ولتاژ پايانه هاي استاتور مي تواند با يك اتوترانسفورماتور با خروجي متغيي ر ولت ز يكي ديگر از روشهاي تغيي

ال       .آنترل آننده هاي حالت جامد يا الكترونيكي مي باشد           اما آنترل آننده هاي حالت جامد بر خالف اتو ترانس ها به موتور ولتاژ غير سينوسي اعم

ود                   ستوري است متصل نم ده تري رل آنن ك آنت ه ي د آ ده حالت جام ا در  . مي نمايند ، در ماشينهاي آوچك مي توان مستقيماً  آن را  به آنترل آنن ام

ه                   .موتورهاي بزرگ بين آنترل آننده تريستوري و موتور بايد صافي قرار داد              اال در خط تغذي ك ب ا هارموني ن صورت جريانهاي ب ر اي زير ا در غي

رل   در اين آنترل آننده هاي حالت جامد ، با تغيير زاويه آتش تريستورهاي به آار رفته در آن، ولتاژ هاي مختلف اي .موتور براه مي افتد    اد و آنت ج

  .و با اعمال ولتاژ هاي مختلف ، موتور در سرعتها ي متفاوت آارآرد خواهد داشت .خواهد شد 

  

د                        سته استفاده مي نماين ه ب ي حلق اگر آنترل سرعت دقيق مد نظر باشد ، آنترل حلقه باز در برخي آار بردها ارضا آننده نيست لذا از سيستم آنترل

ستورها        در اين حالت اگر به علتي سرع . ه آتش تري ر زاوي ور ، باعث تغيي ت موتور تغيير نمايد ، تفاوت مابين سرعت مرجع و سرعت واقعي موت

  .شده و در نتيجه ولتاژ پايانه ماشين افزايش مي يابد و اين امر سبب افزوني گشتاورشده و سرعت به مقدار قبلي باز خواهد گشت 

  

  

 

  

  

  

  

  



  

 ١٧

  مقدماتياينورتر 

  
   آنترل فرآانس

  :رون بقرار زير است و سرعت موتور در حوالي اين سرعت مي باشد مي دانيم سرعت سنك

Ns = 120 f / p 

 

  .لذا به يك تغيير دهنده فرآانس در سر راه موتور نياز داريم .  تغيير فرآانس منبع تغذيه مي باشد n  و متعاقباً nsيكي از راههاي تغيير 

د داد             شكل زير بلوك دياگرام يك سيستم آنترل حلقه باز را نشان           ر خواه ور را تغيي ه موت ع تغذي انس منب ه فرآ ستم شامل يكسو     .  مي دهد آ ن سي اي

  . نيز مي باشد DC / AC مي باشد و عالوه بر يكسوسازاين سيستم حاوي يك اينورتر AC / DCساز آنترل شده 

  
  

ه   هولت از رابط ه س wpphrmsب KfNE ϕ44.4=  م  داري
f
E

p ∝Φ و ه در ص ت       آ واهيم داش ود خ رفنظر ش ا ص ت ولتاژه رتيكه از اف

f
V

p ∝Φ اين نحوه آنترل را. لذا براي پرهيز از اشباع زياد در سيستم مغناطيسي بايد ولتاژ پايانه موتور متناسب با فرآانس تغيير نمايد  

 V / F لتاژ ها  قابل صرفنظر آردن نيست و لذا ديگر نمي توان رابطه فوق را به در اينجا بايد گفت در فرآانسهاي پايين افت و. ثابت نام نهاده اند

زايش داده مي شود    V / Fآار برد لذا براي تامين و بر قراري چگالي شار مشابه نسبت  رات مورد      . را در فرآانسهاي پايين اف ر تغيي ه شكل زي آ

  .نياز ولتاژ برحسب فرآانس را نشان مي دهد 

  
  . غيير زاويه آتش يكسو ساز آنترل شده امكان پذير است  ، بوسيله تVتغيير 

  



 

 ١٨

  مقدماتي اينورتر
  

  

  . سرعت موتور القايي سه فاز را تحت فرآانسهاي متغير نشان مي دهد –شكل زير مشخصه گشتاور 

شكاف هوايي   در فرآانسهاي زير فرآانس مبنا ، شار . در فرآانس نامي، ولتاژ پايانه موتور حداآثر مقداريست آه توسط اينورتر حاصل مي شود           

  .لذا در ناحيه زير فرآانس مبنا ، گشتاور ماآسيمم ثابت باقي خواهد ماند . ثابت نگه داشته مي شود F نسبت به Vبا تغيير 

زايش داد             Vدر ناحيه فرآانسهاي بيش از فرآانس مبنا ، ديگر           انس اف ا فرآ وان متناسب ب اهش       .  را نمي ت ن حالت شار در شكاف هوايي آ در اي

  . در نتيجه گشتاور ماآزيمم نيز آاهش مي يابد يافته و 

  
اً  آوچك و   n8 تا  n1بايد گفت سرعتهاي   خيلي به سرعتهاي سنكرون مر بوطه نزديك مي باشند لذا در اين روش آنترل سرعت ، لغزش ، عموم

  .بازده بسيار باال مي باشد 

   سيستم آنترل با حلقه بسته
  آه شكل زير بلوك دياگرام آن را نشان .ستمهاي آنترل با حلقه بسته شامل فيدبك استفاده مي شود در بسياري از آاربردهاي صنعتي از سي

  .مي دهد 

  
  . ثابت مد نظر است V / Fدراين سيستم آنترل ، تنظيم فرآانس لغزش و عملكرد موتور تحت 

ا مي       ns ، سرعت لغزش يا  nو سرعت واقعي موتور* n در ابتداي امر تفاوت بين سرعت مرجع  انس لغزش مهي ذا فرآ  را حاصل مي سازد و ل

ده مي باشد آن را                                  . شود   ه داراي محدود آنن ده لغزش ، آ ك تنظيم آنن اگر فرآانس لغزش در حوالي فرآانس شكست يا پرتگاهي باشد ، توسط ي

ر       انس شكست گ ا سيگنال      . دد محدود مي سازيم ، بعبارت ديگر ، فرآانس لغزش  را مجبور مي سازيم آه آمتر از فرآ انس لغزش را ب ون فرآ اآن

ه              .سرعت موتور جمع آرده تا سيگنال فرآانس استاتور حاصل شود            ن است آ ه آن اي در اين بلوك دياگرام يك سيگنال ژنراتور وجود دارد و وظيف

ورودي . ثابت ، مناسب باشد    V/ fل سيگنال را طوري مهيا سازد تا ولتاژ بدست آمده توسط يكسو ساز ، آنترل شده براي عملكرد موتور با آنتر

  .اين سيگنال ژنراتور ، فرآانس استاتور و  خروجي آن سيگنال اعمالي به يكسو ساز مي باشد 

  



  

 ١٩
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  توضيحي آوتاه در مورد مبدلها

   )DC به ACمبدل  :( يكسو ساز
اژ    ACاين مبدل ولتاژ  ه ولت رل سرعت موتور       DC ثابت را ب د و جهت آنت ديل مي نماي ر تب ار مي رود   DCهاي   متغي اژ خروجي توسط    . بك ولت

  .آنترل لحظه آليد زني عنصر نيمه هادي قابل آنترل و تنظيم مي باشد 

   يكسو سازهاي سه فاز

   يكسوساز ديودي نيم موج
  : نمونه اي از اين يكسو ساز در شكل زير نمايش داده شده است  

  
  :ولتاژ هر يك از بارها از رابطه زير محاسبه مي گردد

)120(2

)120(2

2

+=

−=

=
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ω

ω

ω
  

 درجه اي يكبار هدايت ميكند و در ١٢٠هر ديود در يك دوره . مي باشد ……,D1 , D2 , D3 , D1در اين سيستم توالي هدايت ديودها بصورت 

  .هر لحظه ديودي آه ولتاژ لحظه اي فاز متصل به آن بيشتر مي باشد ، هدايت خواهد نمود 

  : داريم wt < 150 > 30 مثالً  در دوره زماني 

VAN > VBN     ,     VAN > VCN 

ود     VANو ولتاژ دو سر بار برابر       . هدايت مي آند     D1لذا در اين دوره فقط ديود        اژ خروجي     . خواهد ب ع ولت اژ     در واق شترين ولت ان پوش بي  ، هم

ودي م   .ورودي در هر لحظه مي باشد        ر فزوني         يكسو ساز نيم موج تريستوري نيز مانند يكسو ساز نيم موج دي ه عالوه ب اوت آ ن تف ا اي ي باشد ب

دايت آن الزم مي باشد                 راي ه ز ب ان آتش ني ال فرم د        . ولتاژ دوسر تريستور نسبت به تريستورهاي ديگر ، اعم ه اتش مي تواني ر زاوي ا تغيي ذا ب ل

  .متوسط ولتاژ خروجي را آنترل نماييد 

  



 ٢٠

  

   نمونه اي از مبدل تريستوري آامل

  

   ) AC به  DCمبدل ( اينورتر 

ل حصول است                 AC را به توان     DCاينورتر قادر است توان      ين قاب رل    .  تبديل نمايد و در خروجي آن، ولتاژ و فرآانس مع راي آنت ا ب از اينورتره

  :'اينورترها بر دو نوعند . استفاده مي شود ACسرعت موتورهاي 

  ( VSI ) اينورترهاي منبع ولتاژ  .١

  ( CSI ) اينورترهاي منبع جريان  .٢

  :بايد دانست 

  . بوده و خروجي اينورتر ولتاژي مربعي شكل مي باشد DC ورودي سيستم منبع ولتاژ VSIدر اينورتر هاي : الف 

  . بوده و خروجي اينورتر جريان مربعي شكل مي باشد DC ورودي سيستم جريان CSIدر اينورترهاي : ب  
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  مقدماتياينورتر 

  

   اينورتر منبع ولتاژ
  . است آه مي تواند از يك باطري و يا يك يكسو ساز تامين شده باشد DCينورتر ها يك ولتاژ ورودي اين ا

  : تكفاز VSIاينورتر 
  مدار اين اينورتر در شكل زير نمايش داده شده است 

  
  

  

شعاب مرآزي است     DC ولتاژ منبع تغذيه     وده و   S2 و S1.  ، حاوي ان ستور ب دبك ، م   D2 و D1 تري ه ديودهاي في يم      ب عروف مي باشند ، در ن

  :  روشن شده و داريم S1سيكل مثبت  ولتاژ خروجي ، تريستور 

Vo = + V / 2  

  :  روشن شده و داريم S2در نيم سيكل منفي ولتاژ خروجي تريستور 

Vo = - V / 2  

  

د                      ستور      . بايد دانست قبل از روشن شدن تريستور ، تريستور ديگر مي بايست خاموش شده باشد و خاموش بمان ن صورت ،هر دوتري ر اي در غي

  . ورودي اتصال آوتاه مي شود DCهدايت آرده و منبع 

  .ديودها زماني هدايت مي نمايند آه پالريته ولتاژها و جريانها يكسان نباشند 

رد                        ه گ ستم تعبي ا در سي رين     در صورت استفاده از تريستورهاي معمولي ، مي بايست مدار آموتاسيون نيز جهت خاموش سازي آنه د يكي از مهمت

  .اين مدارات ، مدار مك موري مي باشد آه در شكل نمايش داده شده است 

  
/  

 ، عبور آرده و زمانيكه اين جريان S1 ، جريان معكوس آه به صورت نمايي افزايش مي يابد از تريستور S1A در اين صورت با آتش آردن 

  .ور ، صفر و تريستور ، خا موش خواهدشد برابر جريان بار گردد ، مجموع جريان عبوري از تريست



 ٢٢

  مقدماتي اينورتر
  

   اينورتر سه فاز
  . تكفاز ، مي توان به سيستم اينورتر سه فاز دست يافت ، آه نمايي از آن در شكل زير آمده است AC به DCبا استفاده از سه مبدل 

  
  

  

  .  درجه اختالف فاز دارد ١٢٠بت به يكديگر ، آتش آردن و در نتيجه عملكرد سه پل نس. در اين شكل بار بصورت ستاره بسته شده است 

  : وصل مي شود و داريم DC به پالريته مثبت منبع A آتش شود ، فاز wt = 0 ، در S1هر گاه 

VAO = V /2  

 

  : وصل مي شود و داريم DC به پالريته منفي منبع  A آتش شود ، فاز wt = π در S4اگر 

VAO = - V / 2   

  

   درجه اختالف فاز دارند ، ولتاژ هاي خط به خط به قرار زير١٢٠ بوده اما نسبت به هم VAO شبيه VCO  و  VBOشكل موجهاي 

  :مي باشند 

VAB = VAO – VBO 

VBC = VBO – VCO 

VCA = VCO – VAO 

سها  اين ولتاژ ها شبه مربعي بوده و عر . ولتاژ هاي خط به خط به صورت تر سيمي حاصل مي گردند و در شكل زير رسم شده است                     ١٢٠ض پال

  :ولتاژ فازها را مي توان به صورت زير به دست آورد .درجه مي باشد 

VAO = VAN + VNO   

VBO = VBN + VNO 

VCO = VCN + VNO 

  

  :براي عملكرد سه فاز متقارن داريم 

VAN + VBN + VCN = 0 

  :از روابط فوق داريم 

VNO = ( VAO + VBO + VCO ) / 3 

  



  

 ٢٣
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  :ده است  در زير آم VNOشكل موج 

  
  

  .  درجه اختالف فاز دارند  ١٢٠ بوده اما نسبت به هم  VAN نيز مانند شكل موج VCN و  VBNشكل موجهاي 

  . اختالف ولتاژ بين نقطه خنثي بار و منبع تغذيه است VNOفرآانس اين ولتاژ سه برابر فرآانس خروجي اينورتر است ، 

  :د ولتاژ هاي فازها به صورت زير محاسبه خواهد ش

VAN = VAO – VNO = 2 VAO / 3 – ( VBO + VCO ) / 3  

VBN = VBO – VNO = 2 VBO / 3 – ( VAO + VCO ) / 3 

VCN = VCO – VNO = 2 VCO / 3 – ( VAO + VBO ) / 3 

  ( PWM ) اينورترهاي مدوالسيون پهناي پالس
توان گفت در هنگام آنترل سرعت موتورهاي القايي ، ولتاژ بايد با فرآانس به عنوان مثال مي . در بسياري از آاربردها به ولتاژ متغير نياز داريم          

   ) V / Fآنترل ( تغيير آند تا چگالي شار ثابت بماند 

  . ولتاژ خروجي اينورتر را مي توان با تغيير عرض پالس هر نيم سيكل آنترل نمود 

  ده است شكل زير را در نظر بگيريد آه در آنپل اينورتر تكفاز نمايش داده ش

  



 ٢٤
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 VAO درجه اختالف دارد آه اين امر باعث مي گردد ولتاژهاي  γ بميزان S1, S4 با زاويه آتش تريستورهاي S2 , S3زاويه آتش تريستورهاي 

  .مطابق شكلهاي زير باشد VAB   و ولتاژ دو سر بار  VBO  و

  . س خروجي را تغيير داد با تغيير اين زاويه مي توان ، عرض پال. است γو عرض پالس در اين ولتاژ 

PWM؟ چيست   
 ،  تحت عنوان موج حامل ، مقايسه شده و به ازا fcدر اين روش شكل موج مرجع با فرآانس خروجي اينورتر  با يك شكل موج مثلثي با فرآانس              

ه آمت                  سمتهايي آ ه ازا ق الس مثبت و ب رار داشته باشد ، پ الس      قسمتهايي از شكل موج آه باال تر از سطح حامل ق ر از سطح حامل مي باشند ، پ

ر                    . منفي ايجاد خواهد شد      ا تغيي لذا در خروجي قطاري از پالسها خواهيم داشت آه از انها براي فرمان تريستورهاي اينورتر استفاده مي شود و ب

ه   .وج حامل به راحتي مي توزمان آليد زني، به راحتي مي توان دامنه و فرآانس شكل موج خروجي را آنترل نمود لذا با تغيير فرآانس م           د دامن اني

  .و فرآانس خروجي اينورتر را آنترل نماييد 

  
اژ        ه ولت اوب ورودي  ب اژ متن اژ      DCدر ساختار داخلي اينورتر ابتدا با استفاده از يك پل ديودي ولت ن ولت ديل شده و سپس اي دل    DC تب ك مب ه ي  ب

DC به AC      ستورهاي ق ا استفاده از ترانزي ه ب ان            منتقل شده آ ك شكل موج جري ورتر ي ه  ، در خروجي اين ار رفت ه آ االي ب  AC درت سرعت ب

  .بادامنه و فرآانس قابل آنترل ايجاد نموده و به موتور اعمال مي نمايد 

 

  
  



  

 ٢٥

  مقدماتياينورتر 

  :( Energy Saving )بازيافت انرژي لغزش روتور 
ه                        ع تغذي ه منب ور ب ه در روت وان لغزش هدر رفت ور   در موتورهاي القايي سه فاز ، اگر ت ع  (  موت ل       ) منب ازده آ ده شود ، در اينصورت ب از گردان ب

  .اين روش در شكل زير نمايش داده شده است .سيستم خوب خواهد شد 

  

  
  

رار             ورتر ق ك اين توان روتور توسط پل ديود يكسو شده و اعوجاجات جريان يكسو شده توسط سلف حتي االمكان ، صاف مي شود ،پس از سلف ي

  .  باز مي گرداند AC مبدل ساخته و به منبع تغذيه ACرا به توان  DCدارد آه توان 

اً                                ان تقريب ن جري اري اي ور رابطه خطي داشته و در بي ب ان موت در شرايط بي باري گشتاور مورد نياز موتور نا چيز است ، زيرا گشتاور با جري

  .تر مي باشد صفر مي باشد لذا ولتاژ يكسو شده تقريباً  برابر ولتاژ اعمالي به اينور

αCosE: باشد ، در اينصورت در روابط معادل گشتاور خواهيم داشت S0اگر در شرايط بي باري لغزش معادل 
VS )2

1(0 −=  

  .اگر بار به موتور اعمال شود ، سرعت آن آاهش  مي يابد . مربوط به اينورتر در سرعت بي باري تنظيم مي شود αلذا زاويه آتش 

  . سرعت ، تحت زواياي آتش مختلف در شكل نشان داده شده است –ر مشخصه هاي گشتاو

ري از سرعت و                            ه گي ا نمون ه ب ر داشته باشيم آ سته اي همچون شكل زي ه ب رل حلق ستم آنت لذا براي باز يافت نمودن توان لغزش مي بايست سي

  . نماييم جريان يكسو شده آه معرف گشتاور مي باشد ، با تنظيم زاويه آتش ، گشتاور را آنترل

  

IGBTچه نقشي را برعهده دارد ؟   

  
د    IGBT ( Insulated Gate Bipolar Transistor )اينورتر هاي امرن در ساختا ر داخلي خود از  رد    . استفاده مينماين ذا در نتيجه عملك ل

  .د آه اينورتر هاي معمولي فاقد آنها مي باشند باالي انها همراه با به آار گيري شكل موج آنترلي دقيق ، مزاياي فوق العاده اي را ايجاد مي نماي



 

 ٢٦

  مقدماتي اينورتر
  

  :آليد زني سريع و عملكرد هموار و بي صد ا  

  

  
ه             PWMدر اينورترهاي امرن از حامل هاي فرآانس باال براي آنترل            ه ب ور آ ادي در حذف نويزهاي موت ا حد زي ك ت  استفاده شده لذا با اين تكني

  .وده ايم اينورتر هاي رايج آسيب مي رساند ، موفق ب

سيار مناسب و          . در مقايسه با اينورتر هاي رايج آاهش يافته اندdb 20اين نويزهاي در حد  اري ب وده و محيط آ وار و بي صدا ب رد هم اين عملك

  . راحتتري را ايجاد مي نمايد 

  برخي از محيطهايي آه اينورتر در آنها به آار مي رود 

  

  
  

  

  

  

  

  

  

 پمپ ها بسته بندي باال برها و كانواير ها



 ٢٧

  
  

J7 :  اينورتري براي آنترل سرعت مقدماتي  

   .ند آه براي آاربردهاي آنترلي سرعت فرايندهاي توان پايين مناسب ابوده و ارزان قيمت ٣ مجتمعاين اينورتر ، از نوع 

ار مي باشد           قابليت   اين اينورتر داراي گشتاور راه اندازي باال و          ر مي    .تحمل اضافه ب سيومتر تنظيم    -نالهاي ورودي  ساختار ت  خروجي ،پتان

  . بسيار مناسب مي سازد  ،ير روي سيستمآسان سرعت و پنل داخلي ، اين اينورتر را براي استفاده و نصب 

د    ي تواني ال را م اي ديجيت ا NPNورودي ه د و ورودي  PNP و ي ف نمايي الوگ     – تعري اي آن ا ورودي ه ابق ب الوگ مط اي آن ي ه  خروج

  .باشند استاندارد مي 

V7:  اينورترهاي داراي قابليت آنترل برداري بدون سنسور  

  .تر آيب نموده اند را حجم آم و آارآرد آسان قابليتهاي فراوان ،،عملكرد ديناميكي و OMRONاينورتر هاي   ازMV ( V7 )سريهاي 

انس    % ١٠٠ازي برابر داري بدون سنسور ، گشتاور راه اند سايز آوچك  داراي قابليت آنترل بر       MVاينورترهاي   امي را در فرآ گشتاور ن

راي صنايع پ                     با   ها  ترآيب اين قابليت   .مي باشند  هرتز   ٠٫۵ ا ب ن سري از اينورتره دار باعث شده اي سته   سرعت بسيار ثابت و پاي الستيك و ب

  . ها مناسب باشند آنترل درها وپلت پرآنونيز ) Extruderد استفاده از پمپها و در موار( بندي 

                                                 
3 Compact  



 ٢٨

  مقدماتي اينورتر
 را به صورت  OMRONپشنال بر روي اينورتر ميتوانيد تمامي خصوصيات آنترلرهاي آ به صورت PLC Unitورت استفاده از در ص

  .مجتمع بر روي اين سري از اينورترها داشته باشيد 

E7:  اينورترهاي طراحي شده برايHVAC   

ستمهاي   ، همچون مواا براي آار با بارهاي داراي گشتاور متغييراين سري اينورتره   ه و سي رد راه اندازي فنها و نيز پمپهاي حرارتي ، تهوي

ادامه آار از فرآانس لحظهاي در صورت اعمال دستور توقف و راه     چون ، همداراي قابليتهاي آاربردي    طراحي شده اند و   يكسان سازي هوا      

ا     ت خودآار آه به صور PIDصرفه جويي انرژي و نيز آنترل به روش    بهينه سازي و    ، ٤اندازي مجدد    راي تناسب ب ورتر را ب خروجي اين

  . مي باشند DC به باال به صورت داخلي داراي يك راآتور 22KWاينورترهاي داراي توان نامي  .، مي باشند تنظيم مي نمايد،بار متصل

F7+ :  اينورترهاي داراي قابليت آنترل برداري آامل شار  

اربرد      V/Fاز ساختار  آنترل به روش       سري از اينورتر ها داراي قابليت استفاده        اين    ، آنترل حلقه باز و يا حلقه بسته متناسب با نيازهاي آ

راي                           .مورد نظر مي باشند      ا ب وع از درايوه ن ن ردي مناسب مي باشند و اي ار ب راي هر آ ا ب ك سري از درايوه ا ي ه تنه دان معناست آ اين ب

ا  مناسب         Extruderآاربردهايي همچون سيم پيچي و يا باز آردن آالفها ،            وده و   ها و آرينه ذآر ،          ب ر خصوصيات فوق ال ان   عالوه ب امك

 آه بر روي آن  LCDپنل مسطح    همچنين با استفاده از      و بودهاين اينورتر داراي قابليت تنظيم خودآار       .آنترل گشتاور را نيز دارا مي باشند        

ره مي شود      در صورت بر .است تنظيمات بسيار راحتتر   نصب شده است انجام ونمايش       و ذخي ا سريعاً    وز خطا ، تمامي اطالعات دراي و خط

  .تشخيص و عيب يابي خواهد شد 

L7  :  اينورتر مختص آسانسورها  

زار   .اين سري از اينورترها منحصراً  براي آسانسورها طراحي شده اند             زار  يبا استفاده بهينه سخت اف رم اف ه اي را   ي  و ن  ، قابليتهاي بهين

  .آسانسور ايجاد مي نمايند براي راه اندازي 

ان  ،حرآت سريعتر و راحتتر را    براي تخليه تغذيه ورودي ،     VDC ٩٠ / ۴٨به علت استفاده از مبدل اضطراري       ،   هااين اينورتر   حتي در زم

  .يار آسان مي باشند اين سري از مبدلها داراي قابليت آنترل برداري حلقه باز و يا بسته و راه اندازي بس  .مكان پذير مي سازند ، قطع برق 

رد      ور ، عملك اآتور موت ات در     (  Short Floorهمچنين داراي قابليتهايي همچون آنترل مستقيم ترمز و آنت ا طبق ارآرد در ساختمانهاي ب آ

ل موتورهاي آنترو نيز در آينده نزديك قابليت بوده جي ها  تمامي خروفيزيكي ،آنترل عملكرد درها و قطع ) فاصله هاي آم نسبت به يكديگر       

Magnet Gearless را در حالت ماندگار خواهند داشت .  

  

  OMRON شرآت MV )سري (CIMR-V7 قابليت هاي اينورترهاي 

  
اي سري  ورتر ه ه داراي    SYSDRIVE CIMR-V7اين د آ ي باش ن شرآت م ورتر اي ين اين ته و اول ي داش اي فراوان رن ، قابليته  شرآت ام

  .ند خصوصيت آنترل برداري حلقه باز هست

  . ميباشد  EC , UL / cUL مطابق با معيارهاي استاندارد هاي جهاني   CIMR-V7اينورتر 

اوت ، قابليت شبكه شدن و ورودي            ه    / به عالوه اين سري از اينورتر ها قابليتهاي مختلفي از جمله روشهاي آنترلي مناسب متف ايي آ خروجي ه

  .ه نماييد و بسيار ساده قابل استفاده مي باشند را باهم ترآيب نموده اند مي توانيد از آنها براي آاربردهاي متفاوت استفاد

  

  

  

  

                                                 
4 Rotating Motor Pick Up 
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 ٣٠

  مقدماتي اينورتر

  گشتاور قدرتمند ، مطلوب براي آاربردهاي مختلف 

د در                     CIMR-V7اينورتر سري    ن قابليت ميتوان د اي از استفاده مي نماي  اولين اينورتر مجتمع امرن ميباشد آه از يك روش آنترل برداري حلقه ب

  .گشتاور نامي موتور را توليد نمايد  % ١٠٠ هرتز ، گشتاور خروجي برابر با ٠٫۵فرآانس خروجي 

به عالوه اين سري از  اينورترها نوسانات گردش ناشي از        .در فرآانس هاي پايين نسبت به اينورترهاي رايج دوران قوي تري را ايجاد مي نمايد                

  .بار را آاهش مي دهند 

ه   ي     داراي قابليت آنترل آامالً  اتوماتيك براي بهبود گشتاور ميباشد ،آ ا استفاده از روش آنترل ور را ب د ، راه      V/F موت امًال توانمن ه صورت آ  ب

  .اندازي مي نمايد 

اال مي باشد                ان در سرعتهاي ب اهش داده و شما را از         . و نيز داراي قابليت محدود نمودن جري اال را آ شتاور ب ان ناشي از گ ابراين اضافه جري بن

  .عملكرد هموار موتور مطمئن مي سازد 

  تهاي آارا ، مناسب و آسان قابلي

ا        .تنظيم آننده فرآانس موجود بر روي پنل ديجيتالي اپراتور امكان عملكرد آسان را فراهم مي سازد   • ار ب اي آ ر مبن تنظيمات پيش فرض ب

 .اين تنظيم آننده مي باشد 

 .دارا مي باشد  از طريق پنل اپراتوري نيز امكان تغيير و  اصالح  پارامترها يا نسخه برداري ازآنها را  •

ه                                • ورتر روشن شده و ب رد اين ان عملك ه در زم نگهداري آن بسيا  ر راحت مي باشد زيرا يك خنك ساز بر روي اينورتر نصب شده است آ

 .طول عمر اينورتر خواهد افزود 

  قدرتمندي را ايجاد خواهد نمود  ًالاز يك آنترل ترانزيستوري استفاده شده است ، بنابراين  تنها با اتصال مقاومت ترمز، اينورتر آنترل آام •

 .داراي يك محافظ در برابر جريانهاي هجومي مي باشد آه از جوش خوردگي آنتاآتها در ورود منبع تغذيه جلوگيري مي نمايد  •

  )   EC , UL / cUL(استانداردهاي جهاني 

  . مي باشند )  (EC , UL / cUL منطبق بر معيارهاي استانداردهاي جهاني  CIMR-V7اينورترهاي سري 

  .آه در جدول زير ليستي از استانداردهايي آه اين محصوالت منطبق برآن مي باشند آمده است 

  

  

 قابليت استفاده از آليه شبكه هاي رايج صنعتي

  هاي سريال  پورت  را ساپورت مي نمايند لذا اين امكان وجود دارد آه با استفاده ازModbusاين اينورترها ارتباط از طريق پروتكل  •

بدون نياز به سخت افزار اضافي  ، به راحتي در ساختار شبكه  PLC OMRON SYSMACو يا پروتكل ماآرونوشته شده بر روي يك  

 . با آن ارتباط برقرار نمود اينورتر براي

ا    Profibus-DP, DeviceNet, CANopen, MECHTROLINK با بكار گيري آارتهاي شبكه • د از قابليته رل    مي تواني ي آنت

بعالوه از انجايي .  استفاده نمود در شبكه هاي ذآر شدهخروجي هاي راه دور براي آنترل اينورتر به عنوان يك ورودي يا خروجي     / ورودي  

اوت، متصل                              ر هاي مختلفي از مارآهاي متف ه آنترل ورتر را ب د اين آه اين نوع شبكه از جمله شبكه هاي با دسترسي باز مي باشد مي تواني

 .اييد نم



  

 ٣١

  مقدماتياينورتر 

  خروجي متعدد /  سيگنالهاي ورودي 

خروجي هاي متنوعي مي باشند آه رنج وسيعي از عملكردها را آه در زير به آن اشاره شده است، تحت          / اين سري از اينورترها داراي ورودي       

  :پوشش قرار مي دهند  

  ولت ١٠ تا ٠ورودي ولتاژي آنالوگ   •

  ميلي آمپر ٢٠ا  ت٠ و يا ٢٠ تا  ۴ورودي جرياني آنالوگ   •

  آيلو هرتز آه قابل تنظيم از طريق پارا مترها مي باشد ٣٣ هرتز تا ٠٫١ورودي  قطار پالس  از فرآانس  •

 خروجي هاي چندآاره آنالوگ يا قطار پالس نيز قابل انتخاب مي باشند  •

  تضعيف هارمونيكها 

ه راآتورهاي         DCاتصال به راآتورهاي   سبت ب ارا ن امًال آ ه صورت آ د      ACرايج   و ب ا را تضعيف مي نماي ه عالوه در صورت    . ،هارمونيكه ب

  . هارمونيكها به مقدار بسيار چشمگيري آاهش خواهد يافت AC و DCاستفاده همزمان از هر دو نوع راآتور 

  لغات تخصصي 

   ( PANEL )پنل 

  
Digital Operator    

ستم               صفحه آليد ديجيتال آه اپراتور مي تواند از طريق آن پارامته           رد سي ه متوجه وضعيتهاي مختلف عملك ا را تغيير داده ، نمايش دهد و يا آنك

  شود ، در ضمن از طريق پيچ تنظيم فرآانس موجود در اين قسمت مي توانيد فرآانس خروجي را تغيير دهيد 

  

 ت نمايش اطالعا  

LED هاي نمايش وضعيت   

       آليدهاي آاربردي  

تنظيمگر فرآانس   



 ٣٢

  مقدماتي اينورتر

  

  شاخص  عنوان  عملكرد
د     ال   . اطالعات مربوط به ايتم مر تبط را نمايش مي ده وان مث ه عن انس خروجي و      : ب انس مرجع ، فرآ فرآ

  مقادير تنظيمي پارامترها
  نمايشگر اطالعات 

 
  تنظيم آننده فرآانس    تا فرآانس ماآزيمم ، مي توان با اين آليد تغيير داد0فرآانس مر جع را در رنج مابين 

 
  هنگاميكه اين شاخص روشن باشد ، فرآانس مرجع را مي توان نمايش و يا تغيير داد

  
انس ش اخص فرآ

    مرجع

  هنگاميكه اين شاخص روشن باشد ، فرآانس خروجي اينورتر را مي توان نمايش داد

  
انس  اخص فرآ ش

    خروجي 

ان   هنگاميكه اين شاخص روشن باشد ، جريان خروجي اينورتر را مي توان نمايش داد اخص جري ش

  خروجي
  

 شاخص نمايش مقادير   ودن اين شاخص قابل نمايش مي باشند در هنگام روشن بU18 تا U01مقادير تنظيمي پارامترهاي 
  

د                      شردن آلي ا ف ود و سپس ب وان انتخاب نم  RUNجهت چرخش را در زمان روشن بودن اين شاخص مي ت

  اينورتر را در جهت دلخواه فعال سازيد
  شاخص جهت چرخش

  

ا پارامترهاي تنظيم                    ا متناسب ب وري ي ل اپرات ورتر از طريق پن ن         عملكرد اين ودن اي  شده در هنگام روشن ب

  .شاخص ، قابل انتخاب است 

ا                         ن شاخص تنه ا استفاده از اي ورتر ب ارآرد اين ورتر ، وضعيت آ توجه داشته باشيد آه در هنگام عملكرد اين

  قابل نمايش است و امكان تغيير وضعيت را در زمان آارآرد اينورتر نداريد

عيت  اخص وض ش

    عملكرد 

اي  اn001پارامتره ايش داده شوند  n179  ت ا نم يم و ي د تنظ ن شاخص مي توانن ودن اي ان روشن ب  در زم

د و در مورد                     . ر دهي توجه داشته باشيد آه در زمان عملكرداينورتر تنها برخي از پارامترها را مي توانيد تغيي

ن شاخص ،    ودن اي ان روشن ب د و در زم ايش دهي د مقاديرشان را نم ا مي تواني ا تنه ابقي پارامتره يچ م ه

  . اي پذيرفته نخواهد شد RUNفرمان 

ات   اخص تنظيم ش

    پارامترها

  .به ترتيب مابين شاخص هاي مختلف موجود بر روي پنل اپراتوري سوئيچ مي نمايد 

شاريد ، تنظيمات      Enterدر صورتيكه بعد از تنظيم پارامتر مورد نظر ، قبل از فشردن آليد               د را بف ن آلي  ، اي

  د شد و در نظر گرفته نمي شوندانجام شده اعمال نخواه

  

ابين   ر م د تغيي آلي

شاخصها ويا پارامترهاي   

  مختلف

   )Modeآليد  ( 

  

  .مقادير تنظيمي پارامترها ، شماره پارامترها را مي توان با اين آليد افزايش داد

  
  آليد افزايش

  
  .دادمقادير تنظيمي پارامترها ، شماره پارامترها را مي توان با اين آليد آاهش 

  
  آليد آاهش 

  
ال   ات اعم ورد نظر وارد شده و تنظيم ارامتر م ا شماره پ ا و ي ادير تنظيمي پارامتره د مق ن آلي شردن اي ا ف ب

  خواهد شد
 Enterآليد 

  
  آليد راه انداز  با فشردن اين آليد در صورت آارآرد اينورتر توسط پنل اپراتوري ، اينورتر راه اندازي خواهد شد

 ( RUN)   
ورتر                   n007فشردن اين آليد در صورت آه توسط پارامتر         با   رد اين شده باشد ، عملك ال ن ر فع د غي ن آلي   ، اي

  متوقف خواهد شد
  آليد توقف

  



  

 ٣٣

  مقدماتياينورتر 

 

 

   ٢فصل 
  طراحي

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٣٤

  مقدماتي اينورتر

 نصب 

  نكاتي آه در هنگام نصب بايد به انها توجه نماييد 

  

  .صله الزم مابين اينورتر و پنل آنترلي يا تجهيزات ديگر را لحاظ نموده ايد مطمئن شويد آه اينورتر را در جهت صحيح نصب نموده ايد و فا

  .اجازه ورود اجسام خارجي را به داخل اينورتر ندهيد 

  .به اينورتر ضربه قوي وارد نكنيد 

  .تجهيزات توقف اضطراري قوي را براي عملكرد ايمن تر در نظر بگيريد 

  جهت نصب و فواصل مورد نياز 

  

  :ا در شرايط زير مي بايست نصب نمود اينورتر ر

 باشد  % ٩٠ درجه سانتيگراد باشد و رطوبت حداآثر ۵٠ تا ١٠-دماي محيط مي بايست در رنج  •

ه آن نباشد نصب                            • ار ب ان ورود غب ه امك سته آ امًال ب ل آ ك پن د و آن را  در ي ار ،ومه نصب نمايي اينورتر را در محيطي خالي از نفت ، غب

 نماييد 

 صب اينورتر توجه داشته باشيد آه مواد پودري ، نفت ، آب يا ديگر اجسام خارجي وارد آن نشوند در هنگام ن •

 اينورتر را بر روي مواد قابل اشتعال همچون ، چوب نصب ننماييد  •

  جهت 
  .اينورتر را بر روي يك سطح عمودي طوري نصب نماييد آه مشخصات موجود بر روي پالك آن به سمت باال قرار گيرند 

  فاصله ها 
  در زمان نصب اينورتر فواصل زير را در نظر بگيريد تا دفع حرارت از اينورتر به راحتي صورت پذيرد 

  

  

  محافظت دمايي 

 به منظور دستيابي به عملكرد ايمن ، اينورتر مي بايست در محيط بدون تغييرات دمايي شديد نصب گردد  •

ر از   اگر اينورتر در محيطي بسته مانند جعبه نصب مي          • ايين ت  درجه سانتيگراد   ۵٠شود يك خنك آننده براي نگه داشتن دماي محيط  پ

 طول عمر خازنهاي داخلي اينورتر با پايين نگهداشتن دماي اينورتر تا حد ممكن ، افزايش خواهد يافت .قرار دهيد 

ا حد ممكن از    لذا مطمئن. درجه بيشتر از دماي محيط شود ٣٠دماي سطح اينورتر ممكن است تقريباً  تا   •  شويد آه تجهيزات و سيمها ت

 .اينورتر دور نگه داشته شوند



 ٣٥

  



 ٣٦

  نكاتي آه در حين سيم بندي مي بايست به آن توجه داشت
 سيم بندي مي بايست بعد از اطمينان از قطع شدن تغذيه انجام شود  •

 سيم بندي مي بايست توسط افراد متخصص انجام شود  •

  آه سيم بندي مدارات توقف اضطراري را انجام داده ايد و سپس اينورتر را فعال نماييدمطمئن باشيد •

 اهم  ١٠ ولت را با مقاومت    ۴٠٠ اهم يا آمتر و نيز اينورتر هاي         ١٠٠ ولت را با مقاومت      ٢٠٠همواره ترمينالهاي زمين اينورترهاي      •

 يا آمتر به زمين متصل نماييد 

 نكات ايمني را در برابر اتصال آوتاه در سيم بندي هاي خارجي انجام دهيد نصب مدار شكن هاي خارجي و ديگر  •

 مطمئن شويد آه سيم بندي صحيح وايمن باشد  •

 از محكم بسته شدن پيچها ي ترمينال مطمئن شويد  •

  اينورتر آه مي بايست به موتور وصل شوند ، وصل ننماييد U,V,W ورودي را به خروجي هاي ACهيچگاه تغذيه  •

  تر مينال مدار اصلي 
ورتر هاي سري     ا   CIMR-V7-A2001تر مينال اصلي  مر بوط به اين از    ٢٠٠ ACاينورترهاي   (  CIMR-V7-A2007 ت  ٠٫١ ولت سه ف

  ) آيلو وات ٠٫٧آيلو وات تا 

  ) آيلو وات ٠٫۴ آيلو وات تا ٠٫١فاز  ولت تك٢٠٠ ACاينورترهاي  (  CIMR-V7-AB004 تا  CIMR-V7-AB001اينورتر هاي سري 

  :به صورت زير مي باشد  

  
  . متصل نماييد S / L2 و  R / L1در اينورترهاي تكفاز مي بايست ورودي را به پايه هاي 



  

 ٣٧

  مقدماتياينورتر 

  

  تر مينال اصلي  مر بوط به

  ) آيلو وات  2.2ات تا آيلو و1.5 ولت سه فاز ٢٠٠ ACاينورترهاي  (  CIMR-V7-A2022 تا  CIMR-V7-A2015اينورترهاي سري  

  ) آيلو وات 1.5 آيلو وات تا 0.7 ولت تكفاز ٢٠٠ ACاينورترهاي  (  CIMR-V7-AB015 تا  CIMR-V7-AB007اينورتر هاي سري 

  ) آيلو وات ٢٫٢ آيلو وات تا ٠٫٢ ولت تكفاز AC ۴٠٠اينورترهاي  (  CIMR-V7-A2022 تا  CIMR-V7-A4002اينورتر هاي سري 

   باشد به صورت زير مي

  

  
  تر مينال اصلي  مر بوط به

  ) آيلو وات  3.7 ولت سه فاز ٢٠٠ ACاينورترهاي  (    CIMR-V7-A2037 اينورترهاي سري 

  ) آيلو وات 3.7آيلو وات تا 2.2 ولت تكفاز ٢٠٠ ACاينورترهاي  ( CIMR-V7-AB037 تا  CIMR-V7-AB022اينورتر هاي سري 

  ) آيلو وات ٣٫٧ ولت تكفاز AC ۴٠٠اينورترهاي  (  CIMR-V7-A2037اينورتر هاي سري 

  به صورت زير مي باشد 

  
  ترمينالهاي مدار اصلي 

  

  نماد  عنوان  توضيحات
 CIMR-V7-A2 R / L1ڤ:  ولت                                    ٢٣٠ تا ٢٠٠ سه فاز با تغذيه  ACمدلهاي 

ه  (  ولت ٢۴٠ تا ٢٠٠تكفاز با تغذيه   ACمدلهاي  د   ١به نكت -CIMR  ڤB)         :  توجه نمايي

V7-  

S / L2 

  -CIMR-V7  ڤ4:  ولت                                    ۴۶٠ تا ٣٨٠ سه فاز با تغذيه  ACمدلهاي 

ترمينالهاي مربوط به منبع 

  تغذيه ورودي

T / L3 

U / T1 

V / T2 

اژ            ورتر ، ولت ه اين ه تغذي سته ب دازي     س ACدر اين تر مينالهاي خروجي اينورتر ب راي راه ان از ب ه ف

  .موتور توليد خواهد شد 

ورتر   ي اين اي خروج ترميناله

آه مي بايست به موتور متصل      

 W / T3  شوند 

B1               اژ در روز اضافه ولت ا از ب ن ترميناله ه اي ه آن، ب وط ب ز مرب ا تجهي با اتصال يك مقاومت تر مزي و ي

  ه عمل خواهيد آورد هنگام عملكرد ترمزي موتور ، جلوگيري ب

  

ت   صال مقاوم اي ات ترميناله

 B2  ترمزي 



 ٣٨

  مقدماتي اينورتر

+١  

+٢  

ور           ه ترمينالهاي       DCبراي تضعيف اعوجاجات هارمونيكي مي توانيد يك راآت  متصل   ٢+ و   ١+ را ب

  .نماييد 

ه هاي         DCدر صورت نياز به راه اندازي اينورتر با تغذيه            و ١+ ، مي بايست ، منبع تغذيه را به پاي

  . ، پايه مثبت مي باشد ١+د آه در اين حال ، ترمينال  متصل نمايي–

اي  وط ٢+ و ١+ترميناله  مرب

   .DCبه اتصال راآتور 

ه  – و   ١+ترمينالهاي    مربوط ب

 ، مي   DCاتصال ، منبع تغذيه     

  .باشند 
-  

  :مطمئن شويد آه تر مينال زمين را مطابق شرايط زير متصل نموده ايد 

ا مقاومت     ٢٠٠اينورترهاي  در اتصال ترمينال     • ال را ب ر مين  ولت اعم از تكفاز و يا سه فاز اين ت

 . اهم يا آمتر به زمين متصل نماييد ١٠٠

ه زمين          ١٠ ولت اين تر مينال را با مقاومت         ۴٠٠ در اتصال ترمينال اينورترهاي      • ر ب ا آمت  اهم ي

  .متصل نماييد

  . زمين قاب موتور متصل نموده ايد مطمئن شويد آه اين تر مينال را مستقيماً  به: نكته 

  

  ترمينال زمين 

  

  

   :١نكته 
  . ، متصل نماييد  R / L1 , S / L2در اتصال تغذيه به اينورتر هاي تكفاز ، ورودي ها را به تر مينالهاي 

  توضيحات ترمينالهاي اصلي  

  . ورتر مي باشند  به اينAC مربوط به اتصال منبع تغذيه R / L1 , S / L2 , T / L3ترمينالهاي 
  . متصل نماييد R / L1 , S / L2توجه داشته باشيد آه در صورتيكه ورودي شما تكفاز است ، مي بايست تغذيه را به تر مينالهاي •

  . ولت مي باشند ٢٣٠ تا ٢٠٠ سه فاز با تغذيه ACمدلهاي  : CIMR-V7-A2مدلهاي 

  . ولت مي باشند ٢۴٠تا  ٢٠٠ تكفاز با تغذيه ACمدلهاي  :  -B  CIMR-V7مدلهاي

  . ولت مي باشند۴۶٠ تا ٣٨٠ سه فاز با تغذيه ACمدلهاي  :  -CIMR-V7   4مدلهاي

  

  .  مربوط به اتصال اينورتر به موتور مي باشند U / T1 , V / T2 , W / T3ترمينالهاي 
اژ     CIMR-V7- AB,    و مدلهاي -CIMR-V7    2مدلهاي ه خروجي خود ، ولت از   در اين سه پاي ا   ٢٠٠سه ف  را AC ولت  ٢٣٠ ولت ت

  .براي تغذيه موتور توليد مي نمايند 

  . را براي تغذيه موتور توليد مي نمايند AC ولت ۴۶٠ ولت تا ٣٨٠، در اين سه پايه خروجي خود ، ولتاژ سه فاز  -CIMR-V7   4مدلهاي

  

  .  مربوط به اتصال مقاومت ترمزي  مي باشند B1 , B2ترمينالهاي 
شخيص اضافه ولتاژ ، اتصال مقاومت ترمزي خارجي ، الزم مي باشد آه در صورت تمايل به اتصال مقاومت ترمزي ، مي بايست آن را  به  براي ت 

  .اين دو پايه متصل نماييد 

  

  .  مي باشند DC و يا اتصال راآتور DC  مربوط به اتصال منبع تغذيه - , 2+ , 1+ترمينالهاي 
ه ترمينالهاي     DC در صورت نياز به راآتور  د    2+ , 1+ براي حذف هارمونيكهاي زايد ، مي بايست آن را  ب ين در صورت   .  متصل نمايي همچن

ر مينالهاي   DCتمايل به اتصال منبع تغذيه  د    - , 1+ به اينورتر مي بايست آن را  به ت ال    .(  متصل نمايي ن حال ترمين ه     1+در اي  ، مي بايست ب

  )پايه مثبت تغذيه متصل گردد 

  



  

 ٣٩

  مقدماتياينورتر 

   :  ترمينال زمين 
  :در هنگام اتصال اين ترمينال به نكات زير توجه داشته باشيد 

  . اهم يا آمتر ، زمين نماييد ١٠٠  حتماً  اين ترمينال را از طريق يك مقاومت CIMR-V7-A2در صورت استفاده از اينورتر هاي سري 

  . اهم يا آمتر ، زمين نماييد ١٠٠ين ترمينال را از طريق يك مقاومت   حتماً  اCIMR-V7-ABدر صورت استفاده از اينورتر هاي سري 

  . اهم يا آمتر ، زمين نماييد ١٠  حتماً  اين ترمينال را از طريق يك مقاومت CIMR-V7-A4در صورت استفاده از اينورتر هاي سري 

 .مطمئن شويد آه ترمينال زمين را مستقيماً  به زمين موتور متصل نموده ايد  •

  مينالهاي مدار آنترلي تر
  :مدار آنترلي نيز داراي تر مينالهاي خاص خود مي باشد آه فهرست آنها در جدول زير آمده است 

  

  
  

  .عبارتهاي داخل پرانتز ، عملكرد پيش فرض هر ترمينال مي باشد  •

  

  

  

  



 ٤٠

  مقدماتي اينورتر

  توضيحات تر مينالهاي آنترلي 

  وروديها 
ورودي هاي چند منظوره بوده و عملكردشان وابسته به تنظيماتي است آه شما در پارامترهاي  S1 ,S2 , S3 , S4 , S5 , S6 , S7تر مينالهاي  

    )..n50 – n56پارامترهاي( مر بوط به انتخاب مد عملكردشان قرار مي دهيد 

  . ميلي امپر مي باشند ٨ ولت و جريان آشي ٢۴اين ورودي ها از نوع اپتيكوپلر با ولتاژ 

  .ك با ورودي هاي فوق مي باشد  پايه مشترSCتر مينال 

  

  . مر بوط به مرجع فرآانس مي باشند  FS , FR , FCتر مينالهاي 

    : FSتر مينال 
در صورتيكه تمايل داريد بدون اعمال ورودي آنالوگ و تنها از طريق روش تقسيم مقاومتي ، فرآانس مرجعتان را تغيير دهيد آافيست يك رئوستا                    

ه      FS ,FR , FCرا به پايه هاي   ن حال پاي د در اي اژ     FS متصل نمايي د و        ١٢ در خر وجي خود ولت اد مي نماي ه رئوستا ايج راي تغذي  ولت را ب

ه را در رنج                FRباتغيير سر وسط آه به پايه        ن پاي ه اي ا  ٠ متصل مي باشد مي توانيد ولتاژ ورودي ب اژ       ١٢ ت ا هر ولت ر داده و متنظر ب  ولت تغيي

  .يد داشت فرآانس مرجع متفاوتي را خواه

  : FRتر مينال 

ا  ٠ورودي مر بوط به آنترل فرآانس مرجع مي باشد و با اعمال ورودي آنالوگ ولتاژي در رنج    ا  ٠ ولت  ١٠ ت ا  mA  ٢٠ ت ا  ۴ و ي  mA ٢٠ ت

  .به اين ترمينال ،  مي توانيد مرجع فرآانس را تغيير دهيد 

   : FCتر مينال 

  ي باشد پايه مشترك با دو پايه تنظيم فرآانس فوق م

  :  RPترمينال 

  مربوط به ورودي پالس مي باشد و در صورت  اعمال يك قطار پالس با فرآانسهاي مختلف به اين پايه از

  . آيلو هرتز مي باشد ٣٣ تا ٠رنج مجاز فرآانس پالس اعمالي به اين پايه ، . تر مينال ، فرآانس آارآرد اينورتر راتغيير خواهيد داد 

  : خروجيها 

MA ، ن پايه يك آنتاآت خروجي چند قابليته بوده و عملكرد آن وابسته به مقادير تنظيمي پارامترهاي مربوط به انتخاب عملكرد آن مي باشد اي  

  . آمپر ايجاد مي نمايد ١ را باحداآثر جريان DC ولت ٢۵٠ و يا ٣٠ مي باشد ودر خروجي ولتاژ Normally Open اين آنتاآت داراي حالت 

MB ه يك آنتاآت خروجي چند قابليته بوده و عملكرد آن وابسته به مقادير تنظيمي پارامتر هاي مربوط به انتخاب عملكرد آن مي باشد ، اين پاي  

  . آمپر ايجاد مي نمايد ١ را باحداآثر جريان DC ولت ٢۵٠ و يا ٣٠ مي باشد و در خروجي ولتاژ Normally Close اين آنتاآت داراي حالت 

MC ،  يك آنتاآت مشترك با دو پايه فوق مي باشد  اين پايه.  

  :عالوه بر خروجي هاي رله اي فوق ، اينورتر داراي دو خروجي ترانزيستوري نيز مي باشد آه سه پايه معادل انها عبارتند از 

P1   ،    ولت ۴٨اين پايه مربوط به اولين خروجي اپتيكوپلري اينورتر بوده و در صورت اتصال، در خروجي خود DCوده و ماآسيمم    ر ا ايجاد نم

  . ميلي آمپر مي باشد ۵٠جريان اين پايه 

P2 ،       ود ي خ صال، در خروج وده و در صورت ات ورتر ب وپلري اين ي اپتيك ين خروج ه دوم وط ب ه مرب ن پاي ت ۴٨اي وده و DC ول اد نم  را ايج

  . ميلي آمپر مي باشد ۵٠ماآسيمم جريان اين پايه 

PC ، زير مي با شند اين پايه پايه مشترك دو پايه .  

AM :  ميلي آمپر را ايجاد مي نمايد ٢ ولت و با جريان آشي ١٠تا ٠خروجي آنالوگ چند قابليته بوده و در خروجي خود ولتاژ .  

AC  :  پايه مشترك با خروجي آنالوگ مي باشد  

  



  

 ٤١

  مقدماتياينورتر 

   بوط به برقراري ار تباط  سريال پايه هاي مر
  .عات مي باشند  ، مربوط به دريافت اطال-R+ , Rپايه هاي 

  . ، مربوط به ار سال اطالعات مي باشند -S+ , Sپايه هاي 

  . با آنترلر ارتباط برقرار نموده و اينورتر را آنترل نماييد  RS 422 / 485با استفاده از اين پايه ها مي توانيد با روش 
  :انتخاب نوع ورودي 

ا را  . اند و براي انتخاب نوع ورودي ها استفاده مي شوند  در باالي ترمينال آنترلي قرار گرفته     SW2 و   SW1سوئيچهاي   ابتدا پوشش  رويي انه

  :برداشته و سپس متناسب با نيازتان تنظيمات زير را انجام دهيد 

  

  
  

SW1 :   
   مي باشد S7  تا  S1  بودن ورودي هاي ترانزيستوري NPN يا  PNP مربوط به انتخاب نوع SW1سوئيچ 

   
ه زمين و        ٢۴ اين ورودي ها به صورت داخلي از منبع  NPN در صورت انتخاب نوع ه پاي ا اتصال ب ه آنه ان دادن ب  ولت تغذيه شده و براي فرم

  .بستن مسير عبور جريان آافي مي باشد 

ع تغذي                 PNPدر صورت انتخاب نوع      ك منب د ي ه  DCه  اين ورودي ها به صورت داخلي به زمين متصل بوده  و براي فرمان دادن به آنها مي باي  ب

  .صورت خارجي به آن متصل نماييد 

  

  



 ٤٢

  مقدماتي اينورتر

  

SW2:   
اني            SW2سوئيچ  ا عدم وجود مقاومت پاي ه انتخاب وجود ي وط ب ين اول مر ب در  )  ( Terminate Resistance  شامل دو پين مي باشد آه پ

  .هنگام برقراري ارتباطات سريال مي باشد

  
 . قرار دهيد ONن را در حالت  اين پيRS-422در صورت برقراري ارتباط سريال از نوع  •

 . قرار دهيد ON اين پين را در حالت SLAVE تنها در آخرين RS-485در صورت برقراري ارتباط سريال از نوع  •

  
  

  انتخاب نوع ورودي مربوط به ورودي آنالوگ آنترل فرآانس 

  
  .رل فرآانس را انتخاب نماييد  مي توانيد ولتاژ يا جرياني بودن ورودي آنالوگ آنتSW2به وسيله پين دوم سوئيچ 

وع ورودي          .حالت پيش   فرض اين پين به صورت جرياني مي باشد              ا ن اً  مطابق ب ين دقيق ن پ وع انتخابي اي واره ن توجه داشته باشيد آه هم

ارامتر                  ن سوئيچ مي بايست  پ ر انتخاب حالت مناسب توسط اي ز عالوه ب ه مختص انتخاب ح    ۴اعمالي باشد و ني ورتر را آ الت ورودي   اين

  .انالوگ آنترل فرآانس مي باشند را نيز تنظيم نماييد 

  

 آه مربوط به انتخاب نوع ورودي تعيين n004در صورتيكه ورودي آنالوگ آنترل فرآانس ، ولتاژي باشد مي بايست در پارامتر           •

دار       انس مرجع مي باشد ، مق اني باشد      ٢فرآ ي جري د و در صورتيكه ورودي آنترل ارامتر     را تنظيم نمايي ن پ  ، مي بايست در اي

  را تنظيم نماييد ۴ و يا ٣مقدار 

 . را در حالت جرياني قرار ندهيد و يا بالعكس SW2هيچگاه در صورتيكه ورودي آنترلي ، ولتاژي است ، پين دوم سوئيچ  •

  

  

  

  

  



  

 ٤٣

  مقدماتياينورتر 

  اتصاالت  استاندارد پايه هاي اينورتر 

  
  

  : سيمه ٣مثالي از اتصال 

  
 را برابر عدد )S3پارامتر مربوط به تعيين عملكرد  ( n052 سيمه استفاده مي نماييد مقدار پارامتر ٣ندي در صورتيكه از سيم ب •

 قرار دهيد ) آد اختصاص اين ورودي  به انتخاب جهت چرخش  (  0

  



 ٤٤

  مقدماتي اينورتر
 

  سيم بندي تر مينالهاي اصلي 
ه           سايز سيم ، پيچهاي تر مينالها ، گشتاور مورد نياز براي بستن پيچها و ظرفيت       ار رفت ه آ ورتر ب دل اين ه م سته ب از واب مدار شكن مورد ني

  .بوده و در جدول زير امده است 

  ولت را دارا مي باشيد PVC ، ۶٠٠براي ترمينالهاي اصلي و نيز ترمينال زمين ، اجازه استفاده از آابلهاي  •

 ل افزايش دهيد اگر فاصله زياد باعث افت ولتاژ در مسير ميشود ، سايزسيم را متناسب با طول آاب •

 

  

  



 ٤٥

  

  

  سيم بندي ورودي هاي مدار اصلي 

  Circuit Breaker )( نصب آليد حفاظت موتور

ه را   همواره ترمينالهاي ورودي مربوط به اتصال ب    ع تغذي دار شكن    ( R / L1 , S / L2 , T / L3 )ه منب ع   ( MCCB ) را از طريق م ه منب  ب

  .تغذيه متصل نماييد 

مطمئن شويد آه اينورتر از لحاظ اضافه بار محافظت .  برابر جريان نامي اينورتر باشد ٢ تا ١٫۵ظرفيت مدار شكن انتخابي مي بايست      •

 ) دقيقه دارا مي باشد ١يان نامي خروجي را در مدت جر % ١۵٠قابليت تحمل ( شده مي باشد 

اگر از يك مدار شكن به صورت مشترك مابين  چندين اينورتر و يا ساير تجهيزات استفاده مي نماييد، از خروجي هاي اينورتر استفاده                   •

ا      ك       آرده و در مد تشخيص خطا تعريفشان نماييد تا  در هنگام بروز خطا با استفاده از اين خروجي ه ه ي ورتر قطع شود  آ ه اين  ، تغذي

 :مثال از چگونگي اين امر در شكل زير آمده است 

 

  



 

 ٤٦

  مقدماتي اينورتر

   

   Ground Fault Interrupter)رله حفاظت جريان نشتي ( نصب يك 

  

د                    اال خواهن انس ب شتي فرآ ان ن اد جري ه ايج ه طور   . شد  اينورتر در خروجي هاي خود از آليد زني هاي فرآانس باال استفاده مي نمايد آه منجر ب ب

شتي حدود    ١آلي ، اگر آابلهاي استفاده شده به طول     ان ن ل استفاده          ١٠٠ متر باشند ، جري د شد و در صورتيكه طول آاب اد خواه ر ايج ي آمپ  ميل

د شد        ۵ متر باشد ، به ازاي هر يك متر اضافي ،      ١شده بيش از     شتي اضافه خواه ان ن ر جري ر ب ابراين در قسمت ورودي اين   . ميلي آمپ ورتر از بن

   .مدار شكن هاي خاص آه تنها جريان نشتي را در رنج فرآانسي آه براي انسان خطر ناك مي باشد را تشخيص مي دهند استفاده نماييد

  
ك   • ورتر ي ر اين ه ازاي ه ورتر ، ب دي اين اي خاص در سيم بن دار شكن ه تفاده از م ا ground fault interrupterدرصورت اس  ب

  .ميلي آمپر را انتخاب نماييد  ١٠حساسيت جريان حداقل 

ك        • ورتر ي ه ازا هر اين د ، ب ا حساسيت  ground fault interrupterزمانيكه از مدار شكنهاي آلي استفاده مي نمايي ان    ب  ٢٠٠جري

 . ثانيه يا بيشتر را استفاده نماييد ٠٫١ميلي آمپر يا باالتر و با قابليت تحمل زماني حدود 

  

  نصب يك آنتاآتور مغناطيسي 

  .اگر منبع تغذيه ترمينالهاي اصلي به ترتيبي خاص قطع  شوند ، مي توان به جاي مدار شكن از يك آنتاآتور مغناطيسي استفاده نماييد 

د داشت و                     رد نخواه زماني آه آنتاآتور مغناطيسي در قسمت اوليه مدار اصلي به منظور توقف اضطراري بارنصب شده باشد ، اتصال مجدد عملك

  .واهد شد بار متوقف خ

  

د                        • ار خواه ه آ ا شروع ب ورتر نصب شده است ، متوقف شده و ي ه در سمت ورودي اين سته شدن آنتاآت مغناطيسي آ از و ب ا ب بار ب

 .بازو بسته نمودن متناوب اين آنتاآتور ممكن است موجب آسيب ديدن اينورتر شود .نمود

د ا                • رل مي شود ، بع ددًا راه          زمانيكه اينورتر از طريق پنل اپراتوري آنت ه صورت اتوماتيك مج ورتر ب ه اتصال مجددو ، اين ز قطع تغذي

 .اندازي نخواهد شد 

ه استفاده       • در هنگام استفاده از واحد مربوط به مقاومت ترمزي ، از رله هاي حرارتي اين واحد براي فرمان دهي آنتاآتور  و قطع تغذي

 .نماييد 

  

 



  

 ٤٧

  مقدماتياينورتر 

  اتصال منبع تغذيه به اينورتر  

   به هر يك از ورودي هاي اينوررتر مي توانيد متصل نماييد زيرا توالي فازها مستقل از تر تيب ترمينالهايمنبع تغذيه را

 R / L1 , S / L2 , T / L3  مي باشد .  

   ACنصب راآتور 

ان   و يا انكه خازن تغيير فاز ، سوئيچ شود ، مم)  آيلووات يا بيشتر ۶۶٠( اگر اينورتر به يك ترانس قدرت ظرفيت باال      االي جري كن است يك پيك ب

  .از مدار قدرت ورودي عبور نمايد و به اينورتر آسيب برساند 

ور        ك راآت ل ي د     ACبراي جلوگيري از اين مشكل ، در صورت تماي ورتر نصب نمايي ر        . را در سمت ورودي اين ور عالوه ب ن راآت ردن اي ار ب ه آ ب

  .مزيت فوق ، باعث بهبود ضريب قدرت نبز مي گردد 

   ( surge )ك روئيتگر جريان موجي نصب ي
همواره در صورت وجود  بارهاي القايي همچون آنتاآتور هاي مغناطيسي ، رله هاي الكترومغناطيس ، شيرهاي سلونوئيد و ترمزهاي مغناطيسي         

  .، در نزديكي اينورتر  ، از يك روئيتگر جريان موجي يا ديود استفاده نماييد 

  غذيه اينورتر نصب يك نويز فيلتر  در سمت ت

  .يك نويز فيلتر  براي حذف نويز هاي انتقالي مابين خط قدرت و اينورتر استفاده نماييد 

  :مثال اول از سيم بندي 

  
  .در هنگام استفاده از اينورتر از فيلترهاي نويز با آاربرد خاص استفاده نماييد 

   از سيم بندي ٢مثال 

  
ورتر                    در هنگام استفاده از اينورتر از نويز ف        ه اين ويز ورودي ب د ن ا نمي توانن ن فيلتره را اي د زي وارد استفاده عمومي استفاده ننمايي ا م ا  ب يلتر ه

  .راتضعيف نمايند 



 ٤٨

  مقدماتي اينورتر

  سيم بندي در بخش خروجي مدار اصلي 

  اتصال بار به ترمينالهاي اينورتر 

  
ه سيمهاي   U / T1 , V / T2 ,W / T3خروجي هاي    د     U,V,W را ب ور متصل نمايي ور در جهت ساعتگرد       س . موت ه موت د آ پس تست نمايي

  .بچرخد زيرادر صورت  جابجايي هردو تر مينال  از ترمينالهاي  خروجي ، موتور در جهت معكوس خواهد چرخيد 

  هيچگاه منبع تغذيه را به خروجي هاي اينورتر متصل ننماييد 
  .لي اينورتر آسيب خواهد ديد در صورت اتصال منبع تغذيه به تر مينالهاي خروجي اينورتر ، مدار داخ

  

  هيچگاه تر مينالهاي خروجي را اتصال آوتاه يا زمين ننماييد 
اگر تر مينالهاي خروجي با دست برهنه لمس شوند و يا آنكه سيمهاي خروجي به بدنه اينورتر اتصال داشته باشند ، يك شوك الكتريكي رخ خواهد                

  . نيز مراقب باشيد آه به سيمهاي خروجي ، صدمه شديدي وارد نشود آه اين امر آامالً  خطر ناك مي باشد و. داد 

  

  از خازن بهبود فاز و نيز نويز فيلتر  در خروجي استفاده ننماييد 
د        LC / LRهرگز خازن بهبود فاز يا نويز فيلتر   زات آسيب خواهن ا ساير تجهي ورتر ي  را در مدار خروجي به آار نبريد ، در غير اين صورت اين

  .ديد 

  از سوئيچ الكترومغناطيس يا آنتاآتور  مغناطيسي در مدار خروجي استفاده ننماييد 

  .اگر در حال عملكرد ، يك بار به اينورتر متصل شود ، يك جريان هجومي وارد مدار محافظ اضافه جريان خواهد شد 

  

  نصب رله حرارتي 
دازي شوند     .مي باشد اينورتر يك حفاظت حرارتي براي حفاظت موتور از اضافه دما دارا        ورتر راه ان در صورتيكه بيش از يك موتور به وسيله اين

د   2 را برابر عدد  n0037يا موتور هاي چند قطبه استفاده شوند حتمًا يك رله حرارتي بين اينورترو موتور نصب نماييد و مقدار پارامتر     رار دهي  ق

.  

  .ك گيري از  آن آنتاآتور  مغناطيسي ورودي را در صورت افزايش دما قطع نماييد در اين مورد از اين رله حرارتي استفاده نموده و با فيدب

  

  نصب نويز فيلتر  در خروجي 
  يك نويز فيلتر  براي آاهش نويز راديويي و نويز القايي در خروجي نصب نماييد 

  
  .ر خواهند شد مولد هاي نويز القايي الكترومغناطيسي در هر خط ، سبب آسيب ديدن آنترل: نويز القايي 

  .موجهاي الكترومغناطيسي ايجاد شده توسط اينورتر و آابلها باعث ايجاد نويز در گيرنده هاي راديويي مي شود : نويز راديويي 



  

 ٤٩

  مقدماتياينورتر 

  مقابله با نويز القايي 

  
ورت                            د شده در خروجي اين ايي تولي ويز الق وگيري از ن راي جل ر  ب ود   همانطور آه در قبل گفته شد مي توان از نويز فيلت ين مي   .ر استفاده نم همچن

ه در حداقل   .توان آابلها را از داخل لوله هاي فلزي زمين شده عبور داد تا از ايجاد نويزهاي القايي جلوگيري نمود       سانتيمتري  ٣٠قرار دادن  لول

  .خطوط نيرو تاثير قابل توجهي بر آاهش نويز القايي دارد 

  

  

  مقابله با نويزهاي راديويي 
م در سمت                . در خطوط ورودي و خروجي اينورتر ايجاد مي گردد           نويز راديويي  م در سمت ورودي و ه ر  ه ويز فيلت ك ن ويز ، ي ن ن اهش اي براي آ

  .خروجي نصب نماييد همچنين اينورتر را در يك جعبه آامًال بسته از جنس آلومينيوم نصب نماييد 

  .آابل مابين اينورتر و موتور مي بايست تاحد ممكن آوتاه باشد 

  

  
  

  طول آابل به آار رفته مابين اينورتر و موتور 

  
ورتر                                     ان خروجي اين د يافت و در نتيجه جري زايش خواه اال اف انس ب شتي فرآ ان ن ل باشد ، جري ور طوي ورتر وموت ابين اين اگر آابل به آار رفته م

  .افزايش خواهد يافت آه ممكن است بر روي تجهيزات جانبي اثر بگذارد 

  .بر اساس جدول زير و متناسب با طول آابل انتخاب نماييد  ) n080از طريق تنظيم پارامتر ( اين امر ، فرآانس حامل را براي جلوگيري از 

  

  



 ٥٠

  مقدماتي اينورتر

  

  سيم بندي زمين 

  
 ولت از ۴٠٠ اهم يا آمتر ودر اتصال اينورترهاي ١٠٠ ولت از يك مقاومت ٢٠٠همواره در هنگام اتصال تر مينال زمين اينورتر هاي  •

 . اهم يا آمتر استفاده نماييد ١٠مقاومت 

 .سيم زمين اينورتر را باتجهيزات ديگر همچون ماشينهاي جوشكاري يا تجهيزات قدرت مشترك ننماييد  •

ا حد ممكن طول سيم زمين را                            • د و ت زات الكتريكي مي باشد استفاده نمايي ه مطابق استانداردهاي تكنيكي تجهي همواره سيم زميني آ

 .آاهش دهيد 

دار                         .ي از اينورتر عبور مي آند       جريان نشت  ورتر ناپاي ال زمين اين اژ ترمين اد باشد ولت ال زمين زي لذا اگر فاصله مابين الكترود زمين و ترمين

  .خواهد شد

 .  زمانيكه از بيش از يك اينورتر استفاده مي نماييد مراقب باشيد آه زمين هايشان تشكيل حلقه ندهند  •

  

 
  

  مقابله با هارمونيكها 
  .شرفت مداوم تجهيزات الكتريكي ايجاد هارمونيكهادر ماسينهاي صنعتي اخيراً  باعث بروز مشكالتي شده است با پي

 برخي پيشنهادات را براي تضعيف هارمونيكهاي تجهيزات الكتريكي خانگي و         ١٩٩۴وزارتخانه توليدات صنعتي و بازرگاني جهاني ، در سپتامبر          

  .بعد از آن اين مساله مورد توجه قرار گرفت .ژاپن ارائه آرد تجهيزات الكتريكي صنعتي ، در آشور 

  .در زير اطالعاتي رابراي تعيين هارمونيكها و مقابله با توليد  آنها در اينورتر آمده است 

  

  هارمونيكها 

  تعريف 
  : هرتز مي باشند ۶٠ يا ۵٠رآانس به عنوان مثال فرآانسهاي زير هارمونيكهاي ف.به ضرايب فرآانس اصلي تغذيه ، هارمونيك گفته مي شود 

   ) ١٠٠ ( ١٢٠: هارمونيك دوم 

   ) ١۵٠ ( ١٨٠: هارمونيك سوم 



  

 ٥١

  مقدماتياينورتر 

  

  مشكالت ايجادي به علت وجود هارمونيك 

د شد                          ع شامل هارمونيكهاي اضافي باشد ، دچار اعوجاج خواه ه در صورتيكه منب ع تغذي ه     . شكل موج متعارف منب ابع تغذي ماشينهاي شامل من

  .ب خواهند ديد و يا آنكه حرارت مازاد ايجاد خواهند نمود معمولي آسي

  

  
  

  علت ايجاد هارمونيكها 

  . تبديل مي نمايند DC را به ACمعموالً  ماشينهاي الكتريكي داراي مدارات داخلي مي باشند آه تغذيه 

  .شود  مي AC و DC شامل هارمونيكهايي مي باشد آه منجر به عبور جريان مابين قسمت ACهر منبع 

  : با استفاده از يكسوساز و خازن AC از DCبه دست آوردن تغذيه 
 نيز ACجريان .  به يك موج يكسو شده توسط يكسو ساز و هموار آردن موج حاصله توسط خازن به دست مي آيد    AC با تبديل ولتاژ     DCولتاژ  

  .شامل هارمونيك مي باشد 

  

  :اينورتر 
ان  . تبديل مي شود   DC به ACي داراي جريان ورودي شامل هارمونيك مي باشد زيرا در اينورتر نيز     اينورتر نيز همچون ماشينهاي الكتريك     جري

د    اال مي باش ه اي ب ل توج ور قاب ه ط ورتر ب زات   .خروجي اين اير تجهي ا س سه ب ورتر در مقاي ان  خروجي اين ا در جري دار هارمونيكه ابراين مق بن

  .الكتريكي بيشتر مي باشد 

  

  



 

 ٥٢

  مقدماتي اينورتر

  
  

  يجاد هارمونيكها مقابله با ا

  

   DC / ACراآتور 

  
  . هارمونيكها و جريانهايي را آه ناگهان ايجاد مي شوند را تقليل مي دهند AC و راآتور DCراآتور 

و در صورت استفاده از هر دو نوع راآتور ، هارمونيكها به صورت موثر تري . ، هارمونيكها را آاهش مي دهد AC بهتر از راآتور    DCراآتور  

  .خواهند يافت آاهش 

  .ضريب قدرت ورودي اينورتر در صورت آاهش هارمونيكها ي جريان ورودي اينورتر ، بهبود خواهد يافت 

  :اتصال 
ي  آن وصل                  DCراآتور   ه داخل ع تغذي ه منب  را بعد از خاموش آردن تغذيه اينورتر و اطمينان از خاموش شدن شاخصهاي موجود بر روي پنل ، ب

  .نماييد 

  :ي روش سيم بند

   ] DC با به آار گيري راآتور [   

  

  
  

  



  

 ٥٣

  مقدماتياينورتر 

  

   ] AC و DC با به آار گيري راآتورهاي [

  

  تاثيرات راآتور 

  : استفاده مي نماييد آاهش خواهد يافت آه اين نتايج در جدول زير امده است AC و DCهارمونيكها زماني آه به طور همزمان از راآتورهاي 

  

  
  

 اتصال مقاومت ترمزي
  .اه اندازي بار با اينرسي باال يا در يك محور عمودي در هنگام حرآت رو به پايين  ، انرژي باز توليدي به اينورتر بازخواهد گشت در زمان ر

ود         OVاگر در هنگام آاهش شتاب ، خطاي اضافه ولتاژ        د ب ورتر خواه دي بيش از ظرفيت اين از تولي رژي ب ن  . ايجادشود بدان معناست آه ان در اي

  .ومت تر مزي براي جذب اين مقدار ولتاژ توليدي مازاد بر ظرفيت اينورتر استفاده نماييد مورد از مقا

   اتصال مقاومت ترمزيهطريق

  .زمان استفاده از مقاومت ترمزي ، يك رله حرارتي براي نمايش دماي مقاومت به آار بريد  : ١نكته 

ع            زمان استفاده از مقاومت ترمزي ، مطمئن شويد آه شرا      : ٢نكته   ا ، منب زايش دم ر عادي اف ه در صورت شرايط غي د آ وده اي راهم نم يطي را ف

  .تغذيه اينورتر قطع شود 

  
  .از خروجي رله حرارتي براي نمايش دما ي دماسنج ، استفاده  مي نمايد : مقاومت ترمزي   •

  .اييديك آنتاآت خطا در خروجي خود دارد آه مي توانيد از آن استفاده نم:  واحد مقاومت ترمزي  •

  . تنظيم نموده ايد ١ را برابرn009زمان استفاده از مقاومت ترمزي مطمئن شويد آه پارامتر 

  

  



 

 ٥٤

  مقدماتي اينورتر

  
  

  .ولت ٢٠٠مقاومتهاي ترمزي مربوط به اينورترهاي  مدل  

  

  
  

  .ولت ۴٠٠مقاومتهاي ترمزي مربوط به اينورترهاي  مدل  

  
  

  سيم بندي ترمينالهاي مدار آنترلي 

ده  .  باشند AC متر و مجزا از خطوط برق       ۵٠لي مي بايست ماآسيمم     طول خط سيگنال آنتر    فرآانس مرجع مي بايست از طريق يك سيم زوج تابي

  .شيلد شده به ورودي اينورتر متصل شود 

  



  

 ٥٥

  مقدماتياينورتر 

  خروجي آنترلي / سيم بندي ترمينالهاي ورودي 
ه       ) MA , MB , MC( و آنتكاتهاي چند قابليته خروجي    ) S7 تا S1( ترمينالهاي ورودي آنترلي  د قابليت ستوري چن ز ترمينالهاي ترانزي و ني

  .در جدول زير توضيح داده شده اند  ) P1 , P2 , PC( خروجي 

  

  

  



 

 ٥٦

  مقدماتي اينورتر

  تر مينال ورودي مر بوط به فرآانس مرجع 
ارت خروجي             FR , FCتر مينالهاي ورودي  ك آ انس مرجع را از ي ر آ ر ف ا تغيي راي تنظيم و ي  را به طريقي آه در زير توضيح داده شده است ب

  .آنالوگ و يا منبع تغذيه به اينورتر وصل نماييد 

  .د اينورتر از سيمهاي جفت تابيده شيلد شده استفاده نماييد براي جلوگيري از تاثير نويز بر روي عملكر

  

   EC معيار هاي راهنماي 
  . را بيان مي نمايد ECتوضيحات زير روش سيم بندي اينورتر بر مبناي راهنماي 

  

  استاندارد اتصاالت تر مينالهاي مدار اصلي 
  

   ECسيم بندي منبع تغذيه با توجه به راهنماي  
  .اينورتر و نويز فيلتر  به هم زمين شده اند مطمئن شويد آه 

  و منبع تغذيه را از طريق يك نويز فيلتر  به اينورتر متصل نماييد ( R/L1 , S/L2 , T/L3 )هميشه ترمينالهاي ورودي تغذيه  •

 طول سيمهاي زمين را تاحد ممكن آاهش دهيد  •

ورتر بيش از           نويز فيلتر  را تا حد ممكن در نزديكي اينورتر نصب نماييد و م            • ر  و اين ويز فيلت ابين ن ل م ه طول آاب ر  ۴٠طمئن شويد آ  مت

 نباشد 

 استفاده از نويز فيلتر هاي زير ممكن مي باشد  •

   سه  فاز AC ولت ٢٠٠نويز فيلتر هاي  مربوط به مدل 



 ٥٧

  

  اتصال موتور به اينورتر 
 .زمانيكه يك موتور را به اينورتر متصل مي نماييد مطمئن شويد آه از آابلهاي زوج تابيده شيلد شده استفاده نموده ايد  •

ز همچون شيلد سمت         • ورتر را ني ور ، زمين   طول آابل ار تباطي مابين موتور و اينورتر را تا حد ممكن آوتاه نماييد و شيلد سمت اين  موت

ا حد              . سانتيمتر نباشد    ٢٠و مطمئن شويد آه طول آابل مابين موتور و اينورتر بيش از             .نماييد   ر آلمپ ت ه فيلت به عالوه توصيه مي شود آ

 .ممكن به تر مينالهاي خروجي اينورتر نزديك باشد 

  

  

  سيم بندي مدار آنترلي 
 اي اتصاالت مدار آنترلي استفاده نموده ايد مطمئن شويد آه از آابلهاي زوج تابيده شيلد شده بر •

 شيلد را تنها در سمت اينورتر زمين نماييد  •

  زمين آردن شيلد 
ه سطح زمين متصل                             شان داده شده است مستقيماً  ب به منظور زمين نمودن ايمن شيلد ، توصيه مي شود آه گيره آابل را همانطور آه در شكل ن

  شود 



 ٥٨

  مقدماتي اينورتر

  
ه               همواره اينورتر را از طريق       • ع تغذي ه منب اه ب مدار شكنهاي مناسب به منظور جلوگيري از آسيب ديدن اينورتر در زمان بروز اتصال آوت

 متصل نماييد 

 براي هر اينورتر يك مدار شكن مجزا به آار بريد  •

 مدار شكن مناسب را از جدول زير انتخاب نماييد  •

  

   ولت ٢٠٠مدلهاي 

  
  

   ولت ۴٠٠مدلهاي 

  

  



  

 ٥٩

  مقدماتياينورتر 

  

   ٣فصل 
  ي عملكرد و نمايش اطالعات پيش نيازها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ٦٠

   آلمات آليدي 

  اسامي قسمتهاي مختلف و عملكردشان 

  
  

  شاخص  عنوان  عملكرد
د            بط را نمايش مي ده ال    . اطالعات مربوط به ايتم مر ت وان مث ه عن انس مرجع ،   : ب فرآ

  فرآانس خروجي و مقادير تنظيمي پارامترها
  نمايشگر اطالعات 

 
  تنظيم آننده فرآانس    تا فرآانس ماآزيمم ، مي توان با اين آليد تغيير داد0فرآانس مر جع را در رنج مابين 

 
  هنگاميكه اين شاخص روشن باشد ، فرآانس مرجع را مي توان نمايش و يا تغيير داد

  
  شاخص فرآانس مرجع

  

  ي توان نمايش دادهنگاميكه اين شاخص روشن باشد ، فرآانس خروجي اينورتر را م

  
انس  اخص فرآ ش

    خروجي 

  هنگاميكه اين شاخص روشن باشد ، جريان خروجي اينورتر را مي توان نمايش داد

  
  شاخص جريان خروجي

 

اي  ي پارامتره ادير تنظيم ا U01مق ي  U18 ت ايش م ل نم ن شاخص قاب ودن اي ام روشن ب  در هنگ

  باشند
  شاخص نمايش مقادير 

  
ا      ا                      جهت چرخش را در زم ود و سپس ب وان انتخاب نم ن شاخص مي ت ودن اي ن روشن ب

   اينورتر را در جهت دلخواه فعال سازيدRUNفشردن آليد 
  شاخص جهت چرخش

  

ا پارامترهاي تنظيم شده در هنگام                      ا متناسب ب وري ي ل اپرات عملكرد اينورتر از طريق پن

  .روشن بودن اين شاخص ، قابل انتخاب است 

ا استفاده از               توجه داشته باشيد آه      ورتر ب ارآرد اين در هنگام عملكرد اينورتر ، وضعيت آ

ورتر                          ارآرد اين ان آ ر وضعيت را در زم ان تغيي ل نمايش است و امك ا قاب اين شاخص تنه

  نداريد

عيت  اخص وض ش

    عملكرد 

اي  ا n001پارامتره ا n179 ت يم و ي د تنظ ن شاخص مي توانن ودن اي ان روشن ب  در زم

وند   ايش داده ش ي از     تو.نم ا برخ ورتر تنه ان عملكرداين ه در زم يد آ ته باش ه داش ج

پارامترها را مي توانيد تغيير دهيد و در مورد مابقي پارامترها تنها مي توانيد مقاديرشان              

ان   يچ فرم ن شاخص ، ه ودن اي ان روشن ب د و در زم ايش دهي ه RUNرا نم  اي پذيرفت

  .نخواهد شد 

ات   اخص تنظيم ش

    پارامترها

  .ابين شاخص هاي مختلف موجود بر روي پنل اپراتوري سوئيچ مي نمايد به ترتيب م

د                  شردن آلي ل از ف د را    Enterدر صورتيكه بعد از تنظيم پارامتر مورد نظر ، قب ن آلي  ، اي

  بفشاريد ، تنظيمات انجام شده اعمال نخواهد شد و در نظر گرفته نمي شوند

ابين شاخصها       ر م آليد تغيي

  ويا پارامترهاي مختلف

     )Modeآليد  ( 



  

 ٦١

  مقدماتياينورتر 

  .مقادير تنظيمي پارامترها ، شماره پارامترها را مي توان با اين آليد افزايش داد

  
  آليد افزايش

  
  .مقادير تنظيمي پارامترها ، شماره پارامترها را مي توان با اين آليد آاهش داد

  
  آليد آاهش 

  
ا شماره پ        ا و ي ارامتر مورد نظر وارد شده و    با فشردن اين آليد مقادير تنظيمي پارامتره

  تنظيمات اعمال خواهد شد
 Enterآليد 

  
دازي        ورتر راه ان وري ، اين ل اپرات با فشردن اين آليد در صورت آارآرد اينورتر توسط پن

  خواهد شد
 (RUN )آليد راه انداز 

  
،   ، اين آليد غير فعال نشده باشد          n007با فشردن اين آليد در صورت آه توسط پارامتر          

  عملكرد اينورتر متوقف خواهد شد
  آليد توقف

  

  مختصري از عملكرد 

د شد شاخصهاي     FREFبا فشردن آليد انتخاب مد ،  شاخصها يكي پس از ديگري و با شروع از شاخص              اطالعات نمايش داده   .  روشن خواهن

  .شده بر روي پنل ، متناسب با شاخصي است آه به روش فوق انتخاب نموده ايد 

ورتر      در صور  ا    FOUTشاخص   تيكه در هنگام خاموش آردن اين ا ،                        IOUT ي ن شاخص ه ورتر اي ردن مجدد اين ا روشن آ وده باشند ب  روشن ب

   . روشن خواهد شدFREFروشن خواهند ماند و در غير اين صورت با روشن شدن مجدد اينورتر شاخص ، 

  

  

 Mode                                                           فشردن آليد                                                           

  

 Mode                                                                                                                     فشردن آليد 

                                                                                                                

 Mode فشردن آليد                                                                                                                      

                         

 Mode                                                                                          فشردن آليد                            

                                                         

 Mode                         فشردن آليد                                                                                              

  

  

 Mode  فشردن آليد                                                                                                                  

  

  

  

  
  . مي باشد Hz و واحد پيش فرض آن انتخاب مي شودn035مقياس مربوط به فرآانس مرجع و فرآانس خروجي توسط پارامتر 

 وصل تغذيه 

   FREF :   تغيير دهيد آن را فرآانس مرجع نمايش داده مي شود و مي توانيد  

FOUT :   فرآانس خروجي نمايش داده مي شود  
  اين شاخص روشن خواهد شد  مجدد وصلدر صورتيكه در هنگام تنظيم اين پارامتر تغذيه ، قطع شود ، بعد از : نكته 

IOUT : خروجي نمايش داده مي شود  جريان   
  در صورتيكه در هنگام تنظيم اين پارامتر تغذيه ، قطع شود ، بعد از وصل مجدد اين شاخص روشن خواهد شد : نكته 

MNTR:  مقادير پارامترهايU01  تا U18 را نمايش مي دهد   

F/R : ن شاخص انتخاب نمود جهت گردش را مي توان توسط اي  

LO / RE  :  از طريق اين شاخص انتخاب مي آنيد آه اينورتر از طريق پنل اپراتوري آنترل شود يا از طريق
  پارامترهاي تنظيم شده اش 

PRGM :  با ابن شاخص مي توان مقادير پارامترهايn001 تا n179  را مانيتور آرده و يا اينكه تنظيم نمود   

  مجدداً  روشن خواهد شد  FREFشاخص 



 ٦٢

  مقدماتي اينورتر

  مثالي از تنظيم فرآانس مرجع 

  

  مراحل عملكرد  

روشن باشند ، با فشردن آليد مد ، شاخص  )  FOUT يا   IOUT( روشن خواهد شد و اگر شاخص ديگري FREFبعد از وصل تغذيه شاخص 

FREF را انتخاب نماييد .  

وده                     حال با فشردن آليدهاي افزايش و آاهش فرآانس          ان را تنظيم ننم انس مرجعت ه فرآ ا هنگاميك د ت م نمايي ا آ اد ي ان زي مرجع را متناسب با نيازت

  ) توجه نماييد ١به نكته .( باشيد اين شاخص چشمك خواهد زد 

  . مقدار تنظيمي تان را ثبت نماييد  Enterبعد از آنكه فرآانس مورد نظرتان تنظيم شد با فشردن آليد 

  

و همزمان با فشردن آليدهاي افزايش ، آاهش . نيست Enter بر روي مقدار ؟، نيازي به فشردن آليد n009نظيم پارامتر  در صورت ت   : ١نكته  

  .، اطالعات تغيير آرده و ثبت خواهد شد 

  

  :فرآانس مرجع از هر يك از روشهاي زير قابل تنظيم است  : ٢نكته 

 و اينورتر در مد ريموت عملكرد داشته باشد )  فعال ميشود ١انس مرجع فرآ(  تنظيم شود١ برابر عدد n004مقدار پارامتر  •

  تنظيم شود١ آه مربوط به انتخاب مد عملكرد اينورتر مي باشد ، برابر مقدار n008مقدار پارامتر  •

   ، عملكرد داشته باشد Localتا اينورتر در حالت ) پنل اپراتوري فعال مي شود ( 

 .ملكرد چند سرعته تنظيم شوند  براي ع١۶ تا ٢ فرآانس هاي مرجع  •

  .فرآانس مرجع حتي در حين عملكرد نيز قابل تغيير است  : ٣ نكته

  مثالي از نمايش محتويات چندين مقدار مختلف 

  

  

  مراحل آار 

  . را روشن نماييد MNTR ، شاخص  Modeاينورتر را روشن آرده و با فشردن متناوب آليد  

  . خواهد شد  نمايش دادهU01در اين حال عبارت 

  . انتخاب نماييد U18 تا  U01با استفاده از آليدهاي افزايش و آاهش ، پارامتري را آه مي خواهيد محتوياتش  را نمايش دهيد از مابين 

  . را بفشاريد تا اطالعات پارامتر انتخابي نمايش داده شود Enterحال آليد 

  .مايش داده خواهد شد  ، ليست عناوين پارامترها نModeبا فشرردن مجدد آليد 

   : U18 تا  U01مقادير مرتبط با هر يك از پارامترهاي 



  

 ٦٣

  مقدماتياينورتر 

  

  نماد  آميت نمايش داده شده  واحد  عملكرد

  ، فرآانس مرجع را نمايش مي دهد  FREFهمانند 

  

HZ )  ه ه نكت ب

 )توجه نماييد 

  

 فرآانس مرجع

  

U-01  

  ، فرآانس خروجي را نمايش مي دهد  FOUTهمانند 

  

HZ )ه ن ه ب كت

 )توجه نماييد 

  

 فرآانس خروجي

  

U-02  

  خروجي را نمايش مي دهد   جريان   , IOUTهمانند 

  

  

A 

  

 جريان خروجي

  

U-03  

  مرجع ولتاژ خروجي داخلي اينورتر را نمايش مي دهد 

  

  

V 

  

 ولتاژ خروجي

  

U-04 

  

  مداراصلي  داخلي اينورتر را نمايش مي دهد  DCولتاژ

  

  

  

  

  

V 

  

 DCولتاژ باس 

  

U-05 

  

 وضعيت روشن يا خاموش بودن ورودي هاي ديجيتال را  نمايش مي دهد

  
  

--------    

  

  وضعيت ترمينالهاي ورودي

 

  

  

U-06  

  

  

 

  
  

  

------- 
  

وضعيت ترمينالهاي آنتاآتور ي 

 خروجي

  

U-07 

  



 

 ٦٤

  مقدماتي اينورتر

گشتاور خروجي را به صورت درصدي از گشتاور نامي نمايش مي دهد ، البته اين 

 لت آنترل برداري ممكن مي باشد حاامكان تنها در

  

% 
  

 نمايش گشتاور

  
U-08 
  

  . خطا در اين قسمت نمايش داده مي شود ۴آخرين 

 
 خطاي قبل از آليدهاي ٣ به معناي اخرين خطا مي باشد و براي ديدن ١عدد

 .افزايش و آاهش استفاده نماييد 

  

------- 
  

  ليست خطاها ،

 خطاي سيستم نمايش ٤آخرين 

  شدداده خواهد 

U-09 
  

   را نمايش مي دهدOmronنسخه نرم افزار 

  

------- 
  

  U-10  شماره نر م افزار

  

  توان خروجي اينورتر را نمايش مي دهد

  

KW 
  

  U-11  توان خروجي

  

   را نمايش مي دهدPIDمقدار فيدبك  آنترل 

  

%  

  
  PID  U-16فيد بك 

  

   را نمايش مي دهدPIDمقدار ورودي  آنترل 

  

%  

  
  PIDورودي  

  

U-17  

  

   را نمايش مي دهدPIDمقدارخروجي  آنترل 

  

%  

  
  PID  U-18خروجي  

  

  مثالي از انتخاب جهت چرخش ساعتگرد و يا پاد ساعتگرد موتور 

  
  

  ترتيب آليدها   شاخص   نمونه اي از نمايش  توضيحات
در اين . روشن شود F/R را متناوباً  بفشاريد تا شاخص Modeآليد 

يش داده خواهد شد و اگر موتور در حال جهت چرخش تنظيمي نما

 و در غيراين صورت Forحالت ساعتگرد تنظيم شده باشد ، عبارت 

  . نمايش داده خواهد شد rEuعبارت 

     

  

ر                با استفاده از آليد هاي افزايش و آاهش جهت چرخش موتور را تغيي

  .دهيد
    

 

 

 .اهد آرد جهت چرخش حتي در ضمن عملكرد با تنظيمات فوق ، تغيير خو •



  

 ٦٥

  مقدماتياينورتر 

  مثال انتخاب نوع  تنظيمات از روي پنل و يا با استفاده از پارامترها 

  
  

  ترتيب آليدها   شاخص   نمونه اي از نمايش  توضيحات
در . روشن شود LO/RE را متناوباً  بفشاريد تا شاخص Modeآليد 

اين حال مد آاري  تنظيمي نمايش داده خواهد شد و اگر موتور در حالت 

 و در غيراين صورت عبارت Loنل  تنظيم شده باشد ، عبارت آار با پ

rE نمايش داده خواهد شد .  

  

     

با استفاده از آليدهاي افزايش و آاهش اينورتر را در مد آاري مورد 

  .نظرتان قرار دهيد 

  
  

 
 

  

 و در زمان عملكرد تنها تنظيمات انتخاب مد آاري اينورتر تنها زماني آه اينورتر متوقف باشد امكان پذير است : ١نكته 

  مربوطه نمايش داده مي شوند و اجازه تغيير انها را نداريد 

در صورتيكه انتخاب مد آاري را با استفاده از ورودي هاي ديجيتال تنظيم نموده باشيد تنها از طريق اعمال آن ورودي مي توانيد مد :  ٢نكته 

  آاري را تغيير دهيد 

  . روشن است هيچ فرمان عملكردي پذيرفته نخواهد شد Lo / REشاخص تا زماني آه : ٣نكته 

  

  مثالي از تنظيم پارامترها 

  
  

  

  

  



 

 ٦٦

  مقدماتي اينورتر

  

  ترتيب آليدها   شاخص   نمونه اي از نمايش  توضيحات
  وصل تغذيه

    
  

 PRGM را متناوباً  بفشاريد تا شاخص Modeآليد 

    .روشن شود 
  

  
ماره  پارامتر آليدهاي افزايش و آاهش را بفشاريد تا ش

  .مورد نظرتان تنظيم شود  

  
    

  

 را بفشاريد  Enterبعد از انتخاب پارامتر مورد نظر آليدٍ 

    .اطالعات پارامتر انتخابي نمايش داده خواهد شد .
  

  
با استفاده از آليدهاي افزايش و آاهش مقدار پارامتر 

ه در اين حال اطالعات ب. مورد نظرتان را تنظيم نماييد 

  .صورت چشمك زن نمايش داده خواهند شد 

  

  
  

  
  

 را بفشاريد  Enterبعد از تنظيم مقدار مورد نظر ، آليد 

  )  توجه نماييد ١به نكته .( تا اطالعات تنظيمي ثبت شود 

  
  

  
  

 ثانيه شماره پارامتر تنظيمي مجددا نمايش ١بعد از حدود 

پارامترهاي داده خواهد شد و مي توانيد به همين تر تيب 

  .ديگر را نيز تنظيم نماييد 
  

  
  

   ثانيه ١بعد از حدود 

  

  . را بفشاريد  Mode آليد Enterبراي لغو نمودن تنظيمات به جاي آليد :  ١نكته 

  .پارامترهايي وجود دارند آه نمي توانيد در هنگام عملكرد اينورتر تغييرشان دهيد  : ٢نكته 

در هنگام عملكرد اگر تصميم به تغيير اين پارامترها را .د تا ازاين پارامترهاي خاص مطلع شويد به ليست پارامترها مراجعه نمايي

  .داشته باشيد با فشردن آليدهاي افزايش و آاهش، اطالعات نمايش داده شده تغيير نخواهند آرد 

  نسخه برداري از تنظيمات اينورتر 

  

   ذخيره EEPROMو نيز نسخه نرم افزار وگنجايش  آن بر روي يك  CIMR-V7تمامي مقادير تنظيمي پارامترهاي اينورتر 

  . بيشتر مقادير تنظيمي پارامترها ي يك اينورتر را مي توان در اينورتر ديگري آپي نمود EEPROMبا استفاده از اين .مي شوند 

د     (  داشته باشند   توجه داشته باشيد آه در هر صورت اينورترها مي بايست تغذيه يكسان و نيز مد آنترلي يكسان                 ال در م ه طور مث ب

  .مقادير برخي از پارامترها قابل آپي برداري نمي باشند ) . يا مد آنترل برداري باشند  V/Fآنترل 

  

  

  



  

 ٦٧

  مقدماتياينورتر 

  

  سخه برداري مي بايست تنظيم شوند پارامترهايي آه براي ن

  .يم نماييد براي خواندن نسخه برداري و تصحيح پارامترها ، پارامترهاي زير را مي بايست تنظ

امكان تغيير 

در زمان 

  عملكرد

تنظيم پيش 

  فرض

واحد 

 تنظيمات 

مقادير 

تنظيم

  ي

حافظه   عنوان  توضيحات 

  رجيستري

  پارامتر

  

  

  

  بله 

  

  

  

Rdy    

  

  

  

--------  

  

 

 

Rdy 

rEd 

CPy 

vFy 

VA 

Sno 

  :تنظيمات زير قابل انتخاب مي باشند 

Rdy :  براي پذيرفتن دستور بعدي

  اماده مي باشد 

rEd:  پارامتر خوانده شود  

CPy :  پارامتر نسخه برداري شود  

vFy: خطايابي  پارامتر ها  

vA :  نمايش ظرفيت اينورتر  

Sno : نمايش نسخه نرم افزار  

  

پارامتر مربوط 

به نسخه 

برداري 

وخطايابي ، 

  مقادير تنظيمي 

01B0 N176 

  .داري پارامترها را نداريد توجه داشته باشيد آه در هنگام آارآرد اينورتر اجازه آپي بر

  
  مثال از چگونگي نمايش ظرفيت اينورتر 

  

 
  



 

 ٦٨

  مقدماتي اينورتر

  مراحل نسخه برداري از پارامترها 

 . را داشته باشيد ١٧۶ قرار دهيد تا اجازه دسترسي به پارامتر ۴ را برابر مقدار n001مقدار پارامتر  .١

 را داشته EEPROM قرار دهيد تا امكان خواندن مقادير پارامترهاي موجود در حافظه ١ را برابر n177مقدار پارامتر  .٢

 .باشيد 

 . از طريق پنل اپراتوري ، مقادير تنظيمي پارامترها را بخوانيد rED بر روي حالت n176با تنظيم پارامتر  .٣

 .ج نماييد اينورتر را خاموش آرده و پنل اپراتوري را خار .۴

 .پنل اپراتوري را بر روي اينورتري آه ميخواهيد تنظيمات را به آن منتقل نماييد ، قرار دهيد و آن را  روشن نماييد  .۵

 . ، به آن منتقل نماييد CPy بر روي حالت n176اطالعات موجود را با تنظيم پارامتر  .۶

 .ات ، مطمئن شويد  از صحت انتقال آامل اطالعvFy در حالت n176با تنظيم پارامتر  .٧

يكسان باشند امكان پذير )  يا آنترل برداري V /F(مراحل باال تنها در صورتيكه اينورتر هاي انتخابي، داراي تغذيه و مد آنترلي 

ري  ولت و يا اينورتر ي آه در مد آنترل بردا۴٠٠ ولت به اينورتر با تغذيه ٢٠٠امكان انتقال اطالعات اينورتر با تغذيه .خواهد بود 

  . تنظيم شده است نمي باشد V/Fتنظيم شده است به اينورتري آه در مد 

  مقادير تنظيمي پارامترهاي زير يا فرآانس خروجي را نمي توان آپي نمود  : ١نكته 

N176 :  انتخاب حالت نسخه برداري از پارامترها  

N177 :  مجاز يا غير مجاز بودن خواندن پارامترها  

N178 : آتابخانه خطاها   

N179:  نسخه نرم افزار  

  .مقادير تنظيمي پارامترهاي زير در صورتيكه اينورتر ها از نظر توان قابل تحمل متفاوت از هم باشند ، آپي نخواهد شد  :٢نكته 

N011 تا n017 :  تنظيماتv/f    

N036 :  جريان نامي موتور  

N080 :  فرآانس موج حامل  

N105 : جبران آننده گشتاور تلفات هسته   

N106 :  لغزش نامي موتور  

N107 :  مقاومت سيم تا سيم موتور  

N108 :  اندوآتانس نشتي موتور  

N109 :  محدوديت  جبران گشتاور  

N110 :  جريان بي باري موتور  

N140 :  ضريب صرفه جويي انرژيK2    

N158 :  آد موتور 

  

  اعمال تنظيمات  براي انتخاب تعداد پارامترهاي مجاز براي n001تنظيمات پارامتر 

ارامتر                    دار پ ر مق ازه تغيي شده باشد ، اج د داشت   n176تا زمانيكه تنظيمات پيش فرض تغيير داده ن ن     . را نخواي ه منظور نوشتن اي ب

  . قرار دهيد ۴ را برابر مقدار n001اطالعات مقدار پارامتر 

  

  



  

 ٦٩

  مقدماتياينورتر 

  

امكان تغيير 

در هنگام 

  عملكرد 

تنظيم 

پيش 

  فرض

مقياس 

 تنظيمات 

مقادير 

  نظيميت

حافظه   عنوان   توضيحات

رجيستري 

  پارامتر

  

  

  

  

  

  

  

  

  بله

  

  

  

  

  

  

  

  

١  

  

  

  

  

  

  

  

  

١  

  

  

   ٩ تا ٠

ارامتر       ه   n001مقاديري تنظيمي پ  ب

  :صورت زير مي باشند 

امي          : ٠ در اين حالت ، تنظيمات تم

پارامترها را تنها مي توانيد مشاهده      

ادير را            ن مق ر اي نماييد و اجازه تغيي

  .نخواهيد داشت 

   

ر و     : ١ ازه تغيي ت ، اج ن حال در اي

ادير پارامترهاي       n001نمايش مق

  . را دارا ميباشيد n049تا 

  

ر و     : ٢ ازه تغيي ت ، اج ن حال در اي

ادير پارامترهاي       n001نمايش مق

  . را دارا ميباشيد n079تا 

  

ر و     : ٣ ازه تغيي ت ، اج ن حال در اي

ادير پارامترهاي       n001نمايش مق

  . ميباشيد  را داراn119تا 

  

ر و     : ۴ ازه تغيي ت ، اج ن حال در اي

ادير پارامترهاي       n001نمايش مق

  . را دارا ميباشيد n179تا 

  

ه   : ۶ ود در حافظ اي موج خطاه

  .اينورتر را پاك مي نماييد 

  

ادير   : ٨ ه مق ا را ب مقاديرپارامتره

ت  يش فرض حال از مي ٢پ  سيمه ب

  گرداند 

  

ادير  : ٩ ه مق ا را ب  مقاديرپارامتره

ت  يش فرض حال از مي ٣پ  سيمه ب

  گرداند

اب  انتخ

اي  پارامتره

راي   از ب مج

رات   ال تغيي اعم

دن     و يا بازگردان

ات  امي تنظيم تم

  پيش فرض 

٠١٠١  N001 

  

  

  



 ٧٠

  مقدماتي اينورتر

    n001چگونگي تنظيم پارامتر 

نمونه اي از   توضيحات

  نمايش

  ترتيب آليدها  شاخص 

  وصل تغذيه

  
  

  

ه ، شاخص     را متناوباً  بفشاريد تا ز Modeآليد   ا نيك  روشن  PRGMم

        . نمايش داده شود n001شود ، در اين هنگام مي بايست عبارت 

د  ارامتر   Enterآلي ي پ دار تنظيم ا مق شاريد ت ايش داده n001 را بف  نم

        .شود 

ر روي عدد        دار را ب ن مق اهش ، اي زايش و آ دهاي اف ا استفاده از آلي  ۴ب

د  يم نمايي ن حالت اط.تنظ ايش داده در اي ه صورت چشمك زن نم العات ب

  .خواهند شد 

      

  . ، مقدار تنظيميتان را ثبت نماييد Enterحال با فشردن آليد 

  
    

  . ثانيه مجدداً  شماره پارامتر نمايش داده خواهد شد ١بعد از حدود 
    

   ثانيه ١بعد از حدود 

   . را خواهيد داشتn177 و n176با انجام عمليات فوق اجازه دسترسي به پارامترهاي 

  مراحل الزم جهت خواندن مقايدر تنظيمي پارامترها 
 پنل اپراتوري موجود مي باشند نياز است آه پارامتر EEPROMبه منظور خواندن مقادير تنظيمي پارامترهاي اينورتر آه بر روي حافظه 

n176 را در حالت rEdجام دهيد  تنظيم نماييد آه بدين منظور مراحل زير را ان:  

  

  ترتيب آليدها  شاخص   نمونه اي از نمايش  توضيحات
د  اخص Modeآلي ه ، ش ا نيك ا زم شاريد ت اً  بف  PRGM را متناوب

    روشن شود ،
  

  

 n176در اين هنگام با استفاده از آليدهاي افزايش و آاهش ، پارامتر             

        .را انتخاب نماييد  

  . نمايش داده شود n176امتر  را بفشاريد تا وضعيت پار Enterآليد 

      

ت         ر روي حال عيت  را ب ن وض زايش ، اي د اف تفاده از آلي ا اس   rEdب

        .تنظيم نماييد 

د  شردن آلي ا ف ال ب ر Enterح ان از حافظه موجود ب دار تنظيميت  ، مق

ارت                ن مدت ، عب د شد و در طول اي ه  rEdروي پنل خوانده خواه  ، ب

  .  خواهند شد صورت چشمك زن نمايش داده

      

ارت            ادير ، عب د      Endبعد از خواندن آامل تمامي مق  نمايش داده خواه

      .شد 
  اتمام عملكرد

  . ثانيه مجدداً  شماره پارامتر نمايش داده خواهد شد ١بعد از حدود 

    
   ثانيه ١بعد از حدود 

   .ه خواندن اطالعات مي باشيد برابر  ، يك مي باشد و مجاز بn177مطمئن شويد آه مقدار پارامتر 



  

 ٧١

  مقدماتياينورتر 

  انتقال اطالعات موجود بر روي حافظه پنل اپراتوري اينورتر به يك اينورتر ديگر 

 قرار دهيد تا از تمامي مقادير Cpy آن را  در حالت     n176بدين منظور بعد از خواندن  اطالعات ا در مر حله قبل  پارامتر                •

 .تنظيمي نسخه برداري شود 

  .رامترها و نسخه برداري از آنها ، اينورتر را خاموش آرده و پنل اپراتوري آن را  جدا آنيد بعد از خواندن پا

ورتر را روشن                        • رده و اين د وصل آ ل نمايي ه  آن منتق د اطالعات را ب اين پنل اپراتوري را بر روي اينورتري آه مي خواهي

 .نماييد 

 .دسترسي و تنظيم تمامي پارامترها را داشته باشيد  قرار دهيد تا اجازه ۴ را برابر عدد n001مقدار پارامتر  •

 .مراحل باال تنها در صورتيكه هردو اينورتر از لحاظ تغذيه و حالت آنترلي ، يكسان باشند ، امكان پذير خواهد بود  •

  :مراحل الزم جهت نسخه برداري از  مقادير تنظيمي پارامترها 

  

نمونه اي از   توضيحات

  نمايش

  اترتيب آليده  شاخص 

  وصل تغذيه

  
  

  

ه ، شاخص     Modeآليد   ا نيك  روشن  PRGM را متناوباً  بفشاريد تا زم

        . نمايش داده شود n001شود ، در اين هنگام مي بايست عبارت 

ارامتر          را n176در اين هنگام با استفاده از آليدهاي افزايش و آاهش ، پ

        .انتخاب نماييد  

  . نمايش داده شود n176تا وضعيت پارامتر  را بفشاريد  Enterآليد 

      

ر روي حالت                   تنظيم    CPyبا استفاده از آليد افزايش ، اين وضعيت  را ب

        .نماييد 

د       ات موجود در حافظه موجود      Enterحال با فشردن آلي دار تنظيمي  ، مق

ارت    ن مدت ، عب  ، CPy بر روي اينورتر ، آپي خواهد شد  و در طول اي

  . رت چشمك زن نمايش داده خواهند شد به صو
      

د شد       Endبعد از خواندن آامل تمامي مقادير ، عبارت           نمايش داده خواه

.      
  اتمام عملكرد

  . ثانيه مجدداً  شماره پارامتر نمايش داده خواهد شد ١بعد از حدود 

    
   ثانيه ١بعد از حدود 

  

ر مجاز شناخته شده و                      حتمًا از صحت انتقال مقادير تنظي     : ١نكته   ا غي امي پارامتره ادير تنظيمي تم ا مق مي مطمئن شويد و در صورت بروز خط

ارت           .مقادير قبلي نيز از بين خواهد رفت      ابي عب ارامتر مربوطه چشمك زده و در صورت خطاي در صورت وجود خطادر رنج تنظيمات ، شماره پ

  . به صورت چشمك زن نمايش داده خواهد شد 

  ارامترهاي زير را نمي توانيد نسخه برداري نماييد پ : ٢نكته 

  

  



 ٧٢

  مقدماتي اينورتر
  

N176  :  انتخاب حالت نسخه برداري از مقادير پارامترها  

N177 :  مجاز و يا غير مجاز نمودن خواندن پارامترها  

N178  :  ليست خطاها  

N179  :  نسخه نرم افزار  

  :ارامترهاي زير نسخه برداري نخواهند شد در صورتيكه اينورتر ها متفا وت از يكديگر باشند ، پ : ٣نكته 

N011 تا n017  :  تنظيماتV/F   

N036  :  جريان نامي موتور  

N080 :  فرآانس موج حامل  

N105:  تلفات هسته جبران گشتاور  

N106 :  لغزش نامي موتور  

N158 :  آد موتور 

N107:  مقاومت فاز تا فازموتور  

N108 :  اندوآتانس نشتي موتور  

N109  : محدوده گشتاور جبراني  

N110 :  جريان بي باري موتور  

N140 : ضريب صرفه جويي انرژي   

  خطايابي مقادير پارامترهاي نسخه برداري شده  

 n176 ، پارامتر EEPROMبه منظور خطايابي و اطمينان از يكسان بودن مقادير پارامترهاي داخل اينورتر و مقادير موجود بر روي حافظه 

  . تنظيم نماييد v/Fت را در حال

  .امكان خطايابي تنها در صورتيكه هر دو اينورتر از لحاظ تغذيه و حالت آنترلي يكسان باشند وجود خواهد داشت : توجه 

  مراحل خطايابي مقادير تنظيمي 

نمونه اي از   توضيحات

  نمايش

  ترتيب آليدها  شاخص 

  وصل تغذيه

  
  

  

ه ، شاخص     را متناوباً  بفشاريد تا ز Modeآليد   ا نيك  روشن  PRGMم

        . نمايش داده شود n001شود ، در اين هنگام مي بايست عبارت 

ارامتر          را n176در اين هنگام با استفاده از آليدهاي افزايش و آاهش ، پ

  .انتخاب نماييد  

  

      

  . نمايش داده شود n176 را بفشاريد تا وضعيت پارامتر  Enterآليد 

        

  . قرار گيريد uFYفاده از آليد افزايش، در حالت با است
      

ابي شوند            Enterآليد   ا خطاي ن     . را بفشاريد تا مقادير پارامتره در طي اي

        .مدت عبارت نمايش داده شده چشمك خواهد زد 

     



  

 ٧٣

  مقدماتياينورتر 

ر روي حافظه              در صورتيكه پارامتري با مقدار متفاوت از مقدار موجود ب

 .اره آن پارامتر چشمك خواهد زد وجود داشته باشد ، شم

  

    
  

 . را بفشاريد تا مقدار آن پارامتر نمايش داده شود Enterآليد 

        

د     دداً  آلي ر مج ال اگ ه    Enterح ود در حافظ دار موج شاريد مق  را بف

EEPROM به صورت چشمك زن نمايش داده خواهد شد .  

  

     

 .يش داده شود بفشاريد  نماuFYآليد افزايش را تا زمانيكه عبارت 

       

د      Endوقتي صحت تمامي تنظيمات چك شود ، عبارت           نمايش داده خواه

  .شد 

  

    
  اتمام عملكرد

  . ثانيه مجدداً  شماره پارامتر نمايش داده خواهد شد ١بعد از حدود 

    
   ثانيه ١بعد از حدود 

ا زمانيكه شماره پارامتر يا مقادير تنظيمي پارامتر در حال چشمك زدن  تSTOP / RESETعمليات فوق در صورت فشردن آليد  : ١نكته 

و در اين هنگام با . نمايش داده خواهد شد  Endو عبارت .باشد ، دچار وقفه خواهد شد زيرا مقدار تنظيمي پارامتر تطبيق داده نشده است 

   . ، نمايش داده خواهد شدn176 مجددًا عبارت Mode و يا Enterفشردن آليد 

 به صورت چشمك زن نمايش داده vAEدر هنگام خطايابي در صورتيكه دو اينورتر از نظر توان با يكديگر متفاوت باشند ، عبارت : ٢نكته 

 / STOPو در صورت نياز به توقف عملكرد ، آليد . را براي ادامه خطايابي مقادير تنظيمي پارامترها بفشاريد Enterآليد .خواهد شد 

RESETاريد  را بفش.  

  مجاز يا غير مجاز آردن خواندن پارامترها 
  . قرار دهيد تا خواندن پارامترها ممنوع شود ٠ را برابر n177 مقدار پارامتر EEPROMبراي ذخيره سازي  مقادير تنظيمي موجود در حافظه 

 قرار دهيد  تشخيص داده rEdرا در حالت  n176  در هنگام مبادرت به خوندن پارامترها در هنگامي آه پارامتر ( PrE )يك خطاي حفاظتي

 حفاظت نموده و با فشردن آليد مد اين پيام حفاظتي از EEPROMآه از تغيير مقادير تنظيمي پارامترها  ي موجود بر روي حافظه .خواهد شد 

  .بين خواهد رفت 

امكان تغيير 

در هنگام 

  عملكرد 

تنظيم 

پيش 

  فرض

مقياس 

 تنظيمات 

مقادير 

  تنظيمي

حافظه   عنوان   تتوضيحا

رجيستري 

  پارامتر

  

  

  

  خير

  

  

  

١  

  

  

  

١  

  

  

  

   ١ يا ٠

براي نگهداري اطالعات موجود بر روي 

  : به آار مي رود EEPROMحافظه 

  خواندن مقادير پارامترها ممنوع  : ٠

اجازه نوشتن هيچ اطالعاتي ( مي شود 

  )  را بر روي حافظه نخواهيد داشت 

( ز بوده خواندن مقادير پارامترهامجا : ١

 EEPROMاطالعات مي تواند بر روي

  ) نوشته شود 

ر     مجاز يا غي

ردن  از آ مج

دن  ، خوان

  پارامترها

01B1 N177 

  



 ٧٤

  مقدماتي اينورتر
  

سيد      n177اطالعات را تا زمانيكه تنظيمات پيش فرض پارامتر  : ١نكته   ر روي حافظه بنوي د ب ر    . را تغيير نداده باشيد ، نمي تواني ه منظور تغيي ب

  . قرار دهيد تا اجازه دسترسي به اين پارامتر را داشته باشيد ۴ را برابر n001 مقدار پارامتر تنظيمات اين پارامتر

د گذاشت         : ٢نكته   ورتر           .تنظيمات پارامترها بر روي پنل اپراتوري تاثير خواهن ر روي اين راه حافظه حفاظت شده اش ب ه هم وري ب ل اپرات ر پن اگ

  . خواهد شد 0رفنظر از تنظيمات اينورتر ،  ، صn117ديگري قرار گيرد ، مقدار پارامتر 

  مراحل الزم جهت ممنوع نمودن خواندن اطالعات 

  

  ترتيب آليدها  شاخص   نمونه اي از نمايش  توضيحات
  وصل تغذيه

  
  

  

ه ، شاخص     Modeآليد   ا نيك  روشن  PRGM را متناوباً  بفشاريد تا زم

       .شود  نمايش داده n001شود ، در اين هنگام مي بايست عبارت 

ارامتر          را n176در اين هنگام با استفاده از آليدهاي افزايش و آاهش ، پ

     .انتخاب نماييد  

  . نمايش داده شود n176 را بفشاريد تامقدار پارامتر  Enterآليد 

     
ا                        دار  را متناسب ب ن مق اهش  ، اي ا آ زايش و ي دهاي  اف با استفاده از آلي

  . از اعداد زيرتنظيم نماييد نيازتان برابر يكي

خواندن اطالعات ممنوع شده و اجازه نوشتن هيچ مقداري را بر  : ٠

  . نخواهيد داشت  EEPROMروي مقادير حافظه

خواندن اطالعات مجاز بوده و مي توانيد مقادير تنظيمي را بر روي  : ١

  . بنويسيد EEPROMحافظه

   

  . يميتان ثبت خواهد شد  ، مقدار تنظEnterحال با فشردن آليد 

    
   

   ثانيه مجدداً  شماره پارامتر نمايش داده خواهد شد ١بعد از حدود 
   

   ثانيه ١بعد از حدود 

  ليست خطاها 
در هنگام خطايابي و يا آپي برداري از پارامترها در صورت بروز خطا يكي از عبارات زير به صورت چشمك زن نمايش داده خواهد شد آكه در 

  .زير توضيح هر پيغام مختصراً  آمده است 

  
 رفع عيب 

  
 علت وقوع 

  
  عنوان 

  
 پيغام 

  

ارامتر  دار پ ر ١٧٧مق رار داده و ١ را براب  ق

  .مجددًا اطالعات را بخوانيد 

ارامتر   دار پ ورتيكه مق  ١٧٧در ص

ر دن   ٠براب ه خوان دام ب د و اق  باش

اطالعات نماييد ، اين خطا نمايش داده       

  .خواهد شد 

  

 اي حفاظتيخط

  

PrE 

  



  

 ٧٥

  مقدماتياينورتر 

اژ ورودي ،      ه و ولت ودن تغذي ك نم د از چ بع

 .مجددًا اقدام به خواندن اطالعات نماييد 

  

ه     ا ب ارامتر ه دار پ ورتيكه مق در ص

صورت صحيح خوانده نشود و يا آنكه       

ا   ادير پارامتره دن مق ين خوان در ح

ا             ن خط د ، اي دا نماي ولتاژ تغذيه افت پي

  .نمايش داده خواهد شد 

  

  

خواندن خطاي 

 اطالعات 

  

 

rdE 

  

د و در   ددًا بخواني ا را مج ارامتر ه ادير پ مق

  . ذخيره نماييد  EEPROMحافظه 

در اثر مقادير تنظيمي نادرست موجود 

 خطاي EEPROMدر حافظه 

Checksumتشخيص داده شده است   

   

خطاي 

Checksum 
CSE 

  

د و در   ددًا بخواني ا را مج ارامتر ه ادير پ مق

  .يره نماييد  ذخ EEPROMحافظه 

ر     ي ب دار تنظيم يچ مق ورتيكه ه در ص

ه  ره EEPROMروي حافظ  ذخي

ايش داده    ا نم ن خط د ، اي شده باش ن

  .خواهد شد 

  

عدم وجود 

 اطالعات  

  

ndE 

  

ه           اژ تغذي يكسان بودن اينورتر ها از لحاظ ولت

  .و روش آنترلي را چك نماييد 

دار    ند مق اوت باش ن دو متف ك از اي ر ي ر ه اگ

ارامتر يچ پ ا ه ي و ي د آپ ي تواني ي را نم

  .تصحيح نماييد 

ي    اظ روش آنترل ا از لح ا تنه ورتر ه ر اين اگ

ي     يم روش آنترل د ازتنظ ند ، بع اوت باش متف

ر روي       ا ب تن پارامتره ه نوش دام ب ددًا اق مج

  .اينورتر نماييد 

  

ه      در صورتيكه اينورتر ها از نظر تغذي

ن          و يا حالت آنترلي متفاوت باشند ، اي

ايش د  ا نم ي  خط د و م د ش اده خواه

  .بايست خطايابي نماييد 

  

  

  

خطاي نسخه 

 برداري   

  

 

CPE 

  

اژ ورودي ،      ه و ولت ودن تغذي ك نم د از چ بع

 .مجددًا اقدام به خواندن اطالعات نماييد 

  

رداري         سخه ب در صورتيكه در هنگام ن

دار    ه م ا در تغذي ادير پارامتره از مق

ا             ن خط اد شد اي اصلي ، افت ولتاژ ايج

  . خواهد شد ايجاد

خطاي ولتاژ در 

زمان نسخه 

 برداري   

  

CYE 

  

ي      ادير تنظيم ابي مق ه خطاي راي ادام ب

راي  Enterپارامترها  ، آليد     را بفشاريد و ب

د   رد آلي ف عملك  را Stop / Resetتوق

  بفشاريد 

  

واني    در صورتيكه اينورتر ها از نظر ت

ايش داده            ا نم ن خط متفاوت باشند ، اي

ي با   د و م د ش ابي  خواه ست خطاي ي

  .نماييد 

خطاي مربوط به 

 توان اينورتر 

  

UAE 

  

ورتر و   ابين اين صاالت م ردن ات د از چك آ بع

ورد             ات م ه عملي دام ب پنل اپراتوري مجدداً  اق

  نظرتان نماييد 

ورتر و    ابين اين اط م راري ارتب در برق

  .پنل اپراتوري خطايي رخ داده است 

 خطاي ارتباطات 

  
CFE 

  



 

 ٧٦

  مقدماتي اينورتر

  

   ۴فصل 

  ازي آزمايشي راه اند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 ٧٧

  مقدماتياينورتر 

  هشدار 

  

 .تنها زماني آه تمامي پوشش هاي اينورتر را بر روي آن قرار داده ايد ، تغذيه را وصل نماييد  •

 در هنگاميكه تغذيه اينورتر وصل مي باشد ، پوشش  هاي آن را برنداريد  •

 با دست مرطوب ، به سوئيچها و يا پنل دست نزنيد •

را ممكن است                                در صورتيكه در هنگام برو     • شويد زي ك ن ه آن نزدي اد ب د ، زي دازي ماشين داري ر راه ان ددًا سعي ب ا مج ز خط

 .ماشين ناگهان بعد از توقف بر اثر بروز خطا ، شروع به آار نمايد 

ه      STOPيك آليد مجزا توقف اضطراري در نظر بگيريد زيرا آليد            • وط ب  موجود بر روي پنل تنها در صورتيكه پارامتر مرب

 حالت فعال تعريف شده باشد ، عملكرد خواهد داشت آن به 

 . مطمئن شويد RUN ، از قطع بودن فرمان Local /Remoteقبل از وصل تغذيه، رفع خطا ، يا انتخاب حالت مابين   •

  

   مراحل راه اندازي

  

  نصب قطعات اينورتر  )١

  ) مراجعه نماييد ٢_٢خش به ب( مطابق روش توضيح داده شده در فصلهاي قبل ، اينورتر را نصب نماييد 

  

  سيم بندي و اتصاالت  )٢

  . توضيح داده شد متصل نماييد ١٠ – ٢تغذيه و تجهيزات جانبي را مطابق آنچه در بخش 

  

  وصل تغذيه  )٣

  :قبل از وصل تغذيه ، نكات زير را مد نظر قرار دهيد 

 نالهاي اتصال تغذيههموار ه منبع تغذيه مناسب براي سطح ولتاژ عملكردي اينورترتان را به تر مي 

 ( R/ L1 , S/ L2 , T/ L3)     ر         .  متصل نماييد دلهاي مختلف در زي ا در م ورتر ه راي اين اژ مناسب ب سطوح ولت

  آمده است 

CIMR-V7-A2 : ولت ٢٣٠ تا ٢٠٠ AC سه فا ز   

CIMR-V7-AB : ولت ٢۴٠ تا ٢٠٠ AC تكفا ز   

CIMR-V7-A4 : ۴۶ولت ٣٨٠ تا ٠ AC سه فا ز   

  

  مطمئن شويد ( U / T1 , V / T2 , W / T3 )ل صحيح موتور به ترمينالهاي مربوطه از اتصا 

ئن شويد              ز مطم د و ني اطمينان حاصل نماييد آه ترمينالهاي مدار آنترلي و تجهيزات آنترلي متصل به در ستي وصل شده ان

 آه تمامي تر مينالهاي آنترلي خاموش باشند 

 )به طور مثال به سيستم مكانيكي وصل ننماييد ( د موتور را در حالت بي باري قرار دهي 

 .بعد از چك نمودن تمامي موارد فوق الذآر ، تغذيه را وصل نماييد  

 

  



 

 ٧٨

  مقدماتي اينورتر

 

  چك نمودن وضعيت نمايشگر  )۴

  .عبارت نمايش داده شده بر روي اينورتر را چك نماييد تا مطمئن شويدهيچ خطايي در عملكرد اينورتر وجود ندارد 

ورتر در وضعيت    در صورتيكه در زم  ر روي اين ود ب اي موج د ، چرغه ال باش ورتر در وضعيت نرم ه ، اين صال تغذي ان ات

 :زيرمي باشند 

   در حالت چشمك زن خواهد بود RUNچراغ 

   خاموش خواهد بود ALARMچراغ 

ابين شاخص هاي     ر روي         FREF , FOUT , IOUTو از م ايش داده شده ب دار نم  يكي روشن مي باشد و مق

  .، مقدار متناسب با پارامتري است آه شاخص  آن روشن مي باشد نمايشگر 

  

ه بخش        . در زمان بروز خطا ، جزئيات خطا نمايش داده خواهد شد               ورد ، ب ن م ستم مي      ٨در اي داري سي ورد نگه ه در م  آ

 .باشد مراجعه آرده و اقدامات الزم را انجام دهيد 

  

 ترها  بازگرداندن  تنظيمات پيش فرض براي تمامي پارام )۵

  :      به منظور انجام تنظيمات پيش فرض براي تمامي پارامترها ، اينچنين عمل نماييد 

  قرار دهيد تا مقادير پارامترها برابر تمامي مقادير پيش فرض خود شود ٨ را برابر n001   مقدار پارامتر  •

 

 تنظيم پارامترها  )۶

ه حالت پيش      ات ب دن تنظيم ام بازگردان ه در هنگ راي      از آنجايي آ ذا ب د ، ل ر نمي نماي ي تغيي ه روش آنترل وط ب  فرض ، تنظيمات مب

 مي باشد تا از آسيبهاي احتمالي آه ممكن است دراثر V / Fعملكرد آزمايشي حتماً  مطمئن شويد آه روش آنترلي اينورتر در حالت 

  .اضافه بار به اينورتر وارد شود ، جلوگيري نماييد 

  

  راه اندازي در حالت بي باري  )٧

  با استفاده از پنل اپراتوري ، اينورتر را در حالت بي بار راه اندازي نماييد 

 .با استفاده از پنل اپراتوري فرآانس مرجع را براي راه اندازي اينورتر تنظيم نماييد  •

  عملكرد با بار واقعي  )٨
  ازي نماييد سيستم مكانيكي را متصل نموده و و با استفاده از پنل اراتوري ، اينورتر را راه اند

 بعد از آارآرد در حالت بي باري و عدم وجود هيچگونه مشكلي ، بار مكانيكي را به موتور متصل نماييد  •

  

 هاي مورد نياز عملكرد تنظيم   )٩

  :عملكرد پايه 

ن            ا اي ه   اين نوع عملكر د بر مبناي راه اندازي و توقف آار اينورتر مي باشد وبدين منظور مي بايست تنظيمات متناسب ب ا را آ نيازه

  . توضيح داده مي شود  انجام دهيد ١ – ۵در بخش 

  

  

  



  

 ٧٩

  مقدماتياينورتر 

  

  عملكرد پيشرفته 

  .توضيح خواهيم داد ، انجام دهيد   ١-۶ و سايرقابليتها را آه در بخش PIDبراي اين منظور مي بايست تنظيمات مربوط به آنترل 

  مراجعه نماييد ۵براي آار با پارامترهاي استاندارد به فصل  •

شرفته مختلفي                   ۶ و نيز فصل     ۵اجعه به فصل    با مر  • ارايي هاي پي د آ  آه مربوطبه آار برد هاي پيشرفته مي باشد مي تواني

ا        PIDاز جمله ، صرفه جويي انرژي ، آنترل      شتاور ، جبري انس حامل ، تشخيص اضافه گ  ، جلوگيري از توقف ، تنظيمات فرآ

 .گشتاور و جبران لغزش را انجام دهيد 

  

    اه اندازير مثالي از 

   اتصال تغذيه – ١

  .در هنگام اتصال تغذيه به اينورتر به تمامي نكاتي آه در قسمت قبل بيان شد توجه نماييد 

   چك نماييد اوضعيت نمايشگر ر _ ٢
  بر اساس وضعيت شاخصهاي موجود بر روي نمايشگر از عدم وجود خطاي عملكرد مطمئن شويد 

  :صها به صورت زير مي باشند  شاخردر هنگام عملكرد عادي اينورت
   در حالت چشمك زن مي باشد RUNشاخص 

   خاموش مي باشد ALARMشاخص 

   يكي روشن مي باشد FREF , FOUT , IOUTاز مابين سه شاخص 

   پارامتر فوق آه شاخص مر بوط به   آن روشن مي باشد نمايش داده خواهد شد ٣بر روي نمايشگر مقدار يكي از 

  . مراجعه نماييد ٨ در سيستم با توجه به جزئيات طا آه بر رو ي نمايشگر نمايش داده مي شود براي رفع خطا به فصل در صورت وجود خطا

  در هنگام بروز خطا 
   چشمك خواهد زد RUNشاخص  

   در صورت بروز خطا روشن شده و در صورت بروز آالرم چشمك خواهد زد ALARMشاخص  

  روشن خواهد بود  FREF , FOUT , IOUTيكي از سه شاخص  

  بر روي نمايشگر پيغامي متناسب با خطاي موجود نمايش داده خواهد شد  

   مقدار دهي پارامترها – ٢
ارامتر                دار پ ر عدد    n001براي مقدار دهي پارامترها براساس تنظيمات پيش فرض ، مق ده         ٨ را براب ر آم ن امر در زي ه چگونگي اي د آ رار دهي  ق

  است 

 

نمونه اي از   توضيحات

  يشنما

  ترتيب آليدها  شاخص 

  وصل تغذيه

  
  

  

ه ، شاخص     Modeآليد   ا نيك  روشن  PRGM را متناوباً  بفشاريد تا زم

        . نمايش داده شود n001شود ، در اين هنگام مي بايست عبارت 

  . نمايش داده شود n001 را بفشاريد تامقدار پارامتر  Enterآليد 
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  مقدماتي اينورتر

دار  را  برابرعدد                با استفاده از آليدهاي  افز      ن مق  ٨ايش و يا آاهش  ، اي

        .تنظيم نماييد 

  .  ، مقدار تنظيميتان ثبت خواهد شد Enterحال با فشردن آليد 
      

ارامتر                 دار پ د گشت و مق از خواه ادير پيش فرض ب ه مق مقادير تنظيمي ب

n001 تغيير خواهد نمود ١ به عدد ٨ از عدد .      
دن   د از بازگردان بع

  تنظيمات پيش فرض 

  . ثانيه مجدداً  شماره پارامتر نمايش داده خواهد شد ١بعد از حدود 

    
   ثانيه ١بعد از حدود 

  

 تنظيم پارامتر مربوط به روش آنترلي اينورتر

ه حالت       . تنظيم نماييد    V/Fدر زمان آارآرد آزمايشي ، اينورتر ار در حالت           ر    توجه داشته باشيد زمانيكه تنظيمات را ب  پيش فرض ب

د                          يم نمايي ه تنظ رد و مي بايست آن را  جداگان د آ ي             . مي گردانيد ، روش آنترلي تغيير نخواه ا روش آنترل رد ب ار آ راي آ ابراين ب بن

V/F    مقدار پارامتر n002    سپس پارامتر   . قرار دهيد    ٠ را برابرn036        د يم نمايي ور مي باشد تنظ ان موت ا از  . را آه مربوط به جري ت

  . اينورتر در برابر اضافه بار جلوگيري نماييد آسيب ديدن

  

  تنظيم روش آنترلي  

امكان تغيير 

در هنگام 

  عملكرد 

تنظيم 

پيش 

  فرض

مقياس 

 تنظيمات 

مقادير 

  تنظيمي

حافظه   عنوان   توضيحات

رجيستري 

  پارامتر

  

  

  

  خير

  

  

  

١  

  

  

  

١  

  

  

  

   ١ يا ٠

با تنظيم يكي از دو مقدار زير روش 

را انتخاب آنترلي مورد نظرتان 

  :نماييد  

 V / Fروش  : ٠

  روش آنترل برداري  : ١

روش آنترلي در هنگام  : ١نكته 

بازگردانيدن تنظيمات به حالت پيش 

  .فرض ، تغير نمي آند 

پارامترهايي وجود دارند  : ٢نكته 

آه متناسب با روش آنترلي انتخابي 

تنظيمات پيش فرضشان تغيير 

 به براي جزئيات بيشتر. خواهد آرد 

  . مراجعه نماييد ٢-١-۵بخش 

  

اب روش  انتخ

  آنترلي 

0102 N002 

  

  

  

  

  



  

 ٨١

  مقدماتياينورتر 

  

  )انتخاب روش آنترلي  ( N002روش تنظيم پارامتر 

  

نمونه اي از   توضيحات

  نمايش

  ترتيب آليدها  شاخص 

ه ، شاخص     Modeآليد   ا نيك  روشن  PRGM را متناوباً  بفشاريد تا زم

        .ش داده خواهد شد  شود ، در اين هنگام شماره پارامتر نماي

ارامتر          را n002در اين هنگام با استفاده از آليدهاي افزايش و آاهش ، پ

        .انتخاب نماييد  

  . نمايش داده شود n002 را بفشاريد تامقدار پارامتر Enterآليد 

      
دار  را  برابرعدد                       ن مق  ٠با استفاده از آليدهاي  افزايش و يا آاهش  ، اي

        .يم نماييد تنظ

  .  ، مقدار تنظيميتان ثبت خواهد شد Enterحال با فشردن آليد 
      

  . ثانيه مجدداً  شماره پارامتر نمايش داده خواهد شد ١بعد از حدود 
    

   ثانيه ١بعد از حدود 

  

  تنظيم جريان نامي موتور 

امكان تغيير 

در هنگام 

  عملكرد 

تنظيم 

پيش 

  فرض

مقياس 

 تنظيمات 

مقادير 

  تنظيمي

حافظه   عنوان   توضيحات

رجيستري 

  پارامتر

  

  

  

  

  

  خير

  

  

  

 ١به نكته 

توجه 

  نماييد 

  

  

  

  

  

0.1 A 

  

  

  

  تا %٠

١۵٠%   

جريان 

نامي 

خروجي 

  اينورتر  

  براي تنظيم جريان نامي موتور آه

ور را         ار موت  مر جع جريان اضافه ب

ي   تفاده م د ، اس ي نماي شخص م م

  .شود 

ه  يش : ١نكت يم پ ان تنظ  فرض جري

نامي موتور ،جريان نامي استاندارد      

ل اتصال         موتور با بيشترين توان قاب

  .به اينورتر انتخابي مي باشد 

  

  تشخيص اضافه بار موتور : ٢نكته 

 ( OL1 )    ن دار اي  در صورتيكه مق

ر  ارامتر براب ر ٠پ ود ، غي يم ش  تنظ

  .فعال خواهد بود 

 

  

امي  ان ن جري

  موتور  

0124 N036 

  



 ٨٢

  مقدماتي اينورتر

  ( n 036 ) تنظيم پارامتر مربوط به جريان نامي چگونگي

نمونه اي از   توضيحات

  نمايش

  ترتيب آليدها  شاخص 

ه ، شاخص     Modeآليد   ا نيك  روشن  PRGM را متناوباً  بفشاريد تا زم

        .شود ، در اين هنگام شماره پارامتر نمايش داده خواهد شد  

ارامتر  در اين هنگام با استفاده از آليدهاي افزايش         را n036و آاهش ، پ

        .انتخاب نماييد  

  . نمايش داده شود n036 را بفشاريد تامقدار پارامتر Enterآليد 
      

دار                  دار  را  برابرمق ن مق اهش  ، اي ا آ زايش و ي با استفاده از آليدهاي  اف

        .جريان نامي موتور مورد استفاده تان تنظيم نماييد 

  .  ، مقدار تنظيميتان ثبت خواهد شد Enterيد حال با فشردن آل
      

  . ثانيه مجدداً  شماره پارامتر نمايش داده خواهد شد ١بعد از حدود 

    
   ثانيه ١بعد از حدود 

  :عملكرد در حالت بي باري 

  ) به طور مثال بدون اتصال به سيستم مكانيكي ( موتور را در حالت بي باري را ه اندازي نماييد 

 .ل از شروع عملكرد ، مطمئن شويد آه پيچ  تنظيم آننده فرآانس موجود بر روي پنل بر روي آمترين مقدار خود قرار دارد قب •

  از طريق پنل اپراتوري ) راستگرد ، چپگرد ( تنظيم جهت چرخش 

نمونه اي از   توضيحات

  نمايش

  ترتيب آليدها  شاخص 

ه            Modeآليد   ا نيك ا زم   روشن    FREF، شاخص     را متناوباً  بفشاريد ت

        .شود ، در اين هنگام فرآانس مرجع، نمايش داده خواهد شد  

د  دازي   Runآلي ي راه ان ع تنظيم انس مرج ا فرآ ور ب ا موت شاريد ت  را بف

        شود  

ان                 د ، همزم ل را بچرخاني آبه آرامي پيچ تنظيم فرآانس موجود برروي پن

ر رو    رد و ب د آ ر خواه رد تغيي انس عملك ايش داده  فرآ شگر ع نم ي نماي

انس مرجع ، در حالت          .خواهد شد    و موتور با سرعت تنظيمي توسط فرآ

  .راستگرد ، خواهد چرخيد 

  

  
  

  

  

  . روشن شود F / R را متناوباً  بفشاريد تا شاخص Modeآليد 

        . ، نمايش داده خواهد شد Forدر اين حال بر روي نمايشگر عبارت 

تفاده از ا اس ال ب ر ح اهش ، جهت چرخش را تغيي زايش و آ اي اف د ه  آلي

ار باشد ،              .دهيد   ورتر در حال آ ه اين ن آ توجه داشته باشيد آه عالرغم اي

  . فرمان تغيير جهت چرخش اعمال خواهد شد 

    
  

 .ته باشد بعد از تنظيم فرآانس مرجع و جهت چرخش ، چك نماييد آه لرزش يا صداي نا متعارفي در آارآرد موتور وجود نداش •

 توجه داشته باشيد آه در هنگام عنلكرد اينورتر خطايي رخ ندهد  •



  

 ٨٣

  مقدماتياينورتر 

 

  توقف آارآرد اينورتر 

د         • ا چپگرد ، آلي اري در هر جهت راستگرد و ي  را STOP / RESETبراي  اتمام عملكرد صحيح اينورتر در حالت بي ب

  .بفشاريد 

 )موتور متوقف باشد ،چشمك خواهد زد  تا زمانيكه RUNشاخص  ( در اين حال موتور متوقف خواهد شد 

  آارآرد با بار واقعي 

 .بعد از چك عملكرد صحيح اينورتر در حالت بي باري آن را  به سيستم مكانيكي متصل نماييد  •

  .قبل از آارآرد حتمًا چك نماييد آه پيچ تنظيم فرآانس موجود بر روي پنل در آمترين مقدار خود قرار گرفته باشد •

  :تم مكانيكي اتصال به سيس

 بعد از اطمينان از توقف آامل موتور ، سيستم مكانيكي را به آن متصل نماييد  •

 .ازاتصال محكم تمامي پيچها زمانيكه محور موتور را در سيستم مكانيكي فيكس مي نماييد ، مطمئن شويد  •

  آارآرد با استفاده از پنل اپراتوري 

 پنل اپراتوري به راحتي قابل استفاده و در دسترس STOPآه آليد در صورت بروز خطا در حين عملكرد مطمئن شويد  •

 .باشد 

 همانند حالت بي باري ، با استفاده از پنل اپراتوري اينورتر را راه اندازي نماييد  •

 تنظيم نماييد ) در حدود يكدهم سرعت نامي ( در ابتدا فرآانس مر جع را در آمترين مقدار  •

  چك نمودن وضعيت عملكرد 

هت چرخش انتخابي راچك نماييد و مطمئن شويد آه موتور در فرآانسهاي پايين آامالً  هموار عمل مي نمايد و به  صحت ج  •

 .تدريج فرآانس آارآرد را افزايش دهيد 

و .بعد از تغيير مرجع فرآانس يا جهت چرخش ، چك نماييدآه لرزش يا صداي غير متعارفي در موتور وجود نداشته باشد                       •

 . را چك نماييد تا از حد مجاز فراتر نرود ( IOUT ) نمايشگر روي پنل ، ميزان جريان خروجي با استفاده از

  

  

  

  

  

  



 ٨٤

  مقدماتي اينورتر

  

   ۵فصل 

  عملكردهاي مقدماتي
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ورتر را توضيح خواهيم داد                       دازي و توقف اين  داده  تنظيمات پارامترهاي توضيح     .در اين فصل ، تنظيمات پايه مورد نياز براي راه ان

از        . شده در اين قسمت براي آاربردهاي ساده اينورتر آافي مي باشد             د و سپس در صورت ني ام دهي در ابتدا اين تنظيمات پايه را انج

رل               رژي ، آنت انس موج حامل و تشخيص          PIDبه آاربردهاي پيشرفته همچون ، صرفه جويي ان يم فرآ وگيري از توقف ، تنظ  ، جل

  . مراجعه نماييد ۶ور و يا جبران لغزش ، به بخش اضافه گشتاور ، جبران گشتا

  

    تنظيمات مورد نياز

 تنظيمات زير الزم مي باشند  •

   .n001انتخاب محدوده پارامترهايي آه مجاز به تغيير آنها مي باشيد از طريق مقدار دهي پارامتر 

  .رامترها مي باشيد  قرار دهيد مجاز به تغيير تمامي پا۴در صورتيكه مقدار اين پارامتر را برابر 

  . را به خود اختصاص مي دهد آه شرح هر يك از اين مقادير تنظيمي در زير آورده شده است ٩ تا ٠اين پارامتر مقادير 

در واقع اين پارامتر دسترسي به پارامترها را مجاز يا غير مجاز مي نمايد يا انكه مي توانيد با تنظيم اين پارامتر تمامي 

  .لت پيش فرض برگردانيد تنظيمات را به حا

  مقدار  توضيحات
  ٠  . را تنها  مي توانيد نمايش دهيد n179تا n002 مقادير پارامترهاي 
  ١  . را مي توانيد نمايش داده و يا تغيير دهيد n049 تا n001مقادير پارامتر هاي 
  ٢  . را مي توانيد نمايش داده و يا تغيير دهيد n079 تا n001مقادير پارامتر هاي 
  ٣  . را مي توانيد نمايش داده و يا تغيير دهيد n119 تا n001مقادير پارامتر هاي 
  ۴  . را مي توانيد نمايش داده و يا تغيير دهيد n179 تا n001مقادير پارامتر هاي 

  ۶  پاك آردن ليست خطاها 
  ٨   سيمه٢بازگردانيدن مقادير پارامترها به مقادير پيش فرض مربوط به حالت 

  ٩   سيمه٣دانيدن مقادير پارامترها به مقادير پيش فرض مربوط به حالت بازگر

  

ه حالت      n001 در صورتيكه پارامتر     n002مقدار تنظيمي موجود در پارامتر      : نكته   ا ب  ،به منظور بازگرداندن  مقادير پارامتره

ن   ٩ يا ٨پيش تنظيمشان را برابر     دار اي ورتر مي         قرار داده باشيد ، تغيير نخواهد آرد و مق ي اين د آنترل ا م ارامتر ، متناسب ب پ

ي                   .باشد   ر روش آنترل همچنين توجه داشته باشيد آه مقادير پيش فرض پارامترهاي زير وابسته به روش آنترلي بوده و با تغيي

  .مقدار پيش فرض اين پارامترها نيز تغيير خواهد آرد  ) n002مقدار پارامتر ( 

  .اجعه نماييد  مر٣-۵براي جزئيات بيشتر به بخش 

N014 )  فرآانس خروجي ميانه(  

N015 )  ولتاژ معادل فرآانس خروجي ميانه(  

N016)  آمترين فرآانس خروجي(  

N017)  ولتاژ معادل آمترين فرآانس خروجي(  

N104 )  ثابت زماني اوليه  جبران گشتاور(  

N111 )  بهره جبران لغزش(  

N112 )  ثابت زماني اوليه جبران لغزش(  



 ٨٦
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    n002يم روش آنترلي توسط پارامتر  تنظ

 عملكرد داشته آه متناسب با V /F در يكي از دو روش آنترلي ، آنترل برداري و يا CIMR-V7اينورتر هاي مدل  •

 .نيازتان مي بايست يكي از اين دو روش را انتخاب نماييد 

  ات هر يك آمده استاين دو روش خصوصيات خاص خود را دارا مي باشند آه در زير توضيحي از خصوصي •

  

  روش آنترل برداري 

  

د            ور را محاسبه مي نماي رد موت رداري از شرايط عملك رداري ، ب امي     % ١۵٠سپس  . اينورتر در روش آنترل ب شتاور خروجي ن گ

انس خروجي        د          ١موتور در فرآ د مي نماي ز تولي رل        . هرت ويتر از روش آنت رداري ق رل ب ان تضعيف     V/Fروش آنت  مي باشد و امك

  .معموالً  اينورتر را در اين حالت تنظيم مي نمايند . انات سرعت در صورت تغيير بار را ايجاد مي نمايد نوس

  

  V / Fروش آنترل 

دل                 ورتر م ا اين ولي را ب دل معم ك م -CIMRاين روش ، آه در اينورترهاي با آاربردهاي آلي معمولي استفاده مي شود ، زمانيكه ي

V7     رد داشته داشته باشد                      جايگزين مي نماييد ، مناسب ور ، عملك رفتن ثابتهاي موت دون در نظر گ ه  . مي باشد تا اينورتر بتواند ب ب

د ،               ورتر متصل مي نمايي ه اين اال را ب ور هاي خاص همچون موتورهاي سرعت ب عالوه ، در صورتيكه بيش از يك موتور و يا موت

  .اينورتر را در اين حالت تنظيم نماييد  

  . را با توجه به جدول زير و متناسب با نيازتان تغيير دهيد n002رلي مي بايست مقدار پارامتر براي تنظيم روش آنت

  

  مقدار  توضيحات
  

 ٠   V / Fروش آنترلي 

  

 ١  روش آنترل برداري حلقه باز  

  

  

 

ر م    n001در زماني آه با استفاده از پارامتر         : ١نكته   دار    مقادير پارامترها را به مقادير پيش تنظيمشان ب د ، مق ي گرداني

  . آه مشخص آننده روش آنترلي مي باشد تغيير نخواهد نمود n002پارامتر 

  

ي                 : ٢نكته   ر روش آنترل وده و در صورت تغيي ي ب ا روش آنترل ر متناسب ب ك از پارامترهاي زي مقادير پيش فرض هر ي

  .مقادير اين پارامترها نيز متناسب با روش انتخاب شده تغيير خواهد نمود 
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 مقادير پيش فرض 

  
  روش آنترل برداري  

N002 = 1 

  

   V / Fروش آنترلي
N002 = 0  

  

 عنوان 

  

 پارامتر

  

3  HZ   1.5  HZ    فرآانس ميانه خروجي  

  

N 014 

  

11  v  ( 22  v )   

  

12  v  ( 24  v )   

  

  ولتاژ معادل فرآانس ميانه خروجي 

  

N 015 

  

1.0   HZ   

  

1.5   HZ   

  

    خروجي آمترين فرآانس

  

N 016 

  

4.3  v  ( 8.6  v )   

  

12  v  ( 24  v )   

  

 ولتاژ معادل آمترين فرآانس  خروجي 

  

N 017 

 

  

0.2 S    

  

0.3 S    

  

  ثابت زماني اوليه جبران گشتاور 

  

N104 

 

  

١٫٠   

  

٠٫٠   

  

  بهره  جبران لغزش 

  

N111 

 

  

0.2  S    

  

0.2  S    

  

  ثابت زماني اوليه جبران لغزش 

  

N112  

  

  . مي باشد V 400مقادير داخل پرانتز مربوط به مدلهاي  •

   عملكرد در حالت آنترل برداري 

  

ور را در    ١۵٠اينورتر در حالت آنترل برداري ، بردار شرايط عملكردش را محاسبه نموده سپس               امي خروجي موت  در صد گشتاور ن

د  ١فرآانس  رل    . هرتز توليد مي نماي رداري از روش آنت رل ب اهش نوسانات سرعت در        V / Fروش آنت ان آ ز امك وده و ني ويتر ب  ق

  .صورت تغيير بار را ايجاد مي نمايد 

د      وده اي يم نم  :  N036.براي عملكرد اينورتر در حالت آنترل برداري ، اطمينان حاصل نماييد آه پارامترهاي زير را به در ستي تنظ

  جريان نامي موتور

N106 :  لغزش نامي موتور  

N107 :  خط به خط موتور مقاومت  

N110 :  جريان بي باري موتور  

  

  

  



 ٨٨
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  تنظيم جريان نامي موتور 

  مشخصات موتور را آه بر روي پالك آن درج شده است چك نماييد و با توجه به آن جريان نامي موتور را تنظيم نماييد •

ابراين                • رداري ، استفاده شده بن رل ب ادير ثابت روش آنت وان يكي از مق ه عن ارامتر ب ئن شويد     اين پ يم صحيح آن مطم  از تنظ

. همچنين اين مقدار تنظيمي ، براي تعيين مشخصات حرارت الكتريكي ، به منظور حفاظت موتور از اضافه دما به آار مي رود    

 .و تنظيمات صحيح ، از سوختن موتور در نتيجه اضافه بار جلوگيري خواهد نمود 

 

امكان تغيير در  مقدار پيش فرض

  حين عملكرد

د واح

 تنظيمات

حافظه 

  رجيستري

  N036  مقادير تنظيمي

جريان نامي  % ١۵٠تا  % ٠  A 0124 Hex 0.1  خير  به نكته توجه نماييد

  خروجي اينورتر
جريان نامي 

  موتور

 

  .د مقدار پيش فرض اين پارامتر، جريان نامي  استاندارد توان باالترين موتور قابل اتصال به اينورترمورد استفاده مي باش: نكته 

   ( n106 )تنظيم لغزش نامي موتور 

 . ، تنظيم نماييد n106فرآانس لغزش نامي اينورتر را توسط پارامتر  •

ن                     • ين از اي ئن شويد ، همچن يم صحيح آن مطم اين مقدار يكي از مقادير ثابت مورد نياز براي آنترل بردداري مي باشد ،لذا از تنظ

 . مي شود مقدار درتنظيم  زمان جبران لغزش نيز استفاده

ا استفاده از           • ور و ب الك مشخصات موت ر روي پ مقدار فرآانس لغزش موتور را با استفاده از فرآانس نامي و سرعت درج شده ب

 .فرمول زير ، محاسبه نماييد 

  فرآانس لغزش نامي= تعداد قطبها ) *    سرعت نامي–سرعت گردش / (١٢٠

  : بوده و از رابطه زير محاسبه مي گرددrpmحسب قابل ذآر است در رابطه فوق ، سرعت نامي نيز  بر

  /  Ns = 120 * f تعداد قطبها 

يش   دار پ مق

  فرض 

ر در   ان تغيي امك

  حين عملكرد 

  N106  مقادير تنظيمي  حافظه رجيستري   واحد تنظيمات

به نكته توجه 

  نماييد 
  خير

  

0.1 Hz 016A Hex  
  

  هرتز ٢٠٫٠ تا ٠٫٠

  
فرآانس لغزش نامي 

  موتور

  

  . تنظيم پيش فرض اين پارامتر برمبناي لغزش توان باالترين ، موتور قابل اتصال به اينورتر مي باشد :نكته 

   ( n107 )تنظيم مقاومت فاز تا فاز  

  مقدار اين پارامتررا برابر جذر مقاومت فاز تا فاز موتور ، تنظيم نماييد  •

  مورد استفاده تان تماس بگيريد براي اطالع از مقدار اين مقاومت ، با آارخانه سازنده موتور •

 اين پارامتر يكي از ثابتهاي مورد نياز آنترل برداريمي باشد بنابراين از تنظيم صحيح آن مطمئن شويد  •

  

  



  

 ٨٩
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يش   دار پ مق

  فرض 

ر در   ان تغيي امك

  حين عملكرد 

  N107  مقادير تنظيمي  حافظه رجيستري   واحد تنظيمات

توجه ٢به نكته 

  نماييد
  خير

  

جه تو١به نكته 

 نماييد

016B Hex   0.0 اهم  50 .65  تا   

  
مقاومت خط تا خط 

  موتور

 
  

 اهم و يا بيشتر باشد ١٠ اهم و در صورتيكه ٠٫٠٠١ اهم باشد ، مقدار تنظيمي با مقياس ١٠در صورتيكه مقاومت آمتر از   :  ١نكته  

  . اهم ، افزايش خواهد يافت ٠٫٠١، با مقياس 

  .امتر برابر مقاومت استاندارد ، توان باالترين موتور قابل اتصال به اينورتر انتخابي مي باشد مقدار پيش فرض اين پار : ٢نكته 

   )n110( تنظيم جريان بي باري موتور 

  مقدار تنظيمي جريا ن بي باري موتور را برحسب درصد ي ازجريا ن نامي قرار دهيد  •

 ور تماس بگيريد براي اطالع از مقدار جريان بي باري با آارخانه سازنده موت •

ه                                         • وط ب ين از آن در تنظيمات مر ب رداري مي باشد همچن رل ب از در روش آنت ورد ني ارامتر ، يكي از ثابتهاي م ن پ از آنجا آه اي

 اطمينان حاصل نماييد جبران لغزش نيز استفاده مي شود لذا از تنظيم صحيح آن

 

يش   دار پ مق

  فرض 

ر در   ان تغيي امك

  حين عملكرد 

  N110  مقادير تنظيمي  افظه رجيستري ح  واحد تنظيمات

به نكته توجه 

  نماييد
  خير

  

١% 016E Hex  0  مقاومت خط تا خط    %٩٩ تا

  موتور

 

 

مقدار پيش فرض اين پارامتر بر مبناي جريان بي باري قابل تحمل توان باالترين موتور قابل اتصال به اينورتر مي : نكته 

  .باشد 

  

   V / F آارآرد در حالت 

ورتر                             اين روش  ا اين ولي را ب دل معم ك م ه ي  آنترلي  آه در اينورترها ي معمولي براي آاربردهاي عمومي استفاده مي شود ، زمانيك

CIMR-V7       زيرا در  اين روش بدون در نظر گرفتن ثابتهاي موتور ، آارآرد خواهيم داشت     .  معاوضه مي نماييد ، مناسب مي باشد

موتور و يا موتورهاي خاص همچون موتورهاي سرعت باال به اينورتر ، روش آنترلي را      به عالوه ، در صورت اتصال بيش از يك          .

  . تنظيم نماييد V / Fدر حالت 

  

  

  



 

 ٩٠

  مقدماتي اينورتر

  

   ( n036 ) تنظيم جريان نامي موتور 

 براي اطالع از جريان نامي موتور ، به پالك مشخصات موتور مراجعه نماييد   •

كي الزم جهت حفاظت موتور در برابر اضافه دما استفاده مي شود لذا در تنظيم از اين مقدار براي تعيين مشخصات حرارت الكتري •

 . نماييد آن دقتصحيح 

ر در   مقدار پيش فرض  ان تغيي امك

  حين عملكرد 

  N110  مقادير تنظيمي  حافظه رجيستري   واحد تنظيمات

  خير  به نكته توجه نماييد

  

0.1 A 0124 Hex  ١۵٠تا  % ٠ % 

جريان نامي خروجي 

  رتراينو

  جريان نامي موتور

  .مقدار پيش فرض اين پارامتر ، بر مبناي جريان نامي استاندارد، تون باال ترين موتور قابل اتصال به اينورتر مي باشد  : ١نكته 

  . را نخواهيد داشت ( OL1 ) تنظيم نماييد ، امكان تشخيص اضافه بار ٠در صورتيكه مقدار اين پارامتر را برابر  : ٢نكته 

   )n017  تا  n011پارامترهاي  ( V / Fظيمات مورد نياز براي روش آنترلي تن

 . پارامترهاي زير را چنان تنظيم نماييد آه گشتاور خروجي موتور ، گشتاور بار را براورده نمايد  •

ر تنظيمات پيش ف                    CIMR-V7 اينورتر مدل    • دون تغيي سيمم      ، قابليت بهبود اتوماتيك گشتاور را دارا مي باشد ،لذا ب ا ماآ رض ت

ر آورده               . هرتز توليد خواهد نمود      ٣ در صد از گشتاور نامي را در فرآانس          ١۵٠ ا تنظيمات پيش فرض ب بنابراين اگر نياز شما ب

 .مي شود ، اين تنظيمات را تغيير ندهيد 

 

يش   دار پ مق

  فرض 

ر در   ان تغيي امك

  حين عملكرد 

د  واح

  تنظيمات

ه  حافظ

  رجيستري 

  N011  مقادير تنظيمي

  (FMAX )بيشترين فرآانس    هرتز 400.0 تا   Hz 010B Hex  ۵٠٫٠ 0.1  خير  ۶٠٫٠

  

يش   دار پ مق

  فرض 

ر در   ان تغيي امك

  حين عملكرد 

د  واح

  تنظيمات

ه  حافظ

  رجيستري 

  N012  مقادير تنظيمي

200.0 

[ 400.0 ]  

  ٢۵۵٫٠ تا   ٠٫١  Hz 010C Hex 0.1  خير

  V] ۵١٠٫٠ تا ٠٫١ [  

  ( VMAX )بيشترين ولتاژ 

  

يش   دار پ مق

  فرض 

ر در   ان تغيي امك

  حين عملكرد 

د  واح

  تنظيمات

ه  حافظ

  رجيستري 

  N013  مقادير تنظيمي

فرآانس آغاز عملكرد ولتاژ ثابت با    هرتز 400.0 تا   ٠٫٢  Hz 010D Hex 0.1  خير  ۶٠٫٠

  ( FA )بيشترين ولتاژ 

  

يش   دار پ مق

  فرض 

ر در   ان تغيي امك

  حين عملكرد 

د  واح

  تنظيمات

ه  حافظ

  جيستري ر

  N014  مقادير تنظيمي



  

 ٩١

  مقدماتياينورتر 

  ( FB )فرآانس خروجي ميانه     هرتز٣٩٩٫٩ تا ٠٫١  Hz 010E Hex 0.1  خير  ١٫۵

يش   دار پ مق

  فرض 

ر در   ان تغيي امك

  حين عملكرد 

د  واح

  تنظيمات

ه  حافظ

  رجيستري 

  N015  مقادير تنظيمي

12.0 

[ 24.0 ]  
  خير

  

0.1V 010F Hex   ٢۵۵٫٠ تا ٠٫١  

    ]  ۵١٠٫٠ تا ٠٫١  [ 
ولتاژ معادل فرآانس خروجي 

  ( VC )ميانه 

  

يش   دار پ مق

  فرض 

ر در   ان تغيي امك

  حين عملكرد 

د  واح

  تنظيمات

ه  حافظ

  رجيستري 

  N016  مقادير تنظيمي

  ( FMIN )آمترين فرآانس خروجي    هرتز٠ .١٠  تا ٠٫١  Hz 0110 Hex 0.1  خير  ١٫۵

  

يش   دار پ مق

  فرض 

ر در   ان تغيي امك

  حين عملكرد 

د  واح

  ماتتنظي

ه  حافظ

  رجيستري 

  N017  مقادير تنظيمي

 

12.0 

[ 24.0 ]  

  خير

  

0.1V 0111 Hex    ۵٠٫٠ تا ٠٫١   

    ]  ١٠٠٫٠ تا ٠٫١  [
ولتاژ معادل فرآانس خروجي 

  ( VC )ميانه 

  . ولت مي باشد ۴٠٠ مربوط به مدلهاي []مقادير داخل 

  
  

ه ار         • ايي آ ا باره د و ي ه حرآت عمودي دارن ايي آ ورد باره شتاور      در م ايين ، گ د ، ممكن است در سرعتهاي پ ر دارن اع متغي تف

بيشتري مورد نياز باشد بنابراين در صورتيكه گشتاور خروجي در سرعتهاي پايين مناسب نمي باشد ، ولتاژ معادل آن سرعت را                    

ار ي                                 د و در صورت تشخيص اضافه ب زايش دهي شود اف ار تشخيص داده ن ه اضافه ب اژ را   يك ولت يك ولت تا جايي آ ددًا ولت ا مج

 .آاهش دهيد و يا آنكه از اينورتر توان باالتري استفاده نماييد 

 

سرعت به صورت يك سهمي  -گشتاور مورد نياز براي فنها و پمپها با مجذور سرعت نسبت دارد در نتيجه با  تنظيم منحني ولتاژ        •

 .يافت براي افزايش ولتاژ در سرعتهاي رنج پايين ، توان مصرفي افزايش خواهد 

  

  

   :۱نكته
 مقادير تنظيمي مي بايست چنان باشند كه شرايط زير را 

  :برآورده نمايند 
N016 < n014 < n013 < n011 

 
   : ۲نكته  

  برابر مقدار پارامتر n016در صورتيكه مقدار پارامتر 
n014 باشد ، مقدار تنظيمي در پارامتر n015 در نظر 

  .گرفته نخواهد شد 



 ٩٢

  مقدماتي اينورتر

  

   Local / Remote انتخاب حالت عملكرد 
ده است    Remote ويا  Local در دوحالت        CIMR-V7اينورتر   ر آم  راه اندازي مي شود آه توضيح هر حالت و نيز چگونكي انتخاب آن در زي

.  

  :مفهوم آلي 

  حالت عملكرد  مفهوم اصلي  توضيحات
وري    ل اپرات ق پن ت از طري رد در اينحال ان عملك ا فرم وده و ب ب

شردن    RUNفشردن آليد    ا ف  اينورتر شروع به آار خواهد آرد و ب

  آليد

 STOP / RESET متوقف خواهد شد .  

انس                يچ تنظيم فرآ ن روش از طريق پ انتخاب مرجع فرآانس در اي

ابي در         انس انتخ ع فرآ ق مرج ا از طري ل و ي ر روي پن ود ب موج

  .  صورت خواهد گرفت n007پارامتر 

  

ورتر در سي  ه   اين ت ب ن حال ستم در اي

ته و   رد داش ستقل ، عملك ورت م ص

ل      تفاده از پن ا اس ي ب اي آنترل فرمانه

راي           شوند و ب ال مي ورتر اعم اپراتوري اين

ر       ه آنترل ازي ب ورتر ، ني آنترل عملكرد اين

  .نمي باشد 

 

 

Local 

 مي  n003 طريق آه توسط پارامتر      ۴فرمان عملكرد در اينحالت از    

  .انتخاب نماييد صورت خواهد پذيرفت  توانيد يكي از آنها ار 

ن روش از    ع در اي انس مرج اب فرآ ط   ١٠انتخ ه توس ق آ  طري

د                  n004پارامتر   د صورت خواه ا را انتخاب مي نمايي   يكي از آنه

  . گرفت 

  

رد    ت عملك ن حال ستم در اي ورتر در سي اين

مستقلي نداشته  و فرمانهاي آنترلي را از         

  .يك آنترلر دريافت مي نمايد  

  

Remote 

  

   :Local يا Remoteروشهاي انتخاب مابين دو حالت آاري 

  .دو روش براي انتخاب مابين اين دو حالت ممكن مي باشد 

  انتخاب مابين اين دو حالت از طريق پنل اپراتوري  •

  S7 تا S1اختصاص هر يك از ورودي هاي ديجيتال چند  قابليته  •

  ). ورودي مي باشد ٧ آه مختص تعريف عملكرد هر يك از اين n056 تا n050از طريق تنظيمات پارامترهاي ( 

ر حالت      (n050 – n056 ) در اين روش در پارامتر مربوط به ورودي مورد نظرتان از رنج بيان شده  ان تغيي د فرم  آه مي خواهي

 . را تنظيم نماييد ١٧ با فعال شدن آناعمال شود ، عدد Local به Remoteآاري اينورتر را از 

رل و   n050 – n056تنظيم يكي از پارامترهاي  ( در صورت انجام تنظيم توضيح داده شده در قسمت قبل : ته نك راي آنت  ب

رد از  ت عملك ر حال ه Localتغيي العكس Remote ب ا ب وري را )  و ي ل اپرات ق پن اري از طري ت آ ر حال ان تغيي ديگر امك

  .نخواهيد داشت 

 نورتر  انتخاب روش اعمال فرمان آارآرد به اي

در اين بخش به توضيح چگونگي انتخاب روش مربوط به اعمال دستورات  مربوط به راه اندازي و توقف اينورتر و نيز تغيير جهت                 

  .چرخش آنخواهيم پرداخت 

  .دو روش براي اعمال فرمان آارآرد به اينورتر وجود دارد آه متناسب با نيازتان مي توانيد يكي را انتخاب نماييد 



 ٩٣

   ( n003 )روش اعمال فرمان  شروع به آار اينورتر انتخاب 

 . انتخاب نماييد n003روش مورد نظر براي راه اندازي و توقف اينورتر را از طريق مقدار دهي پارامتر   •

 . باشيد قابل تعريف و استفاده مي باشند Remoteالبته روشهاي زير تنها در صورتيكه در حالت  •

 

ر د  مقدار پيش فرض ان تغيي ين  امك ر ح

  عملكرد 

ه  واحد تنظيمات حافظ

  رجيستري 

مقادير 

  تنظيمي

N003  

  انتخاب روش راه اندازي ٣ تا ٠  Hex 0103  1  خير  ٠

  
ن       ٣ – ٠ عددي در رنج     n003 روش ممكن مي بايست در پارامتر        ۴براي انتخاب ما بين      دار  ۴ را قرار دهيد آه در زير به توضيح هر يك از اي  مق

   .تنظيمي خواهيم پرداخت

  

  مقدار  توضيحات 

  ٠   موجود بر روي پنل اپراتوري Stop / Reset و Runفرمان آار آرد و توقف از طريق آليدهاي 

ا       ( S1 – S7 )با استفاده ازترمينالهاي ورودي ديجيتال ارآرد و ي ان آ ال فرم راي اعم ا ب  موجود درمدار آنترلي و سيم بندي آنه

   سيمه  ٣توقف به صورت دو سيمه ويا 

١  

  ٢  . ، عملكرد اينورتر را آنترل مي نمايد RS -422 / 485اعمال فرمان از طريق  آنترلري آه با استفاده از ارتباطات سريا ل 

  ٣  . ، عملكرد اينورتر را آنترل مي نمايد CompoBus / Dاعمال فرمان از طريق  آنترلري آه با استفاده از روش ارتباطي 

  

  ( n007 ) موجود بر روي پنل STOP / RESETودن آليد  تنظيم فعال و يا غير فعال ب

دار             n003زمانيكه پارامتر   • يم  ٠ را آه مربوط به انتخاب روش اعمال فرمان آارآرد و توقف به اينورتر مي باشد را برابر مق  تنظ

 )  موجود بر روي پنل Stop / Reset و  Runاعمال فرمان از طريق آليدهاي ( مي نماييد 

ا  Remote در حالت آاري STOP / RESE ، انتخاب نماييد آه آيا تمايل داريد آليد n007 پارامتر مي بايست توسط  فعال باشد ي

 .خير 

ارامتر      Localبايد به اين نكته توجه نماييد آه زمانيكه در حالت         • دار تنظيمي موجود در پ  ، n003 آار مي آنيد ، صرفنظر از مق

 . نمي باشد n007به تنظيم پارامتر  فعال بوده و نيازي Stop / Resetآليد 

  

ر در   مقدار پيش فرض ان تغيي امك

  حين عملكرد 

د  واح

 تنظيمات

ه  حافظ

  رجيستري 

  N007  مقادير تنظيمي

  انتخاب روش راه اندازي 1 يا ٠   Hex 0107 1  خير  ٠

    

  مقدار  توضيحات 

  ٠   فعال مي باشد STOP / RESETآليد 

  ١  باشد  غير فعال مي STOP / RESETآليد 



 ٩٤

  تنظيمات مر بوط به فرآانس مر جع 

  انتخاب فرآانس مرجع 

ان                       ا حالت آارآردت ه متناسب ب د آ رار مي ده توضيحات زير اطالعاتي از چگونگي تنظيم فرآانس مرجع اينورتر را در اختيار شما ق

  .يكي از انها را انتخاب نماييد 

   روش مختلف ، فرآانس مرجعتان را انتخاب نماييد ١٠ مي توانيد به  n004ارامتر توسط تنظيم مقدار پ : Remoteحالت آار آرد 

   روش مختلف ، فرآانس مرجعتان را انتخاب نماييد ٢ مي توانيد به n008وابسته به مقدار تنظيمي پارامتر  : Localحالت آارآرد 

   ( n004 )امتر  از طريق تنظيم پارRemoteانتخاب مرجع فرآانس در صورت آارآرد در حالت 

  ، روش تعيين فرآانس مرجعتان را مشخص نماييد n004از طريق مقدار دهي پارامتر   •

 . حالت ممكن مي باشد آه متناسب با نيازتان ، يكي را انتخاب نماييد ١٠در اين حال  •

 

امكان تغيير در حين  مقدار پيش فرض

  عملكرد

حافظه  واحد تنظيمات

  رجيستري

  N004  مقادير تنظيمي

٠  

  
  انتخاب فرآانس مرجع ٩ تا ٠  Hex 0104 1  خير

 

 مقدار  توضيحات 

  

  ٠  ) توجه نماييد ١به نكته ( با استفاده از پيچ تنظيم فرآانس موجود بر روي پنل اپراتوري 

  ١  . را آه برابر فرآانس مرجع اول مي باشد ، در نظر خواهد گرفت n024مقدار موجود در پارامتر 

  نالوگ ولتاژي به ترمينالهاي تعيين مرجع فرآانس موجود بر روي مدار آنترلي وبا  اعمال  ورودي آ

  ) توجه نماييد ٢به نكته    ( (v 10 – 0 )تنظيم حالت 

٢  

  با  اعمال  ورودي آنالوگ جرياني  به ترمينالهاي تعيين مرجع فرآانس موجود بر روي مدار آنترلي و

  )توجه نماييد  ٣به نكته    ( ( 20mA – 0 ) تنظيم حالت 

٣  

  با  اعمال  ورودي آنالوگ جرياني  به ترمينالهاي تعيين مرجع فرآانس موجود بر روي مدار آنترلي و

  ) توجه نماييد 3به نكته   ( (mA 20 – 4 ) تنظيم حالت 

۴  

  ) توجه نماييد 4به نكته . ( با  استفاده از ترمينالهاي ورودي پالس  موجود بر روي مدار آنترلي 

  

۵  

  ۶  تعيين فرآانس مرجع از طريق برقراري ارتباط سريال با آنترلر 

اژي        الوگ ولت ال ورودي آن ه اعم انس مرجع از طريق ين فرآ د     ( v 10 – 0 )تعي الوگ چن ال ورودي ان ه ترمين  ب

الوگ نباشد                 : قابليته نكته    ه استفاده از هر دو ورودي ان اجي ب    ) PIDدر تنظيمات    ( تا زمانيكه احتياج ب ه احتي

  .اين تنظيم و تعيين فرآانس به اين روش نمي باشد 

  

٧  



 ٩٥

د    ( mA 20 – 4 )تعيين فرآانس مرجع از طريقه اعمال ورودي آنالوگ جرياني  الوگ چن ال ورودي ان  به ترمين

  .قابليته

ه  د  :  نكت الوگ نباش ر دو ورودي ان تفاده از ه ه اس اج ب ه احتي ا زمانيك ات ( ت ن  ) PIDدر تنظيم ه اي اجي ب احتي

  .تنظيم و تعيين فرآانس به اين روش نمي باشد 

٨  

  ٩   با اينورتر ارتباط دارد CompoBusتعيين مرجع فرآانس از طريق آنترلري آه به روش 

                      

  .بيشترين فرآانس در اين حالت با قرار دادن  پيچ تنظيم فرآانس در بيشترين مقدار خود تنظيم خواهد شد  : ١نكته 

  . ولت ، حاصل خواهد شد ١٠ن حالت بيشترين فرآانس در زمان اعمال ورودي آنالوگ  در اي :٢نكته 

  . ميلي آمپر ، حاصل خواهد شد ٢٠در اينحالت بيشترين فرآانس در زمان اعمال ورودي آنالوگ  : ٣نكته 

وع سيگن          اژي   توجه نماييد آه در زمان اعمال ورودي آنالوگ جهت تعيين فرآانس مرجع عالوه بر تنظيمات ن ال ورودي از لحاظ ولت

ذآر مي بايست سوئيچ                   وق ال ارامتر ف ج آنتوسط پ ورتر را متناسباً  در حالت      SW2و يا جرياني بودن و نيز رن ر روي اين  موجود ب

  . قرار دهيد V و يا ولتاژ Iجريان 

  . ، مقياس پالس معادل ماآسيمم  فرآانستان را مشخص نماييد  n149در پارامتر  : ۴نكته 

  برابر فرآانس مرجع n004رتيكه اينورتر با چندين سرعت عملكرد داشته باشد ، فرآانس تنظيمي توسط پارامتر   در صو •

  .اول خواهد بود 

ر تيب در                              ه ت ا شانزدهم را ب سهاي مرجع دوم ت در صورت تمايل به آارآرد اينورتر در چند سرعت مختلف ، مي بايست فرآان

  . تنظيم نماييد n127 تا n120 و نيز  n031 تا  n025پارامترهاي 

 

   n008 ، توسط تنظيم پارامتر Localتنظيم فرآانس مرجع در حالت آارآرد 

 . مشخص نماييد n008 ، روش تعيين فرآانس مر جعتان را با مقدار دهي پارامتر local  در صورت آارآرد در حالت  •

 ب با آاربردتان يكي از اين دو نوع را انتخاب نماييد در اين حالت دو روش براي تعيين فرآانس مرجع وجود دارد و متناس •

ر در حين       مقدار پيش فرض امكان تغيي

  عملكرد 

د  واح

 تنظيمات

  N008  مقادير تنظيمي  حافظه رجيستري 

  انتخاب فرآانس مرجع ١  يا ٠  Hex 0108 1  خير  ٠

  

  توضيحات 

  

  مقدار

  ٠  ) توجه نماييد ١به نكته ( وري با استفاده از پيچ تنظيم فرآانس موجود بر روي پنل اپرات

  ١  ) توجه نماييد ٢به نكته ( با استفاده از آليدهاي ترتيبي موجود بر روي پنل اپراتوري 

  

  

  .ماآسيمم فرآانس ، زماني آه اين پيچ تا انتها باز شده باشد ، حاصل خواهد شد  : ١      نكته 

ارامتر    ، روشن باشد و يا  FREFزماني آه شاخص :  ٢نكته  ات پ ر      n024با تغيير محتوي انس مرجع را تغيي د فرآ  مي تواني

  . ثبت خواهد شد  n024دهيد و در هر صورت مقدار تنظيمي در پارامتر 



 ٩٦

  حدود بااليي و پاييني فرآانس مرجع 

  .مستقل از روش تعيين فرآانس مرجع ، مي بايست حدود باال وپايين ، فرآانس مرجع را مشخص نماييد 

   ( n033 – n034 )ود باال وپايين فرآانس مرجع با استفاده از پارامترهاي تنظيم حد

 .حدود بااليي و پاييني فرآانس مرجع را به صورت درصدي از فرآانس ماآسيمم تنظيم نماييد  •

 

امكان تغيير در  مقدار پيش فرض

  حين عملكرد

واحد 

 تنظيمات

حافظه 

  رجيستري

مقادير 

  تنظيمي

N033  

 ١١٠تا % ٠  0121Hex %1  خير  ١٠٠

% 
حد بااليي فرآانس مرجع نسبت به 

  فرآانس ماآسيمم

  

امكان تغيير در  مقدار پيش فرض

  حين عملكرد

واحد 

 تنظيمات

حافظه 

  رجيستري

مقادير 

  تنظيمي

N034  

 ١١٠تا % ٠  0122Hex %1  خير  ٠

% 
  حد پاييني فرآانس مرجع نسبت

 

  .س خروجي تنظيم شود ، اينورتر عملكردي نخواهد داشت  آمتراز آمترين فرآانn034اگر مقدار پارامتر : نكته 

  تنظيمات ورودي آنالوگ 

د        يم نمايي انس مرجع را تنظ يم فرآ وارد ،   . ممكن است الزم باشد مشخصات سيگنال انالوگ به آار رفته به عنوان تنظ ن م در اي

  .بهره ، باياس و خصوصيات زماني فيلتر مي بايست تنظيم شوند

   ( n060 , n061 ) اياس توسط پارامترهاي تنظيمات بهره و ب

) مربوط به تنظيم بهره فرآانس مرجع(  n060 خصوصيات ورودي آنالوگ تعيين آننده فرآانس مرجع را در پارامترهاي    •

 .تنظيم نماييد )مربوط به تنظيم باياس فرآانس مرجع  ( n061و 

انس مرجع ،    فرآانس معادل ماآسيمم مقدار ورودي آنالوگ را در پارامتر          • ره فرآ ر حسب در صدي    n060مربوط به به  ، ب

 .از فرآانس ماآسيمم بيان نماييد 

 ، زمانيكه ٢٠٠ ولت و تنظيم اين پارامتر بر روي مقدار ١٠ – ٠به عنوان مثال در صورت استفاده از ورودي ولتاژ آ نالوگ           

ال ول ۵در ورودي  ان اعم سيمم و زم انس ماآ ود در خروجي فرآ ال ش ت اعم اژ  ول ت ١٠ت سيمم را ٢ ول انس ماآ ر فرآ  براب

  .خواهيد داشت 

دار       ( n061 ) و نيز در پارامتر مربوط به باياس فرآانس مرجع • يمم مق ال مين ان اعم د در زم  ، فرآانسي را آه مي خواهي

 . داشته باشيد برحسب در صدي از فرآانس ماآسيمم بيان نماييد ( V , 0 mA , 4 mA 0 )ورودي آنالوگ 

 

ن                        ۵٠ان مثال براي حصول     به عنو  دار اي الوگ ، مي بايست مق دار ورودي آن رين مق ه ازاء آمت سيمم ب انس ماآ  در صد فرآ

  . تنظيم نماييد ۵٠پارامتر رابرابر 



 ٩٧

ال                     ه طور مث د ، ب با استفاده از اين دو پارامتر ، در صورتيكه ورودي آنالوگتان آاليبره نباشد مي توانيد آن را  آاليبره نمايي

راي آاليبراسيون الزم   ٩٫۵ تا ۵ ولت ، ورودي آنالوگ ١٠ تا   ٠ورودي آنالوگ به جاي ورودي      اگر در     ولت داشته باشيد ب

  . ولت ، ماآسيمم فرآانس را داشته باشيد ٩٫۵ ولت ، فرآانس مينيمم و به ازاء ۵است آه به ازاء 

  .نماييد  را وارد -۵ ، عدد  n061 و در پارامتر ١٠۵ ، عدد  n060لذا در پارامتر 

  

امكان تغيير در حين  مقدار پيش فرض

  عملكرد

د  واح

 تنظيمات

مقادير   حافظه رجيستري 

  تنظيمي

N060  

  255تا %  ٠  013C Hex %1  بله  ١٠٠

% 
  بهره  فرآانس مرجع

  

امكان تغيير در حين  مقدار پيش فرض

  عملكرد

د  واح

 تنظيمات

مقادير   حافظه رجيستري 

  تنظيمي

N061  

  99تا %  013D Hex  -99 %1  بله  ٠

% 
  باياس فرآانس مرجع

  

   ( n062 )تنظيمات ثابت زماني فيلتر 

انس ،                       • مي توان يك فيلتر ديجيتال داراي يك جبرانگر درجه يك ، در هنگام استفاده از ورودي آنالوگ به عنوان مرجع فرآ

 .به آا ر بريد 

ي داشته باشد و يا آنكه به نويز آغشته باشد مناسب           آه اين تنظيم در صورتيكه ورودي آنالوگ به آار رفته تغييرات سريع            •

 .است 

 . مقادير تنظيمي بزرگتر سبب سرعت پاسخ دهي آندتر خواهند شد  •

 

يش   دار پ مق

  فرض

امكان تغيير در 

  حين عملكرد

د  واح

 تنظيمات

ه  حافظ

  رجيستري 

  N062  مقادير تنظيمي

ان  ( s )  ٢٫٠٠ تا  s 013E Hex  0.00 0.01  خير  0.10 ت زم ر ورودي ثاب ي فيلت

  آنالوگ تعيين فرآانس مرجع  

 

  تنظيم ورودي آنالوگ ولتاژي چند قابليته 

  n068 , n069 )( تنظيمات مربوط به مقادير بهره و باياس ورودي آنالوگ ولتاژي چند قابليته ،توسط پارامترهاي

ه       n068 پارامتر   مشخصات مربوط به بهره فرآانس مرجع ورودي آنالوگ چند قابليته ولتاژي را توسط              • وط ب  و خصوصيات مرب

 .، تنظيم نماييد  n069 باياس فرآانس مرجع ورودي آنالوگ چند قابليته ولتاژي را توسط پارامتر

انس مرجع ،                           • ره فرآ وان به ه عن سيمم ، ب انس ماآ  فرآانس معادل بيشترين مقدار ورودي آنالوگ ، را بر حسب در صدي از فرآ

 .ييد  تنظيم نماn068توسط پارامتر 



 ٩٨

انس مرجع ،                      • اس فرآ وان باي ه عن سيمم ، ب انس ماآ فرآانس معادل آمترين مقدار  ورودي آنالوگ ،را بر حسب در صدي از فرآ

 . تنظيم نماييد n069توسط پارامتر 

  

يش   دار پ مق

  فرض

امكان تغيير در 

  حين عملكرد

د  واح

 تنظيمات

ه  حافظ

  رجيستري 

  N068  مقادير تنظيمي

  255تا %  Hex  -255 0144 %1  بله  ١٠٠

%   
  بهره  فرآانس مرجع در حالت ولتاژي

 

يش   دار پ مق

  فرض

امكان تغيير در 

  حين عملكرد

د  واح

 تنظيمات

ه  حافظ

  رجيستري 

  N069  مقادير تنظيمي

  100تا %  Hex  -100 0145 %1  بله  0

% 
  باياس فرآانس مرجع در حالت ولتاژي

  

  لتاژي چند قابليته تنظيم ثابت زماني فيلتر مربوط به ورودي آنالوگ و

 .با استفاده از اين پارامتر يك فيلتر ديجيتال  تاخير اوليه براي ورودي آنالوگ چند قابليته ولتاژي تنظيم نماييد  •

اثير                        • تنظيمات اين پارامتر بر روي عملكرد هموار تر اينورتر در صورت تغييرات سريع ورودي و يا آغشته به نويز بودن آن، ت

 .گذار خواهد بود 

 .مقادير تنظيمي بزرگتر ، معادل سرعت پاسخ دهي آمتر مي باشند  •

 

يش   دار پ مق

  فرض

امكان تغيير در 

  حين عملكرد

د  واح

 تنظيمات

ه  حافظ

  رجيستري 

  N070  مقادير تنظيمي

 تا  s 0146 Hex  0.00 ( s ) 0.01  بله  0.10

٢٫٠٠ 
ين      الوگ تعي ر ورودي آن اني فيلت ت زم ثاب

  فرآانس مرجع  

  

  ( n071 – n072 )وط به بهره و باياس ورودي آنالوگ چند قابليته در حالت جريانيتنظيمات مرب

اس را مي بايست در پارامترهاي مربوطه                • خصوصيات ورودي آنالوگ چند قابليته در حالت جرياني ، همچون بهر ه و باي

 . مي باشد n072  وپارامتر مربوط به تنظيم باياسn071تنظيم نماييد آه پارامتر مربوط به تنظيم بهره 

  مقدار بهره ورودي آنالوگ را تنظيم نماييد ، بدين معنا آه ماآسيمم ورودي انالوگ  n071توسط پارامتر  •

( 20 mA ) معادل چند در صد از ماآسيمم فرآانس مي باشد . 

ا     n072توسط پارامتر  • يمم ورودي ان ه مين ا آ ادل  مقدار باياس رودي آنالوگ را تنظيم نماييد ، بدين معن ) ( mA 4  لوگ مع

 .چند در صد از ماآسيمم فرآانس مي باشد 

  

  

 



 ٩٩

يش   دار پ مق

  فرض

امكان تغيير در 

  حين عملكرد

د  واح

 تنظيمات

ه  حافظ

  رجيستري 

  N071  مقادير تنظيمي

  255تا %  Hex  -255 0147 %1  بله  ١٠٠

% 
  بهره  فرآانس مرجع در حالت ولتاژي

 

 

يش   دار پ مق

  فرض

امكان تغيير در 

  ملكردحين ع

د  واح

 تنظيمات

ه  حافظ

  رجيستري 

  N072  مقادير تنظيمي

  100تا %  Hex  -100 0148 %1  بله  ٠

% 
  باياس فرآانس مرجع در حالت ولتاژي

  

   ( n073 )تنظيم ثابت زماني فيلتر مربوط به ورودي آنالوگ جرياني چند قابليته  

 .راي ورودي آنالوگ چند قابليته ولتاژي تنظيم نماييد با استفاده از اين پارامتر يك فيلتر ديجيتال  تاخير اوليه ب •

اثير                        • تنظيمات اين پارامتر بر روي عملكرد هموار تر اينورتر در صورت تغييرات سريع ورودي و يا آغشته به نويز بودن آن، ت

 .گذار خواهد بود 

 .مقادير تنظيمي بزرگتر ، معادل سرعت پاسخ دهي آمتر مي باشند  •

 

يش   دار پ مق

  فرض

كان تغيير در ام

  حين عملكرد

د  واح

 تنظيمات

ه  حافظ

  رجيستري 

  N073  مقادير تنظيمي

 s )  ٢٫٠٠ تا  s 0149 Hex  0.00 0.01  بله  0.10

) 
الوگ     ر ورودي آن اني فيلت ت زم ثاب

  تعيين فرآانس مرجع  

 

   تنظيم مرجع فرآانس از طريق آليدهاي موجود بر روي پنل اپراتوري 

ار                       توضيحات زير اطالعاتي در      وري را در اختي ل اپرات ورتر از طريق پن انس مرجع اين مورد تنظيم مقادير پارامترهاي مربوط به فرآ

  .شما قرار مي دهد

  ( n035 )تنظيمات مربوط به مقياس مرجع فرآانس 

 . ، تنظيم ويا مشاهده نماييد n035مقياس فرآانس مرجع و مقادير نامي فرآانس را مي توانيد توسط پارامتر   •

 

د يش مق ار پ

  فرض

ر در   ان تغيي امك

  حين عملكرد 

د  واح

 تنظيمات

ه  حافظ

  رجيستري 

  N035  مقادير تنظيمي

تنظيم چگونگي نمايش و    ٣٩٩٩ تا  Hex    0 0123 1  خير  0.10

 مقياس افزايش فرآانس مرجع



 ١٠٠

  .آه مقادير تنظيمي اين پارامتر به صورت زير مي باشند 

   توضيحات

  

  مقدار

 هر تز خواهد بود و در غير اين صورت ،           ٠٫٠١ هرتز باشد ، واحد افزايش       ١٠٠متر از   در صورتيكه فرآانس آ   

  . هرتز خواهد بود ٠٫١واحد افزايش ، 

٠  

  در اين صورت ، مقياس افزايش ، يكدهم درصد فرآانس ماآسيمم خواهد بود 

  

١  

    خواهد بودrpmدر اين حالت ، مقياس افزايش ، يك 

  / rpm = f * 120تعداد قطبها          )سمت بيانگر تعداد قطبها مي باشد عددي وارد شده در اين ق ( 

  

٣٩-٢  

دين منظور                             سيمم مي باشد و ب انس ماآ ه فرآ سبت ب زايش، ن يم مقياس اف ا تنظ اين تنظيم مر بوط به نمايش و ي

  .اينچنين عمل نماييد 

  
قام اعشاري معادل دقت مورد نظر شما    وارد مي نماييد ، بيانگر تعداد ارDecimal Placeعددي آه در قسمت 

سمت  ه در ق انس مي باشد و عددي آ زايش فرآ سيمم Three digitsدر اف ادل ماآ دد مع د ، ع  وارد مي نمايي

  .فرآانس مورد نظر با در نظر گرفتن ،رقمهاي اعشاري آن مي باشد 

  اس ، يكدهم  به ازاء فرآانس ماآسيمم  و افزايش آن در مقي۵٠به عنوان مثال براي تنمايش

  ١۵٠٠:مي بايست در اين قسمت عدد زير را وارد نماييد  ) ۵٠٫٠( 

۴٣،٩٩٩ – ٠  

  . تغيير خواهد آرد Decimal Placeبنابراين مقياس تنظيمات و نمايش پارامترهاي زير ، با تغيير مقدار مربوطه به قسمت 

  پارامتر ها ي
N024 – n032 :  فرآانسهاي مرجع اول تا هشتم  

N120 – n128 :  فرآانسهاي مرجع نهم تا شانزدهم  

  . ،تحت تاثير تنظيمات فوق مي باشد Iout و Foutو نيزمقياس و نمايش مقادير 

   inchingمربوط به فرآانس مرجع اول تا شانزدهم و فرآانس تنظيمات 

  )n120 – n127  و n024 – n031پارامترهاي ( 

  . از طريق پارامترهاي فوق قابل مقدار دهي و تنظيم مي باشند inchingفرآانسهاي مرجع اول تا شانزدهم و فرآانس 

مقدار پيش 

  فرض

امكان تغيير در حين 

  عملكرد

  مقادير تنظيمي  حافظه رجيستري واحد تنظيمات

  

N024  

  Hz ٠٫١  بله  ۶٫٠
  )به نكته توجه نماييد (

0118  Hex  0  تا فرآانس 

  ماآسيمم
  فرآانس مرجع اول



 ١٠١

يش   دار پ مق

  فرض

ر در حين     امكان تغي  ي

  عملكرد 

  N025 مقادير تنظيمي   حافظه رجيستري  واحد تنظيمات

  Hz ٠٫١  بله  ٠٫٠
  )به نكته توجه نماييد  (

0119  Hex   0  تا فرآانس 

  ماآسيمم 
  فرآانس مرجع دوم

  

يش   دار پ مق

  فرض

ر در حين       امكان تغيي

  عملكرد 

  N026  مقادير تنظيمي  حافظه رجيستري  واحد تنظيمات

  Hz ٠٫١  بله  ٠٫٠
  )به نكته توجه نماييد  (

011A  Hex   0  تا فرآانس 

  ماآسيمم 
  فرآانس مرجع سوم

  

يش   دار پ مق

  فرض

ر در حين       امكان تغيي

  عملكرد 

  N027  مقادير تنظيمي  حافظه رجيستري   واحد تنظيمات

  Hz ٠٫١  بله  ٠٫٠
  )به نكته توجه نماييد  (

011B  Hex    0  تا فرآانس 

  ماآسيمم 
  ارمفرآانس مرجع چه

  

يش   دار پ مق

  فرض

ر در حين       امكان تغيي

  عملكرد 

  N028  مقادير تنظيمي  حافظه رجيستري   واحد تنظيمات

  Hz ٠٫١  بله  ٠٫٠
  )به نكته توجه نماييد  (

011C  Hex    0  تا فرآانس 

  ماآسيمم 
  فرآانس مرجع پنجم

  

يش   دار پ مق

  فرض

ر در حين       امكان تغيي

  عملكرد 

  N029  مقادير تنظيمي  حافظه رجيستري  واحد تنظيمات

  Hz ٠٫١  بله  ٠٫٠

   )به نكته توجه نماييد( 

011D  Hex   0  تا فرآانس 

  ماآسيمم 
  فرآانس مرجع ششم

   

يش   دار پ مق

  فرض

ر در حين       امكان تغيي

  عملكرد 

  N030 مقادير تنظيمي   حافظه رجيستري  واحد تنظيمات

  Hz ٠٫١  بله  ٠٫٠

  )به نكته توجه نماييد ( 

011E  Hex   0 فرآانس  تا 

  ماآسيمم 
  فرآانس مرجع هفتم

  

يش   دار پ مق

  فرض

ر در حين       امكان تغيي

  عملكرد 

  N031  مقادير تنظيمي  حافظه رجيستري  واحد تنظيمات

  Hz ٠٫١  بله  ٠٫٠
  )به نكته توجه نماييد  (

011F  Hex    0  تا فرآانس 

  ماآسيمم 
 فرآانس مرجع هشتم

  



 

 ١٠٢

يش   دار پ مق

  فرض

ر در حين       امكان تغيي

   عملكرد

  N120  مقادير تنظيمي  حافظه رجيستري  واحد تنظيمات

  Hz ٠٫١  بله  ٠٫٠

  )به نكته توجه نماييد  (

0178  Hex    0  تا فرآانس 

  ماآسيمم 
  فرآانس مرجع نهم

  

يش   دار پ مق

  فرض

ر در حين       امكان تغيي

  عملكرد 

  N121  مقادير تنظيمي  حافظه رجيستري  واحد تنظيمات

  Hz ٠٫١  بله  ٠٫٠
  )وجه نماييد به نكته ت (

0179 Hex   0  تا فرآانس 

  ماآسيمم 
  فرآانس مرجع دهم

  

يش   دار پ مق

  فرض

ر در حين       امكان تغيي

  عملكرد 

  N122  مقادير تنظيمي  حافظه رجيستري  واحد تنظيمات

  Hz ٠٫١  بله  ٠٫٠

  )به نكته توجه نماييد  (

017A  Hex   0  تا فرآانس 

  ماآسيمم 
  فرآانس مرجع يازدهم

  

يش   دار پ مق

  رضف

ر در حين       امكان تغيي

  عملكرد 

  N123  مقادير تنظيمي  حافظه رجيستري  واحد تنظيمات

  Hz ٠٫١  بله  ٠٫٠
  )به نكته توجه نماييد  (

017B  Hex   0  تا فرآانس 

  ماآسيمم 
  فرآانس مرجع دوازدم

  

يش   دار پ مق

  فرض

ر در حين       امكان تغيي

  عملكرد 

  N124  مقادير تنظيمي  حافظه رجيستري  واحد تنظيمات

  Hz ٠٫١  بله  ٠٫٠
  )به نكته توجه نماييد  (

017C  Hex   0  تا فرآانس 

  ماآسيمم 
فرآانس مرجع 

  سيزدهم

  

يش   دار پ مق

  فرض

ر در حين       امكان تغيي

  عملكرد 

  N125 مقادير تنظيمي   حافظه رجيستري   واحد تنظيمات

  Hz ٠٫١  بله  ٠٫٠
  )به نكته توجه نماييد  (

017D  Hex   0  تا فرآانس 

  مم ماآسي

  فرآانس مرجع چهاردهم

  

يش   دار پ مق

  فرض

ر در حين       امكان تغيي

  عملكرد 

  N126  مقادير تنظيمي  حافظه رجيستري  واحد تنظيمات

  Hz ٠٫١  بله  ٠٫٠
  )به نكته توجه نماييد  (

017E  Hex   0  تا فرآانس 

  ماآسيمم 

  فرآانس مرجع پانزدهم

  



  

 ١٠٣

يش   دار پ مق

  فرض

ر در حين       امكان تغيي

  عملكرد 

  N127  مقادير تنظيمي  حافظه رجيستري  نظيماتواحد ت

  Hz ٠٫١  بله   ٠٫٠
  )به نكته توجه نماييد ( 

017F  Hex   0  تا فرآانس 

  ماآسيمم 

  فرآانس مرجع شانزدهم 

  

ارام                            : ١نكته   دار تنظيمي پ ا شانزدهم توسط مق انس مرجع اول ت ه فرآ تر مقياس و نحوه نمايش فرآانسهاي تنظيمي در پارامترهاي مربوط ب

n035 آه در قسمت قبل توضيح داده شد ، مشخص مي گردد .  

  . ، فعال  خواهد بود ١ بر روي مقدار n004فرآانس مرجع اول با تنظيم پارامتر  : ٢نكته 

ه  ودن      :  ٣نكت ال نم ق فع انزدهم از طري ا ش ع دوم ت سهاي مرج ط       ۴فرآان ع ، توس انس مرج اب فرآ ور  انتخ ه منظ ده ب ف ش  ورودي تعري

  . ورودي ديجيتال اينورتر مي باشند ، فعال خواهند شد ٧ آه مختص ، تعريف نوع عملكرد n056 تا n050اي پارامتره

  

د شد                      ال خواه در جدول زير ارتباط مابين ورودي هاي فعال شده و فرآانس مرجعي آه در آن حالت  فع

  .، آمده است 
وضعيت ورودي چهارم تعريف    

انس     اب فرآ راي انتخ ده ب ش

 ٩تصاص عدد    مرجع توسط اخ  

ه آن   وط ب ارامتر مرب ه پ ب

اي  ين پارامتره ورودي از ب

  ۵۶ تا ۵٠

ف   وم تعري عيت ورودي س وض

انس     اب فرآ راي انتخ ده ب ش

 ٨مرجع توسط اختصاص عدد      

ه آن   وط ب ارامتر مرب ه پ ب

اي  ين پارامتره ورودي از ب

  ۵۶ تا ۵٠

ف   عيت ورودي دوم تعري وض

انس     اب فرآ راي انتخ ده ب ش

صاص  ط اخت ع توس ددمرج   ع

ه آن  ٧ وط ب ارامتر مرب ه پ ب

اي  ين پارامتره ورودي از ب

  ۵۶ تا ۵٠

ف   عيت ورودي اول تعري وض

انس     اب فرآ راي انتخ ده ب ش

 ۶مرجع توسط اختصاص عدد      

ه آن   وط ب ارامتر مرب ه پ ب

اي  ين پارامتره ورودي از ب

   ۵۶ تا ۵٠

  

مرجع فرآانس 

  انتخابي

OFF  OFF  OFF  OFF مرجع فرآانس اول  

OFF  OFF  OFF  ON ع فرآانس دوممرج  

OFF  OFF  ON  OFF   انس ع فرآ مرج

  سوم

OFF  OFF  ON  ON    انس ع فرآ مرج

  چهارم

OFF  ON  OFF  OFF  مرجع فرآانس پنجم  

OFF  ON  OFF  ON  مرجع فرآانس ششم  

OFF  ON  ON  OFF  مرجع فرآانس هفتم  

OFF  ON  ON  ON   مرجع فرآانس هشتم  

ON  OFF  OFF  OFF   مرجع فرآانس نهم  

ON  OFF  OFF  ON  جع فرآانس دهممر  

ON  OFF  ON  OFF  مرجع فرآانس يازدهم  

ON  OFF  ON  ON  مرجع فرآانس دوازدهم  

ON  ON  OFF  OFF  مرجع فرآانس سيزدهم  

ON  ON  OFF  ON  مرجع فرآانس چهارده  

ON  ON  ON  OFF  مرجع فرآانس پانزدهم  

ON  ON  ON  ON  مرجع فرآانس شانزدهم  

  



 ١٠٤

ه   ۴ ورودي ديجيتال را آه مي خواهيد به عنوان اولين ورودي از             ٧از  همانطور آه مالحظه مي نماييد ، هر آدام          وط ب  ورودي مرب

 مي باشد  n056 تا  n050انتخاب فرآانس مرجع به آار بريد ، مي بايست در پارامتر مربوط به آن ورودي آه يكي از پارامترهاي 

دار  ه ورو ۶، مق وط ب ارامتر مرب ب در پ ر تي ين ت ه هم د و ب يم نمايي دد  را تنظ انس مرجع ، ع ارامتر ٧دي دوم انتخاب فرآ  و در پ

 ٩ و د رآخر در پارامتر مربوط به ورودي چهارم انتخاب فرآانس مرجع عدد               ٨مربوط به ورودي سوم انتخاب فرآانس مرجع عدد         

  . تخاب نماييد  ورودي فوق ، فرآانس مرجع مورد نظرتان را ان۴را تنظيم نماييد و سپس با فعال نمودن ورودي هاي متناسب از 

ا                ابقي ورودي ه وده و م ال نم انس را فع به عنوان مثال براي فعال نمودن فرآانس مرجع دوم ، مي بايست ورودي دوم انتخاب فرآ

  ) طبق جدول فوق .( را خاموش نماييد 

  Inching ( n032 )تنظيمات مربوط به فرآانس 

انس    ٧براي اختصاص يكي از   ه ، فرآ ال ب ه آن ورودي      Inching ورودي ديجيت وط ب ارامتر مرب  ، عدد  ( n050 – n056 ) ، مي بايست در پ

  . را تنظيم نماييد ١٠

ر در    مقدار پيش فرض ان تغيي امك

  حين عملكرد 

ه  واحد تنظيمات حافظ

  رجيستري 

  N032  مقادير تنظيمي

  Hz ٠٫١  بله   6.0

  )به نكته توجه نماييد  (
0120  Hex    0  جعفرآانس مر  تا فرآانس ماآسيممInching  

  

دار                          :  ١نكته   ا شانزدهم توسط مق انس مرجع اول ت ه فرآ وط ب مقياس و چگونگي نمايش فرآانسهاي تنظيمي در پارامترهاي مرب

  . آه در قسمت قبل توضيح داده شد ، مشخص مي گردد n035تنظيمي پارامتر 

ارامتر مربوطه اش       مي بايست ، ورودي مربوط به انتخInchingبراي فعال نمودن فرآانس   : ٢نكته   ه در پ انس را آ ن فرآ اب اي

ودن       ١۶ را تنظيم نموده ايد ، فعال نماييد و در اين حال اين فرآانس بر      ١٠عدد   ال ب  فرآانس مرجع اولويت داشته و عالرغم ، فع

فته نخواهند  ع ديگر در نظر گر     فعال خواهد شد و فرآانسهاي مرج      Inching ورودي انتخاب فرآانس مرجع ، فرآانس        ۴يا نبويدن   

  شد 

  FREFتنظيم فرآانس مرجع از طريق پنل اپراتوري در زمان روشن بودن شاخص  

 . مي توانيد تنظيم نماييد FREFفرآانس مرجع را در زمان روشن بودن شاخص   •

انس مرجع    نيز مي توانيد مقدار فرRemote تنظيم نماييد در حالت آارآرد      ١ را برابر عدد     n004 در صورتيكه مقدار پارامتر      • آ

 .اول را مشاهده نموده و يا تغيير دهيد 

ارامتر  • ات پ دد n008در صورتيكه محتوي ر ع دهاي  ١ رابراب ق آلي ع را از طري انس مرج يم فرآ ان تنظ يد ،امك وده باش يم نم  تنظ

 .موجود بر روي پنل اپراتوري خواهيد داشت 

 .هاي ديجيتال اينورتر استفاده نماييد براي انتخاب فرآانسهاي مرجع دوم تا شانزدهم مي بايست از ورودي  •

  فرآانس عملكرد حتي در حين آارآرد مي تواند تغيير نمايد  •

ه  صورت     FREFاگر زمانيكه شاخص   • ز ب  روشن باشد ، فرآانس مرجع ، تغيير نمايد ، پارامترمربوطه به آن فرآانس مرجع ني

 .همزمان تغيير خواهد آرد 

اي ديجيتال چند قابليته ، مرجع فرآانس دوم را انتخاب نماييد ، با تغييراتي آه در زمان روشن     براي مثال ، اگر به وسيله ورودي ه       

ارامتر               FREFبودن شاخص    ر      N025 بر روي فرآانس مرجع انتخابي ، اعمال مي نماييد ، محتويات پ ان ، تغيي ه صورت همزم  ب

 .خواهد نمود 



 ١٠٥

دها            • ام              به طور مثال براي تغيير فرآانس مرجع از طريق آلي ر را انج وري ، تنظيمات پيش فرض زي ل اپرات ر روي پن ي موجود ب

 .دهيد 

  
 مثالي از وضعيت نمايش داده شده   توضيحات 

  
 شاخص

  

 ترتيب آليدها

  

اخص  ورتيكه ش ه در ص ل تغذي د از وص  FREFبع

د       اً  آلي ه   Modeروشن نمي باشد ، متناوب ا زمانيك  را ت

  . اين شاخص روشن شود ، بفشاريد 

 

 

6.00 

  

 

 

FREF 

  

  

ورد   دار م اهش ، مق افزايش و آ دها ي تفاده از آلي ا اس ب

د           ان   .نظرتان را براي فرآانس مرجع تنظيم نمايي در زم

  .تنظيم فرآانس مرجع ، اطالعات چشمك خواهند زد 

  

۶٠٫٠٠  

  

  

 

 

FREF 

  

 

د       ر، آلي ورد نظ انس م يم فرآ د از تنظ  را Enterبع

  .ود بفشاريد تا فرآانس مرجع تنظيميتان ثبت ش
 

۶٠٫٠٠  

 

FREF   

  

  ( n009 )تنظيمات مربوط به توالي آليدها در هنگام تنظيم فرآانس مرجع  

دهاي    FREFبا تنظيم اين پارامتر مي توانيد ، مشخص نماييد آه هنگام روشن بودن شاخص        وتنظيم فرآانس مرجع از طريق آلي

ل ،        باشد و Enterافزايش آاهش ، تغيير فرآانس منوط به فشردن آليد  انس از طريق پن ر فرآ ا تغيي ان ب  يا آنكه به صورت همزم

  .اين تغييرات به خروجي اينورتر اعمال گردد 

لذا با تغيير محتويات اين پارامتر مي توانيد مشخص نماييد آه تغييرات اعمالي شما بر فرآانس مرجع به صورت لحظه اي ، اعمال            

  .د  نماييEnterگردد ويا آنكه منوط به فشردن آليد 

  

امكان تغيير در   مقدار پيش فرض

  حين عملكرد

واحد 

 تنظيمات

  N009  مقادير تنظيمي  حافظه رجيستري

  آليدهاي الزم براي تنظيم فرآانس  ١ يا  Hex  0  0109  ١  خير  ٠

  مقادير تنظيمي 

  مقدار  توضيحات
  ٠   را بفشاريدEnterبه منظور ثبت فرآانس تنظيمي مي بايست ، آليد 

 نمي باشد و تغييرات، همزمان با تنظيم ، اعمال Enterفرآانس تنظيمي نيازي به فشردن  آليد به منظور ثبت 

  خواهند شد

١  



 ١٠٦

  تنظيم فرآانس مرجع از طريق ورودي پالس 

  .  اينورتر خواهد بود PR ، تعيين فرآانس مرجع از روي ورودي پالس اعمالي به پايه ۵ برروي مقدار N004با تنظيم پارامتر 

ارامتر              توضيحات يم پ ورد چگونگي تنظ الي ورودي       ( n149 زير اطالعاتي در م انس مرجع از            ) مقياس پ يم فرآ راي تنظ ه ب را آ

  .طريق اعمال ورودي پالس به آار مي رود را در اختيار شما قرار خواهد داد 

   ( n149 ) تنظيمات مقياس ، پالس ورودي 

 .در اين پارامتر تنظيم نماييد بيشترين فرآانس پالس ورودي را در مقياس يكدهم ،   •

ر در    مقدار پيش فرض ان تغيي امك

  حين عملكرد 

د  واح

 تنظيمات

  N149  مقادير تنظيمي  حافظه رجيستري 

 Hz ١٠( ١  خير  ٢۵٠٠

(  

0131 Hex   مقياس ورودي قطار پالس  ٣٣٠٠ تا ١٠٠   

  

ا فر              :١نكته   الس ب ه ازا ورودي پ انس ب شترين فرآ انس  به عنوان مثال ، بر حصول بي ن       ١٠آ دار اي ز ، مي بايست مق و هرت  آيل

  . تنظيم نماييد ١٠٠٠پارامتر را 

  . تحت شرايط زير متصل نماييد PR , FCورودي پالس را به پايه هاي  :٢نكته 

   ولت ١٣٫٢ تا ٣٫۵مابين : سطح بااليي 

   ولت ٠٫٨ماآسيمم : سطح پاييني 

   تنظيم زمان شتاب گيري و آاهش سرعت 

رار مي                        توضيحات زير ، ا    ار شما ق ورتر را در اختي طالعاتي از پارامترهاي مربوط به تنظيمات زمان شتابگيري و آاهش سرعت اين

  .  شكل ممكن مي باشد Sانتخاب حالتهاي ذوزنقه اي و .دهد 

تفاده از مشخصات  ان   Sاس انيكي در زم اهش شوآهاي مك اهش سرعت در آ تابگيري و آ ان ش ه زم وط ب ات مرب راي تنظيم  شكل ب

  .روع و يا توقف عملكرد موثر مي باشد ش

   acceleration-deceleration) ( ( n018 ) تنظيم مقياس شتابگير ي و آاهش سرعت

  . ثانيه تنظيم شوند ۶٠٠٠ تا ٠٫٠اين زمانها بدون تغيير تنظيمات  مي توانند در رنج 

ن                    د اي از باشد ،مي تواني ج        در صورتيكه مقياس دقيق تري از تنظيمات مورد ني ان را در رن ا    ٠٫٠٠زم ا مقياس      ۶٠٠٫٠ ت ه و ب  ثاني

  . ثانيه اي ، تنظيم نماييد ٠٫٠١افزايش 

  

يش   دار پ مق

  فرض

ر در   ان تغيي امك

  حين عملكرد 

د  واح

 تنظيمات

  N018  مقادير تنظيمي  حافظه رجيستري 

تنظيم مقياس و دقت زمان   ١ يا ٠  Hex  0112  ١  خير  0

   شتابگيري و آاهش سرعت 

  

  



 ١٠٧

  

  :ر تنظيمي  مقادي
 مقدار  توضيحات

  
 ١٠٠٠ ثانيه ، و براي مقادير بيش از٠٫١ ثانيه ، مقياس افزايش ، ١٠٠٠براي مقادير تنظيمي آمتر از 

  . ثانيه خواهد بود ١ثانيه،  مقياس افزايش ، 

٠  

 ١٠٠ ثانيه ، و براي مقادير بيش از٠٫٠١ ثانيه ، مقياس افزايش ، ١٠٠براي مقادير تنظيمي آمتر از 

  . ثانيه خواهد بود ٠٫١ثانيه،  مقياس افزايش ، 

١  

  

  تا  n019(  توسط پارامتهاي) (acceleration-deceleration تنظيم مدت زمان شتابگيري و آاهش سرعت

n022(   

 .اجازه تنظيم دو زمان مختلف شتابگيري و همچنين دو زمان مختلف آاهش سرعت را دارا مي باشيد   •

ا    % ٠مان الزم براي تغيير سرعت اينورتر از        زمان شتابگيري ، مدت ز     • اهش        % ١٠٠ت ان آ سيمم مي باشد و زم انس ماآ فرآ

 .آن مي باشد  % ٠فرآانس ماآسيمم تا % ١٠٠سرعت ، مدت زمان الزم براي تغيير سرعت از 

  :زمان شتابگيري و آاهش سرعت واقعي ، از فرمول زير محاسبه مي گردد 

  =آاهش سرعت / زمان شتابگيري 

  )فرآانس ماآسيمم ) / ( مقدار فرآانس مرجع) *( آاهش سرعت / مقدار تنظيمي زمان شتابگيري (  

ا   n050يكي از پارامترهاي   ( زمان شتابگير ي دوم با تحريك ورودي ديجيتالي آه در پارامتر مربوط به آن دار   ) n056ت  ١١مق

  .تنظيم شده باشد ، فعال خواهد بود 

ا   n050يكي از پارامترهاي   ( ا تحريك ورودي ديجيتالي آه در پارامتر مربوط به آنزمان آاهش سرعت دوم نيز ب يكي   )n056ت

  .  تنظيم شده باشد، فعال خواهد بود  ٢٢ و يا ٢١ و ٢٠ و ١٩از مقادير 

ر عدد                    n005زمان آاهش سرعت دوم در صورتيكه مقدار پارامتر          ه مي باشد ، براب يم حالت وقف ه تنظ وط ب ه مرب يم   تن٠ را آ ظ

  .گردد ، قابل استفاده خواهد بود  

  

  

يش   دار پ مق

  فرض

ر در   ان تغيي امك

  حين عملكرد 

  N019  مقادير تنظيمي  حافظه رجيستري   واحد تنظيمات

  s 0.1  بله  10.0

 ) توجه نماييد ١به نكته( 
0113  Hex ثانيه ۶٠٠٠ تا ٠   

  ) توجه نماييد ١به نكته ( 
  اول تنظيم زمان شتابگيري 

  

ي  دار پ ش مق

  فرض

ر در   ان تغيي امك

  حين عملكرد 

  N020  مقادير تنظيمي  حافظه رجيستري  واحد تنظيمات

   s 0.1  بله  10.0
  ) توجه نماييد ١به نكته( 

0114  Hex  ثانيه ۶٠٠٠ تا ٠   
  ) توجه نماييد ١به نكته ( 

 تنظيم زمان  آاهش سرعت 

  اول



 

 ١٠٨

  

يش   دار پ مق

  فرض

ر در   ان تغيي امك

  حين عملكرد 

  N021  مقادير تنظيمي  حافظه رجيستري   تواحد تنظيما

  s 0.1  بله  10.0
 ) توجه نماييد ١به نكته( 

0113  Hex  ثانيه ۶٠٠٠ تا ٠   
  ) توجه نماييد ١به نكته ( 

 تنظيم زمان شتابگيري دوم

  

يش   دار پ مق

  فرض

ر در   ان تغيي امك

  حين عملكرد 

  N022  مقادير تنظيمي  حافظه رجيستري   واحد تنظيمات

   s 0.1  بله  10.0
  ) توجه نماييد ١به نكته( 

0114  Hex  ثانيه ۶٠٠٠ تا ٠   
  ) توجه نماييد ١به نكته ( 

تنظيم زمان  آاهش سرعت 

  دوم
  

  . و به صورت زير تنظيم ميگردد n018مقياس افزايش زمان شتابگيري و آاهش سرعت ، توسط مقدارپارامتر  : ١نكته 

  

ان در   ۶٠٠٠ تا ٠٫٠ دهي در رنج     باشد ، اجازه مقدار    ٠اگر مقدار اين پارامتر      انس تنظيميت  رادارا مي باشيد و در صورتيكه فرآ

ج           ٠٫١ باشد ، مقياس افزايش فرآانس       ٩٩٩٫٩ تا   ٠٫٠رنج   ه و در صورتيكه در رن ا    ١٠٠٠ ثاني ه باشد ،   ۶٠٠٠ ت ه  ١ ثاني  ثاني

  .مي باشد 

ان     ۶٠٠٫٠ تا   ٠٫٠٠ باشد ، اجازه مقدار دهي در رنج         ١اگر مقدار اين پارامتر      انس تنظيميت  رادارا مي باشيد و در صورتيكه فرآ

ج   ا ٠٫٠در رن انس  ٩٩٫٩٩ ت زايش فرآ اس اف ج ٠٫٠١ باشد ، مقي ه و در صورتيكه در رن ا 0١٠٠. ثاني ه ، ۶٠٠٫٠ ت  ٠٫١ ثاني

  ثانيه مي باشد 

ر     تنظيم مي نماييد ، مقدار پيش فرض زمان شتاب١ رابرابر n018زمانيكه مقدار پارامتر    : ٢نكته   اهش سرعت ، براب گيري و آ

  . تنظيم خواهد شد ١٠٫٠٠مقدار 

   ( n023 ) شكل  Sآاهش سرعت / مشخصات شتابگير ي 

 شكل ، براي تنظيمات زمان شتابگيري و آاهش سرعت ، امكان پذير مي باشد آه استفاده از حالت   Sمشخصات ذوزنقه اي و يا 

Sار و يا توقف ، موثر مي باشد  شكل در آاهش شوآهاي مكانيكي در زمان شروع به آ.  

ر رخ                        رم ت ه حالت ن رات سرعت ب د شد و تغيي زوده خواه ار اف ه آ ان توقف و شروع ب ه مدت زم ان ب در اين حالت اين مدت زم

  . خواهد داد

  .قابل انتخاب مي باشند )  ثانيه ١ و ٠٫۵ ، ٠٫٢(  زمان تعريف شده براي شتابگيري و آاهش سرعت ٣هر آدام از 

  

دار پ  يش مق

  فرض

ر در   ان تغيي امك

  حين عملكرد 

د  واح

  تنظيمات

  N023  مقادير تنظيمي  حافظه رجيستري 

/  تنظيم مشخصه شتابگيري   ٣ تا ٠              Hex  0117  1  خير  0

   شكلSآاهش سرعت در حالت 
  

  

  

  



  

 ١٠٩

  

  :مقادير تنظيمي 

  مقدار  توضيحات 
  ٠  مشخصه همانند حالت ذوزنقه اي مي باشد 

  ١   ثانيه مي باشد ٠٫٢ شكل ، S شتابگيري و آاهش سرعت حالت زمان مشخصه
  ٢   ثانيه مي باشد ٠٫۵ شكل ، Sزمان مشخصه شتابگيري و آاهش سرعت حالت 
  ٣   ثانيه مي باشد ١٫٠ شكل ، Sزمان مشخصه شتابگيري و آاهش سرعت حالت 

 

  مجاز نمودن تغيير جهت چرخش 

صال               اين پارامتر براي تعيين مجاز بودن تغيي       ام ات ي مي باشد ، در هنگ ر جهت چرخش از طريق پنل اپراتوري و يا ترمينالهاي آنترل

ودن چرخش در                       ر مجاز ب ارامتر را در حالت غي ن پ اينورتر به سيستمي آه اجازه چرخش در جهت معكوس را ندارد ، مي بايست اي

  .جهت معكوس ، تنظيم نماييد 

  ( n006 )رخش تنظيم مجاز يا غير مجاز بودن تغيير جهت چ

يش   دار پ مق

  فرض

ر در   ان تغيي امك

  حين عملكرد 

د  واح

 تنظيمات

ادير   حافظه رجيستري  مق

  تنظيمي

N006  

   مجاز نمودن تغيير جهت چرخش   ١  يا  Hex        0  0106  1  خير  0

  
  مقادير تنظيمي 

  
  مقدار  توضيحات

  ٠  تغيير جهت چرخش مجاز مي باشد 

  ١  اشد تغيير جهت چرخش غير مجاز مي ب

   چگونگي توقف  انتخاب

اهش    .اين پارامتربراي تعيين حالت توقف در زمان اعمال فرمان توقف مي باشد           ان آ ا زم و وابسته به حالت توقف انتخابي اينورتر ب

  .سرعت مشخصه شده توسط شما  و يا بدون در نظر گرفتن تنظيمات اينورتر و با توقف طبيعي موتور ، متوقف خواهد شد 

  

   ( n005 )م حالت توقف تنظي

يش   دار پ مق

  فرض

ر در   ان تغيي امك

  حين عملكرد 

د  واح

 تنظيمات

  N005  مقادير تنظيمي  حافظه رجيستري 

  انتخاب روش توقف     ١  يا  Hex              0  0105  1  خير  0



 

 ١١٠

  

  

  مقادير تنظيمي 

  

  مقدار  توضيحات
  ٠  )ه توجه نماييد به نكت( توقف بعد از مدت زمان مشخص شده براي آاهش سرعت 

  ١  توقف به صورت طبيعي و بدون در نظر گرفتن مقادير تنظيمي اينورتر 

ورتر     n056 تا n050اينورتردر صورتيكه مقدار هيچ يك از پارامترهاي       :نكته   ال اين رد وروديهاي ديجيت  آه مربوط به آنترل عملك

دار    /  انتخاب مدت زمان شتابگيري  آه آد معادل اختصاص يك ورودي  به      ١١مي باشند ، برابر مقدار       ابين دو مق آاهش سرعت از م

اهش سرعت اول مي           n020تنظيمي اين زمانها مي باشد تنظيم نشده باشد ،بر طبق مدت زمان تنظيمي در پارامتر                  آه معادل زمان آ

اهش  /  زمان شتابگيري   باشد ، متوقف خواهد شد و در غير اين صورت متناسب با وضعيت ورودي اختصاص داده شده به انتخاب                   آ

  .سرعت ، در لحظه اعمال فرمان توقف ، با زماني برابر زمان آاهش سرعت اول و يا دوم ، متوقف خواهد شد 

  ورودي هاي چند قابليته 

  ورودي چند قابليته 

ه مي باشند     ٧ داراي MVاينورتر هاي سري    د قابليت از مي ت        .( S1 – S7 ) ورودي چن ا ني ك متناسب ب ه هر ي د آاربردهاي   آ وانن

  .مختلفي را داشته باشند 
  

   )n050 – n056( تنظيم ورودي هاي چند قابليته 

مقدار پيش  

  فرض

امكان تغيير در 

  حين عملكرد

واحد 

  تنظيمات

مقادير   حافظه رجيستري

  تنظيمي

N050  

 ( s1 )ورودي چند قابليته اول   ٢۵ تا ١  Hex  0132  1  خير  ١

  
مقدار پيش 

  فرض

در امكان تغيير 

  حين عملكرد

واحد 

  تنظيمات

مقادير   حافظه رجيستري

  تنظيمي

N051  

 ( s2 )ورودي چند قابليته اول   ٢۵ تا ١  Hex  0133  1  خير  ٢

  
مقدار پيش 

  فرض

امكان تغيير در 

  حين عملكرد

واحد 

  تنظيمات

مقادير   حافظه رجيستري

  تنظيمي

N052  

  ( s3 ) ورودي چند قابليته دوم  ٢۵ تا ١  Hex  0134  1  خير  ٣

  
مقدار پيش 

  فرض

امكان تغيير در 

  حين عملكرد

واحد 

  تنظيمات

مقادير   حافظه رجيستري

  تنظيمي

N053  



  

 ١١١

ورودي چند قابليته سوم  خير

  
مقدار پيش 

  فرض

امكان تغيير در 

  حين عملكرد

واحد 

  تنظيمات

مقادير   حافظه رجيستري

  تنظيمي

N054  

 ( s5 )ورودي چند قابليته جهارم   ٢۵  تا١  Hex 0136  1  خير  ۶

  
مقدار پيش 

  فرض

امكان تغيير در 

  حين عملكرد

واحد 

  تنظيمات

مقادير   حافظه رجيستري

  تنظيمي

N055  

  ( s6 )ورودي چند قابليته پنجم   ٢۵ تا ١  Hex  0137  1  خير  ٧

  
مقدار پيش 

  فرض

امكان تغيير در 

  حين عملكرد

واحد 

 تنظيمات

مقادير   حافظه رجيستري

  تنظيمي

N056  

 ٣۴  و ٢۵ تا ١  Hex  0138  1  خير  ١٠

  ٣۵و 

  ( s7 )ورودي چند قابليته ششم 

 براي پارامترها فوق ، پارامتري خارج از رنج مجاز را تنظيم ننماييد   •

  مقادير تنظيمي 

  مقدار  عملكرد  توضيحات 

ارامتر            ا تنظيم پ د تنه  n052 در صورتيكه از روش سيم بندي سه سيمه استفاده مي نمايي

ادير تنظيمي          ٠آافي مي باشد و با تنظيم اين پارامتر بر روي مقدار             ار مق  ، به طور خودآ

د        n051 و  n050پارامترهاي  ه خواه ر در نظر گرفت شده و تنظيمات زي ه ن  در نظر گرفت

  :شد

S1 :     ان ال فرم ه اعم وط ب ورت  ( RUNورودي مرب ن  ONدر ص دن اي  ش

  )شد ورودي ، اينورتر راه اندازي خواهد 

S2 :     ان ال فرم ه اعم وط ب ورت  ( STOPورودي مرب ن  OFFدر ص دن اي  ش

  )ورودي ، اينورتر متوقف خواهد شد 

S3 :  ورودي مربوط به انتخاب جهت چرخش  

OFF : حرآت معكوس  

ON  : حرآت در جهت ساعتگرد  

  ٠  دستور تغيير جهت چرخش 

 به آن اين مقدار تنظيم شود در حالت سيم بندي دو سيمه ، پايه اي آه در پارامتر مربوط

  .،به اعمال دستور چرخش ساعتگرد اختصاص داده خواهد شد 
Forward / Stop ١  

دار تنظيم شود                 در حالت سيم بندي دو سيمه ، پايه اي آه در پارامتر مربوط به آن اين مق

  .،به اعمال دستور چرخش پادساعتگرد اختصاص داده خواهد شد 
Reverse / Stop ٢  

دار          ONلت  در حا  ه آن مق وط ب ك     ٣ شدن ترمينالي آه در پارامتر مرب  تنظيم شده است  ي

ارت                       شگر عب ر روي نماي رد متوقف و ب ار آ د شد ، آ خطاي خارجي تشخيص داده خواه

ه   . آه در آن ڤبيانگر شماره تر مينال مي باشد ، نمايش داده خواهد شد              FPڤ ا  زمانيك ت

  .غم رفع شدن خطا ،همچنان متوقف خواهند ماند  ننماييد ، اينورتر عالر Resetخطا را 

وع   ارجي از ن اي خ ت خط آنتاآ

  همواره باز

( Normally Open )  

٣  



 ١١٢

راي        ان              Resetتوجه داشته باشيد آه ب دا فرم اً  مي بايست ابت ا حتم  را Run نمودن خط

  .قطع نماييد 

  

ك       تنظيم ش  ۴ شدن ترمينالي آه در پارامتر مربوط به آن مقدار           OFFدر حالت  ده است ، ي

ارت ڤ    شگر عب ر روي نماي د و ب د ش شخيص داده خواه ارجي ت اي خ ه در FPخط  آ

 Resetتا  زمانيكه خطا را .آنڤبيانگر شماره تر مينال مي باشد ، نمايش داده خواهد شد 

  . ننماييد ، اينورتر عالرغم رفع شدن خطا ،همچنان متوقف خواهند ماند 
راي        ان             نم  Resetتوجه داشته باشيد آه ب دا فرم اً  مي بايست ابت ا حتم  را Runودن خط

  .قطع نماييد 

واره    وع هم ارجي از ن اي خ ت خط آنتاآ

  بسته
( Normally Close) 

۴  

ت  دار     ONدر حال ه آن مق وط ب ارامتر مرب ه در پ الي آ دن ترمين ت   ۵ ش ده اس يم ش  تنظ

  . خواهند شد Reset،تمامي خطاها در صورتيكه رفع شده باشند ، 

ن   RUNباشيد آه در صورتيكه فرمان توجه داشته    ك اي  ، اعمال شده باشد ،تحري

  .ورودي بي تاثير خواهد بود 

  

  

Reset ۵   نمودن خطاها  

اي    ه ورودي ه وط ب ع اول مرب مرج

   فرآانس مرجع١۶انتخاب مابين 
۶  

اي    ه ورودي ه وط ب ع دوم مرب مرج

   فرآانس مرجع١۶انتخاب مابين 
٧  

ه ور        وط ب ودي هاي   مرجع سوم مرب

   فرآانس مرجع١۶انتخاب مابين 
٨  

  

ادير تنظيمي ۴ازطريق  ه مق يم ٩ و ٨ ، ٧ ، ۶ ورودي آ ا تنظ ه آنه وط ب ارامتر مرب  در پ

   .شده باشد ،مي توان يكي از فرآانسهاي مرجع دوم تا شانزدهم را انتخاب نمود

ه  ن : نكت انس مرجع توسط اي ورد چگونگي انتخاب فرآ شتر در م راي توضيحات بي  ۴ب

  . ، مراجعه نماييد ۴-۶-۵ورودي ، به بخش 

  

  

  
ه ورودي  وط ب ارم مرب ع چه مرج

ابين  اب م اي انتخ انس ١۶ه  فرآ

  مرجع

٩  

ت  دار  ONدر حال ه آن مق وط ب ارامتر مرب ه در پ الي آ ده است  ١٠ شدن ترمين يم ش  تنظ

انس   n032،فرآانس تنظيمي در پارامتر     ه    Inching آه اصطالحاًٌ فرآ شود ، ب ده مي  نامي

وا ر    عن انس ب ن فرآ ه اي د آ ه نمايي د توج د و باي د ش اب خواه ع انتخ انس مرج  ١۶ن فرآ

ه انتخاب                         ال اختصاص داده شده ب ك ترمين ان تحري دم داشته و در زم فرآانس مرجع ، تق

انس مرجع انتخابي توسط         Inchingفرآانس   ذآر ،   ۴ ، صرفنظر از فرآ  ورودي فوق ال

  .تخاب خواهد شد  ، به عنوان فرآانس مرجع انInchingفرآانس 

  

  

  

 Inchingدستور اعمال فرآانس 

١٠  

دار              ONدر حالت    ه آن مق وط ب  تنظيم شده است  ،         ١١ شدن ترمينالي آه در پارامتر مرب

  .آاهش سرعت دوم انتخاب خواهند شد / زمانهاي مربوط به شتابگيري 

  

  ١١ آاهش سرعت / انتخاب زمان شتابگيري 

ت  ه در ONدر حال الي آ دار  شدن ترمين ه آن مق وط ب ارامتر مرب ده است  ١٢پ يم ش  تنظ

ا                         اهش سرعت ، و ب راي آ ان تنظيمي ب ه مدت زم دون توجه ب ور ب ،خروجي قطع و موت

اد             شگر ، نم ر روي نماي ان ب ن زم د شد و در اي  ، bbاصطكاك طبيعي خود ،متوقف خواه

  .به صورت چشمك زن نمايش داده خواهد شد 

  ١٢ ( NO )دستور قطع خارجي 



  

 ١١٣

  مقدماتياينورتر 

  

ا ورودي    ن ورودي ب اوت اي ن    Faultتف ع اي د از قط له بع ه بالفاص ت آ  آن اس

 ،اينورتر به آارآرد خود ادامه خواهد Runورودي ، در صورت برقراري فرمان     

  . نمودن براي ادادمه آارآرد وجود ندارد Resetداد و نيازي به 

ا          ١١در اين حال خروجي آه در پارامتر مربوط به آن مقدار             ز ت  را تعريف نموده باشيد ني

ار ،                    زمان ، وصل ب    ودن اين ورودي ، وصل خواهد بود و بعد ا قطع آن به صورت خود آ

  .قطع خواهد شد 

  

دار             OFFدر حالت    ه آن مق وط ب ارامتر مرب ه در پ الي آ  تنظيم شده است     ١٣ شدن ترمين

ا                         اهش سرعت ، و ب راي آ ان تنظيمي ب ه مدت زم دون توجه ب ور ب ،خروجي قطع و موت

اد            اصطكا شگر ، نم ر روي نماي ان ب ن زم د شد و در اي  ، bbك طبيعي خود ،متوقف خواه

  .به صورت چشمك زن نمايش داده خواهد شد 

ن ورودي ، در       Faultتفاوت اين ورودي با ورودي        آن است آه بالفاصله بعد از وصل اي

ان   راري فرم ه   Runصورت برق ازي ب د داد و ني ه خواه ود ادام ارآرد خ ه آ ورتر ب  ،اين

Reset نمودن براي ادادمه آارآرد وجود ندارد .  

ا          ١١در اين حال خروجي آه در پارامتر مربوط به آن مقدار             ز ت  را تعريف نموده باشيد ني

ار ،                        زمان ، وصل بودن اين ورودي ، وصل خواهد بود و بعد ا قطع آن به صورت خود آ

  .قطع خواهد شد 

  ١٣ ( NC )دستور قطع خارجي 

   تنظيم شده است  ،١۴الي آه در پارامتر مربوط به آن مقدار  شدن ترمينONبا 

ار       Runبال فاصله بعد از اعمال فرمان    ه آ انس مرجع شروع ب ورتر از فرآ  ، اين

ه سرعت مرجع را             راي شتابگيري و رسيدن ب ان تنظيمي ب مي نمايد و ديگر زم

دازي ، در صورت فع                  ودن   طي ننموده و بال فاصله بعد از اعمال فرمان راه ان ال ب

وده و پس از تشخيص                   ار نم ه آ سيمم شروع ب اين ورودي ، ابتدا با فرآانس ماآ

  .فرآانس مرجع ، با آن فرآانس ، شروع به آار خواهد گرفت 

  

ستجو  تور ج ستجو از ( دس ج

بيشترين فرآانس آغاز مي شود        

(  

١۴  

  ، تنظيم شده است  ١۵ شدن ترمينالي آه در پارامتر مربوط به آن مقدار ONبا 

ان            ال فرم د از اعم ه             Runبال فاصله بع سيمم شروع ب انس ماآ ورتر از فرآ  ، اين

ه سرعت مرجع          آار مي نمايد و ديگر زمان تنظيمي براي شتابگيري و رسيدن ب

ال    دازي ، در صورت فع ان راه ان ال فرم د از اعم ال فاصله بع وده و ب را طي ننم

ا              انس ، شروع     بودن اين ورودي ، فرآانس مرجع تشخيص داده شده و ب  آن فرآ

  .به آار خواهد آرد 

  

ستجو  تور ج ستجو از ( دس ج

  )فرآانس موجود آغاز مي شود 

١۵  

يم شده است  ،       ١۶ شدن ترمينالي آه در پارامتر مربوط به آن مقدار           ONبا    تنظ

انس مرجع ،                     ر فرآ شتابگيري و آاهش سرعت ،مجاز نمي باشد و عالرغم تغيي

دار ت  ر مق ي و براب انس خروج اقي   فرآ ن ورودي ، ب دن اي ال ش ل از فع ي قب نظيم

  .خواهد ماند 

تابگيري   ع ش تور من اهش / دس آ

  سرعت

١۶  

يم شده است  ،       ١٧ شدن ترمينالي آه در پارامتر مربوط به آن مقدار           ONبا    تنظ

  . و با استفاده از پنل آنترلي خواهد بود  Localعملكرد شما در حالت 

  انتخاب مابين عملكرد

 Local / Remote   

١٧  



 ١١٤

يم    ورت تنظ ه در ص يد آ ته باش ه داش ن دو    توج ابين اي اب م ارامتر ، انتخ ن پ  اي

  .وضعيت آاري از طرق پنل اپراتوري ، ممكن نمي باشد 

  

يم شده است  ،       ١٨ شدن ترمينالي آه در پارامتر مربوط به آن مقدار           ONبا    تنظ

رل   Run ( 0001Hex)ورودي ارتباط سريال  فعال مي باشد و دستورات   و آنت

  . توئمًا اجرا خواهند شد (Hex 0002 )فرآانس مرجع 

  انتخاب حالت 
Communication  / Remote 

١٨  

وط    اي مرب ال خط ورودي اعم

ان   به توقف اضطراري       در زم

    Faultبروز

( NO )  

  

١٩  

ه  وط ب اي مرب ال خط ورودي اعم

ان  طراري در زم ف اض توق

    Alarmبروز

( NO) 

  

٢٠  

ه  وط ب اي مرب ال خط ورودي اعم

ان  طراري در زم ف اض توق

    Faultبروز

( NC )  

  

٢١  

دد   ه آن ع وط ب ارامتر مرب ه در پ الي آ ال شدن ترمين  را ١٩در صورت فع

ارامتر     ه در پ اتي آ اس تنظيم ر اس ورتر ب د ، اين وده اي ه n005وارد نم  آ

  .وقف خواهد شد مختص تعيين حالت توقف مي باشد ، مت

ارامتر          دار     n005بدين معنا آه در صورتيكه در پ وده باشيد ،         ٠ ، مق يم نم  را تنظ

ه در                       اهش سرعت دوم ،آ ان آ ر اساس زم ال ، ب اينورتر بعد از تحريك اين ترمين

د شد              n022پارامتر   د، متوقف خواه وده اي يم نم ارامتر       . تنظ ر در پ  ،  n005و اگ

اهش        را تنظيم نموده باشيد ١مقدار   ه آ وط ب رفتن تنظيمات مرب ، بدون در نظر گ

  .سرعت و با اصطكاك طبيعي موتور متوقف خواهد شد 

  :توجه 

 NO :  در اين مواردOn شدن آنتاآت به معناي عملكرد آن مي باشد .  

NC  :   در اين مواردOff شدن آنتاآت به معناي عملكرد آن مي باشد  .  

خروجي آه به پارامتر مختص  (  Fault ، خروجي Faultدر هنگام بروز: نكته 

ا استفاده      ) ، اختصاص داده شده باشد   ٠آن مقدار    ع آن ب د از رف روشن شده و بع

  . ، حذف خواهد شد RESETاز تحريك ورودي 

وط       ( Alarm ، خروجي  Alarmدر صورت بروز  ارامتر مرب ه پ ه ب خروجي آ

 بعد از حذف ورودي روشن شده و)  اختصاص داده شده باشد  ١٠به آن مقدار  ،      

ك ورودي     ه تحري ازي ب ده و ني ذف ش ار ، ح ه صورت خودآ ف اضطراري ب توق

RESET نمي باشد .  

روز   STP عبارت Faultدر زمان بروز   ، نمايش داده خواهد شد ودر صورت ب

Alarm اين عبارت به صورت چشمك زن نمايش داده خواهد شد ،   

ه  وط ب اي مرب ال خط ورودي اعم

ان  طراري در زم ف اض توق

    Alarmبروز

( NC)  

  

٢٢  

ورت فع  دد    در ص ه آن ع وط ب ارامتر مرب ه در پ الي آ دن ترمين  را وارد ٢٣ال ش

 ، غير فعال شده و اينورتر در حالت معمولي و بر اساس           PIDنموده ايد ، آنترل     

   . عملكرد خواهد داشتn004 و n003تنظيمات پارامترهاي 

  

  ٢٣   PIDلغو آردن آنترل 

ه آن     وط ب ارامتر مرب ه در پ الي آ دن ترمين ال ش ورت فع دددر ص   را وارد ٢۴ ع

وضعيت ورودي .  ، پاك شده PIDنموده ايد ،محتويات قسمت انتگرالگير آنترلر     

ه      ر ادام رال گي ر انتگ ودن عملگ ال ب ر فع ت غي ود در حال ولي خ رد معم ه عملك ب

  .خواهد داد 

Reset  ات ودن ، اطالع  نم

ر     ر آنترل رال گي سمت انتگ ق

PID 

٢۴  

ارا        ه در پ الي آ ه آن عدد   در صورت فعال شدن ترمين وط ب د   ٢۴متر مرب وده اي   را وارد نم

 ، به دست آمده ،در مقدار       PID،محتويات قسمت انتگرالگير آه در نتيجه عملكرد آنترلر         

ر        ر آنترل اطالعات قسمت انتگرال گي

PID  ن ده و و در اي ت  ش  ثب
٢۵  



 ١١٥

ر   ر ل د و پس از آن آنت د مان اقي خواه ت ب ود ثاب ه PIDموج ر ب سمت انتگرالگي دون ق  ب

  عملكرد خود ادامه خواهد داد 

  مقدارثابت باقي خواهد ماند  

  . مجاز به تعريف اين مقدار مي باشيد n056تنها در پارامتر :نكته 

دار    ارامتر  ٣۴در صورت تعريف مق ارامتر     n056 در پ ه پ وط ب  در n055 ، تنظيمات مرب

ا ب      ن پارامتره ه اي  – S6 )هنظر گرفته نشده و به صورت خودآار ، دو ورودي مختص ب

S7 )       ا اختصاص داده ادير تنظيمي پارامتره اهش مق ا آ  مطابق جدول زير به افزايش و ي

  .خواهند شد 

S6 :  دستور افزايش  

S7 :  دستور آاهش  

دن   ت مان ثاب

  مقدار

دن   ت مان ثاب

  مقدار

    افزايش  آاهش

ON OFF OFF ON  ترمينالS6 

ON OFF ON OFF ينال ترمS7  

ال و               : نكته   امكان تعريف همزمان آليدهاي افزايش و آاهش از طريق ورودي هاي ديجيت

  . سرعت مرجع وجود ندارد ١۶ ورودي به انتخاب ۴اختصاص 

براي ثبت فرآانس مرجع تنظيمي از طريق آليدهاي افزايش و آاهش تعريف شده              :  نكته  

اموش شدن  د از خ ي ، بع اي آنترل رروي ترميناله ارامتر  ب ود در پ دار موج ورتر ، مق  اين

n100 تنظيم نماييد ١ را برابر .  

  

  

  

  

  

  
  افزايش و يا آاهش  

٣۴  

ه تعريف   (  را فعال نموده ايد   ٣۵ شدن پارامتري آه در آن عدد        Onدر زمان    تنها مجاز ب

  ) مي باشيد n056اين مقدار براي پارامتر 

ه وسيله اتصال ترمينالهاي فرستنده وگ     RS 422 / 485برقراري ارتباط سريال  ده   ب يرن

ا اطالعات فرستاده شده                     به يكديگر و چك نمودن آنكه آيا اطالعات دريافت شده همسان ب

  .مي باشند يا خير ، چك خواهد شد 

ه     تست خودآار پورت مربوط ب

  ارتباط سريال 

٣۵  

  عملكرد در حالت دو سيمه 

ادير    ٧دي از  ورو٢در صورتيكه اينورتر را در حالت دو سيمه راه اندازي نماييد مي بايست ،              • ه مق ي را ب  ورودي ترمينال آنترل

 .اختصاص دهيد ) توقف / حرآت پادساعتگرد  ( ٢و )  توقف / حرآت ساعتگرد  ( ١تنظيمي 

 . در دياگرام زير مثالي از سيم بندي اينورتر در حالت دو سيمه نمايش داده شدده است  •

  

 

   ) n052=0(  سيمه ٣عملكرد در حالت 

 . حاصل خواهد شد (n052 ) صفر قرار دادن پارامتر مربوط به ورودي سوم عملكرد سه سيمه با  •



 ١١٦

 در نظر گرفته نخواهد شد و تنظيمات n051  و  n050 ، تنظيمات پارامترهاي ٠ برروي عدد n052 در صورت تنظيم پارامتر  •

 :زير ايجاد خواهد شد 

 

S1 : شد اين ورودي به فرمان راه اندازي اينورتر اختصاص داده خواهد  

S2 :     اين ورودي به فرمان توقف  اينورتر اختصاص داده خواهد شد  

S2 :     اين ورودي به فرمان تغييرجهت چرخش اينورتر اختصاص داده خواهد شد  

.هد سيمه را نمايش مي د٣دياگرام زير مثالي از چگونگي سيم بندي اينورتر در حالت   

 

 

  خروجي چند قابليته 

ه اي      ۴ داراي CIMR-V7اينورتر سري  ال مي باشد ،دو خروجي رل ز دوخروجي   ( MA , MB ) تر مينال خروجي ديجيت  و ني

 خروجي مي توانيد متناسب با نيازتان براي مقاصد مختلفي استفادده نماييد آه ۴از اين .( P1 , P2 ))اپتوآوپلري ( ترانزيستوري 

  .آمده است در زير توضيح عملكردهاي ممكن براي خروجي هاي اينورتر 

   ( n057 – n059 )اتنخاب عملكرد خروجي چند قابليته 

  
  
  

يش   دار پ مق

  فرض

ر در  ان تغيي امك

  حين عملكرد 

د  واح

 تنظيمات

ه  حافظ

  رجيستري 

  N057  مقادير تنظيمي 

    و٧ تا ٠  Hex  0139  1  خير  0

  ١٩ تا ١٠

  خروجي چند قابليته اول

  ) MA / MB , MCترمينالهاي ( 

  
يش   دار پ مق

  فرض

ر در  ان تغيي امك

  حين عملكرد 

د  واح

 تنظيمات

ادير   حافظه رجيستري  مق

  تنظيمي

N058  

  ٧ تا ٠             013A  Hex  1  خير  ١

  ١٩ تا ١٠و 

  خروجي چند قابليته دوم

   )P1 – PC ترمينالهاي( 
  



 ١١٧

يش   دار پ مق

  فرض

ر در   ان تغيي امك

  حين عملكرد 

د  واح

 تنظيمات

ادير   حافظه رجيستري  مق

  تنظيمي

N059  

  و ٧ تا ٠       013B  Hex  1  خير  ٢

  ١٩ تا ١٠

  خروجي چند قابليته سوم 

   ) P2 – PCترمينالهاي( 

  مقادير تنظيمي 

  مقدار  عملكرد  توضيحات 
 به پارامتر مخصوص آن ٠ درسيستم خروجي آه مقدار Faultدر صورت بروز 

  .اختصاص داده شده است ،فعال خواهد شد 

 در سيستم تشخيص داده Fault هاي حفاظتي يك در زمان فعال شدن عملگر( 

   )Fault خواهد شد و يا غعال شدن ورودي تعريف شده براي

خروجي مشخصه بروز 

Fault 

٠  

 به پارامتر مخصوص آن ١در صورت آارآرد اينورتر ، خروجي آه مقدار 

  اختصاص داده شده است ،فعال خواهد بود 
  ١  خروجي مشخة آار آرد اينورتر 

يكه فرآانس خروجي برابر فرآانس مرجع انتخابي باشد  خروجي آه در صورت

  . به پارامتر مخصوص آن اختصاص داده شده است ،فعال خواهد شد ٢مقدار 
  

شاخص برابري با فرآانس 

  مرجع

٢  

 ٣در صورتيكه فرآانس خروجي آمتر از فرآانس مينيمم شود خروجي آه مقدار

  .است ،فعال خواهد شد به پارامتر مخصوص آن اختصاص داده شده 
  

  شاخص آم آاري

٣  

در صورتيكه فرآانس خروجي بزرگتر و يا مساوي سطح فرآانس مشخص شده 

 به پارامتر مخصوص آن اختصاص ۴ باشد ، خروجي آه مقدار n095در پارامتر 

  .داده شده است ،فعال خواهد شد 

  

  شاخص اول فرآانس 

۴  

اوي سطح فرآانس مشخص شده در صورتيكه فرآانس خروجي آوچكتر و يا مس

 به پارامتر مخصوص آن اختصاص ۵ باشد ، خروجي آه مقدار n095در پارامتر 

  .داده شده است ،فعال خواهد شد 

  

  شاخص دوم فرآانس 

۵  

تشخيص اضافه  شاخص 

 ( NO )گشتاور 

  :خروجي در صورت وقوع هر يك از موارد زير فعال خواهد شد  ۶

 ( n096 )  تشخيص اضافه گشتاور اول تنظيم شده در پارامتر •

 ( n097 ) ضافه گشتاوردوم تنظيم شده در پارامترتشخيص ا •

 ( n098 )تشخيص سطح اضافه گشتاور تنظيم شده در پارامتر •

 ( n099 )تشخيص زمان اضافه گشتاور تنظيم شده در پارامتر •

  :نكته 

NO  :  در صورت تشخيص اضافه گشتاورON خواهد شد   

NC  :  در صورت تشخيص اضافه گشتاورOFF خواهد شد   

شاخص تشخيص اضافه 

  ( NC )گشتاور  

٧  

  بدون استفاده    ٨

٩  
به عنوان مثال تحريك ورودي آه در  (  Alarmدر صورت تشخيص بروز 

، خروجي آه در پارامتر )  را تنظيم نموده ايد ٢٠پارامتر مربوط به آن عدد 

  .عال خواهد شد  تنظيم شده باشد ، ف١٠مربوط به آن مقدار 

  ١٠ Alarmخروجي شاخص بروز 



 ١١٨

در صورت وقوع آالرم در سيستم به طور مثال ، تحريك ورودي مربوط به عملكرد 

 تنظيم شده ١١ ، خروجي آه پارامتر مربوط به آن مقدار Base Blockدر حالت 

  .باشد فعال خواهد شد 

 ، خروجي Faultقوع دراين  حالت بالفاصله بعد از رفع آالرم  ، بر خالف زمان و

 آردن ، به صورت خودآار قطع شده و اينورتر در Resetمربوطه بدون نياز به 

  . ، به عملكرد خود ادامه خواهد داد Runصورت بر قرار بودن فذمان 

 Baseشاخص عملكرد در حالت 

Block 

١١  

 و يا تغيير وضعيت آاري به وضعيت Localدر صورت آارآرد در وضعيت 

Localريق پنل اپراتوري ،اين خروجي فعال خواهد شد  ، ازط  
  ١٢  شاخص وضعيت عملكرد 

 اي در سيستم و آماده بودن اينورتربراي Faultدر صورت عدم وجود هيچگونه 

 راتنظيم نموده باشيد ١٣راه اندازي ، خروجي آه در پارامتر مربوط به آن عدد 

  .فعال خواهد شد 

 ، در سيستم اين خروجي قطع خواهد شد Faultنكته در صورت وقوع آالرم و يا 

 ، اين خروجي ، همچنان فعال خواهد Base Blockو لي در صورت آار در حالت 

  .بود 

  ١٣  شاخص آماده بودن اينورتر 

 ، خروجي آه در پارامتر مربوط به  Faultدر هنگام سعي مجدد در زمان بروز 

  . را تنظيم نموده باشيد ، فعال خواهد شد ١۴آن مقدار 
سعي مجدد در زمان بروز 

Fault 

١۴  

در صورت بروز افت ولتاژ در سيستم ، خروجي آه در پارامتر مربوط به آن مقدار 

 بر روي نمايشگر ، UV1 را تنظيم نموده باشيد ، فعال خواهد شد و عبارت ١۵

  .نمايش داده خواهد شد 

  

  ١۵  شاخص افت ولتاژ

 آه در پارامتر مربوط به در صورت چرخش موتور در جهت معكوس ، خروجي

  . تنظيم شده باشد ، فعال خواهد شد ١۶آن مقدار 

  

  ١۶ شاخص حرآت در جهت معكوس

در صورت انجام عمليات جستجوي سرعت  ، و در لحظه يافتن مقدار فرآانس 

 تنظيم شده باشد ، فعال ١٧مرجع ،خروجي آه در پارامتر مربوط به آن مقدار 

  .خواهد شد 

ستور جستجوي سرعت در زمان آارآرد اينورتر بي تاثير خواهد اعمال د: نكته 

بود و اين دستور را تنها مي توانيد در زمان راه اندازي اينورتر و بت فعال نمودن 

 و يا ١۴ و نيز ورودي آه در پارامتر مربوط به آن عدد  Runهمزمان ، ورودي 

  . را تنظيم نموده ايد ، اعمال نماييد ١۵

  

يات جستجوي شاخص انجام عمل

  سرعت

١٧  

 ، روشن و ٠٠٠٩ Hexاين خروجي ، متناسب با محتويات آدرس ارتباطي 

  .خاموش خواهد شد 

  

  ١٨ شاخص برقراري ارتباط  سريال 

دبك    دن في يب دي ا آس شكل و ي روز م ارامتر  PIDدر صورت ب ه در پ ي آ  ، خروج

   تنظيم شده باشد ، روشن خواهد شد١٩مربوط به آن مقدار 

   تشخيص آسيب ديدگي را توسط پارامترهايچگونگي( 

 n136 ,n137 , n138  تنظيم مي نماييد ، (  

  

  ١٩ PIDآسيب فيدبك آنترلر  



 ١١٩

 ورودي هاي آنالوگ چند قابليته و نمايش خروجي پالس 

 

د   . مي باشد AC و AM داراي ترمينالهاي خروجي     CIMR-V7اينورتر سري    ن  و همچنين با انجام تنظيمات الزم مي تواني از اي

  .لذا متناسب با آاربردتان تنظيمات الزم براي اين ترمينالها را انجام دهيد .ترمينالها براي نمايش خروجي پالس استفاده نماييد 

   ( n065 – n067 ) انجام تنظيمات خروجي آنالوگ چند قابليته از طريق پارامترهاي 

ارامتر  ٠ در صورت تنظيم مقدار  • الو   n065 در پ دار      ، خروجي آن يم مق اژي ودر صورت تنظ سي    ١گ ولت الوگ ، پال  ، خروجي آن

 .خواهد بود 

ارامتر       • يم پ ين             n066 با تنظ ان را از ب انس مرجع ، انتخاب مي            ۶ ، مرجع خروجي آنالوگت ا فرآ ان و ي ورد موجود اعم از جري  م

 .نماييد 

 .ماييد  ، مقياس مربوط به خروجي آنالوگتان را تنظيم مي نn067 با تنظيم پارامتر  •
    

يش   دار پ مق

  فرض

ر در   ان تغيي امك

  حين عملكرد 

د  واح

  تنظيمات

  N065  مقادير تنظيمي  حافظه رجيستري 

انتخاب نوع خروجي آنا لوگ چند   ١ يا  Hex  0  0141  1  خير  ٠

  )ولتاژي و يا پالسي ( قابليته 

  
   مقادير تنظيمي

  مقدار  توضيحات
  ٠  .ت خروجي آنالوگ ولتاژي نمايش خواهد داد  را به صورn066مورد انتخابي توسط پارامتر 

  ١   در ترمينالهاي خروجي آنالوگ ، يك قطار پالس خواهيد داشت n150بر اساس تنظيمات پارامتر 

  
يش   دار پ مق

  فرض

ر در   ان تغيي امك

  حين عملكرد 

د  واح

 تنظيمات

  N066  مقادير تنظيمي  حافظه رجيستري 

جع  خروجي آنا لوگ انتخاب مر   ۵ تا  Hex  0  0142  1  خير  ٠

  چند قابليته
  مقادير تنظيمي 

  مقدار  توضيحات
  ) ولت را خواهيد داشت ١٠به ازا بيشترين فرآانس، در خروجي ( فرآانس خروجي 

  

٠  

  ١  ) ولت را خواهيد داشت ١٠به ازا جريان خروجي نامي ،در خروجي ( جريان خروجي 

 ولت ٨٠٠ ولتي و نيز ٢٠٠ ، در مدلهاي DC ولت ۴٠٠به ازاء (  ، مدار اصلي DCمقدار ولتاژ 

DC ولت را خواهيد داشت ١٠ ولتي ، در خروجي ۴٠٠ در مدلهاي (.  

٢  



 ١٢٠

 ولت ١٠به ازاء گشتاور نامي موتور در خروجي ، ( نمايش گشتاور در حالت آار با آنترل برداري 

  .)را خواهيد داشت 

٣  

 ظرفيتع ، قابل اتصال به اينورتر در اين به ازاء توان معادل ، موتور با الترين( توان خروجي 

   ولت را خواهيد داشت و در هنگام آارآرد در حالت باز توليدي١٠ترمينال خروجي ، 

 )( regenerator ولت را خواهيد داشت ٠ ، در اين ترمينال .  

 

۴  

 ولت به ازاء ۴٠٠ و در مدلهاي AC ولت ٢٠٠ ولت به ازاء ٢٠٠در مدلهاي ( ولتاژ خروجي 

  . ولت را خواهيد داشت ١٠ ، در اين ترمينالها ، AC ولت ۴٠٠

۵  

  
يش   دار پ مق

  فرض

ر در   ان تغيي امك

  حين عملكرد 

ه   واحد تنظيمات حافظ

  رجيستري 

ادير  مق

  تنظيمي

N065  

انجام تنظيمات خروجي آنا لوگ   ٢٫٠٠ تا  Hex  0.00  0143  ٠٫٠١  بله  ١٫٠٠

  چند قابليته

  
ارامتر         وابسته به مرجعي آه بر     : ١نكته   ان توسط پ ارامتر      n066اي خروج آنالوگ ولتاژي ت د ، توسط پ وده اي  ، n067 ، انتخاب نم

  .ضريبي براي مقدار مطلوبي آه مي خواهيد در خروجي نمايش داده شود ، تنظيم نماييد 

انس     ، مي توانيد از ترمينال خروجي آن   ٠ بر روي مقدار     n066به عنوان مثال در صورتيكه با تنظيم پارامتر          ايش فرآ راي نم الوگ ب

د   تفاده نمايي ي ، اس اي     . خروج ه ج ي ، ب انس خروج شترين فرآ ه ازاءبي ه ب يد آ ته باش ل  داش ر تماي ال اگ ت ، ١٠ح ت در ۵ ول  ول

  . تنظيم نماييد ٠٫۵ را برابر n067ترمينالهاي مربوط به خروجي آنالوگ داشته باشيد ، آافيست ، مقدار پارامتر 

  . ولت را داشته باشيد ١٠اي خروجي آنالوگ ، ماآسيمم مي توانيد در ترميناله : ٢نكته 
  

  )n150  و ٠۶۵n(تنظيمات الزم جهت نمايش خروجي پالس در تر مينالهاي مربوط به خروجي آنالوگ چند قابليته  

ارامتر   • ر    n065در صورتيكه پ ر روي ت ودن ، ب سي ب ا پال اژي و ي اظ ولت ي از لح وع خروج اب ن ه انتخ وط ب ه مرب اي  آ  ميناله

 قرار دهيد ، در اين ترمينالها خروجي به صورت قطار پالس خواهيد داشت ١خروجي چند قابليته اينورتر مي باشد را برابر مقدار 

. 

ه توسط تنظيمات             • د قابليت الوگ چن  ار تباط مابين فرآانس خروجي  و فرآانس قطار پالس موجود بر روي ترمينالهاي خروجي آن

 .مي شود  مشخص n150پارامتر 

  

يش  دار پ مق

  فرض

ين    ر در ح ان تغيي امك

  عملكرد 

د  واح

 تنظيمات

ه  حافظ

  رجيستري 

  N065  مقادير تنظيمي

انتخاب نوع خروجي آنا لوگ چند   ١ يا  Hex  0  0141  1  خير  ٠

  )ولتاژي و يا پالسي ( قابليته 
  

  



 ١٢١

  مقدار  توضيحات
  ٠  . ولتاژي نمايش خواهد داد  را به صورت خروجي آنالوگn066مورد انتخابي توسط پارامتر 

  ١   در ترمينالهاي خروجي آنالوگ ، يك قطار پالس خواهيد داشت n150بر اساس تنظيمات پارامتر 
  

  

يش  دار پ مق

  فرض

ين    ر در ح ان تغيي امك

  عملكرد 

د  واح

 تنظيمات

ه  حافظ

  رجيستري 

  N065  مقادير تنظيمي

 , Hex  0 , 1 , 6 , 12  0197  1  خير  ٠

  ٣۶ و  24

ب نوع خروجي آنا لوگ چند انتخا

  )ولتاژي و يا پالسي ( قابليته 
  

  :مقادير تنظيمي 

   

  مقدار  توضيحات
 هرتز را خواهيد داشت و به ازا ١٫۴۴٠به ازا بيشترين فرآانس، در خروجي پالس با فرآانس 

  .)فرآانسهاي آمتر ، يك رابطه تناسبي برقرار خواهد بود 

٠  

  ١   برابر فرآانس خروجي ١

  ۶  ابر فرآانس خروجي  بر۶

  ١٢   برابر فرآانس خروجي ١٢

  ٢۴  برابر فرآانس خروجي ٢۴

  ٣۶   برابر فرآانس خروجي ٣۶

  

  . ولت مي باشد ٠ ولت و سطح پاييني آن١٠سطح بااليي پالس خروجي : نكته 

  

  

  

  

  
  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  




