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راهنمای استفاده از درايو

Invt    CHV-180    
   کششیدر يک تابلوی آسانسور
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  مقدمه 

  سخت افزار 

  طريقه استفاده پنل درايو 

  گروه های اصلی پارامترها 

  توضيح پارامترها

  اتوتيون نمودن درايو

  

  

  مقدمه 
    و برای کاربردهای گوناگون موجود  ف در مدل های مختلو ساخت چين است     INVT هایدرايو

به منظور کاربرد در تابلوهای آسانسور، طراحی شده   CHV  180يک مدل از آن با نام . می باشد

  . است

و آشنا شدن شما عزيران با نحوه عملکرد پارامترها است و راهنما فقط به منظور معرفی درايو اين 

برای استفاده واقعی  از درايو الزم . تجاری ، توصيه نميگردداستفاده از مطالب موجود ، در تابلو های 

  . است که منوال اصلی سازنده، مطالعه گردد
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  سخت افزار 
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 W و V و Uبه ترمينال های  موتور. متصل ميگرددL1 ،L2 ،L3 برق سه فا ورودی به ترمينال های 

  .  اتصال دهيدPB و  + مقاومت ترمز را به ترمينال. وصل ميشود

 openيک خروجی ترانزيستوری  ،   دو رله ی خروجی  ،  ورودی ديجيتال 6اين درايو دارای 

collector   ، دو ورودی آنالوگ و يک خروجی آنالوگ است  .  

درايو را به گونه ای به کار . در اين راهنما، قصد استفاده از ورودی و خروجی های آنالوگ را نداريم 

 ترمز  روی موتور ،  ويق ورودی های ديجيتال ، دريافت گردد و موتورميگيريم که فرمان ها از طر

  .توسط درايو کنترل شود

 وجود دارد که برای CHV  180 امکان نصب کارت انکودر و چند مدل کارت توسعه ديگر، بر روی 

  .از آن ها استفاده ميگردد...   و  closed Loopحالت 
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  وطريقه استفاده از پنل دراي
  و  shift و Data/Entکليدهای .  سون سگمنت استLEDاز نوع کی پد موجود روی اين درايو 

PRG / Esc , Quick  و STOP / RST و Run به منظور کترل موتور و هم چنين برای 

 . پروگرام نمودن درايو ، به کار می رود
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  کليد

  توضيح

PRG / Esc مد پروگرام ، استفاده ميگردداز ی خروجبرای ورود به مد پروگرام و يا برا.  

DATA/ ENT   برای ورود به گروه پارامترها و برای ورود به پارامتر و هم چنينsave نمودن مقدار 

  .پارامتر به کار می رود

  حرکت بين گروه های پارامتر، حرکت بين پارامترها و کم و زياد نمودن مقدار پارامتر  ↓↑

Shift   روی صفحه به طرف راستحرکت دادن نشانگر  

Run  برای اجرای فرمان حرکت از روی کی پد  

STOP / RST برای فرمان توقف به موتور از روی کی پد و برای ريست نمودن فالت درايو  

  

با کليدهای سمت .  ظاهر می گرددP0 را فشار دهيد PRGتدا کليد بدن درايو، ا نموبرای شروع پروگرام

  . دسترسی پبدا کنبد...   و P2 و P1 به ساير گروه های پارامتری مثلباال و پايين می توانيد 

شما در حاضر گروه .  می آيدP2.00 را فشار دهيد عبارت  DATA کليد P2اگر به طور مثال روی 

  .  را مشاهده می کنيد P2.00 و پارامتر P2پارامتری 

 P2.00ر موجود در پارامتر  يک عدد ظاهر می شودکه مقدا را فشار دهيدDATAدوباره اگر کليد 

 برای اين  shiftاگر قصد تغيير پارامتر را داريد کليدهای سمت باال و پايين و کليد . است را نشان ميدهد

  . منظور می باشد

      save در حافظه ی درايو P2.00 فشار دهيد ، مقدار جديد پارامتر   را دوبارهDATAاگر کليد 

 را فشار دهيد مقدار جديد کنسل می شود و از پرارامترها، PRGا  و يEscاگر هم کليد . می گردد

  .   را دوبار فشار دهيد تا خارج شودPRG، برای بازگشت به صفحه اصلی کليد . خارج می شويد
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  گروه های اصلی پارامترها 
  .جدول زير ، گروه های اصلی پارامتر و وظيفه هر گروه را نشان می دهد

  پارامتر  توضيح

 P0   بازگشت به تنظيمات کارخانه– اتوتيون –ات اوليه و اصلی تنظيم

  P1  تنظيمات مربوط به سرعت ها و شتاب ها

  P2  پارامترهای موتور

  PID  P3پارامترهای کنترلی 

  Closed Loop  P4پارامترهای انکودر 

  P5  تنظيم ورودی های ديجيتال و انالوگ

  HDO P6تنظيم خروجی های رله ای، ترانزيستوری و 

  P7  تنظيمات مربوط به کی پد

  P8  پارامترهای متفرقه

  P9  ....پارامترهای حفاظتی مثل اضافه بار و 

  PA  ارتباطات سريال

  PB  پارامترهای نمايشی

  PC  پارامترهای مربوط به کابين خالی

  PE  پسوورد کارخانه سازنده
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 P0گروه پارامتری  
مرجع سرعت درايو، فرکانس کرير، نوع اتوتيون و بازگشت به مد کنترلی درايو، مرجع فرمان درايو، 

  . تنظيمات کارخانه ای، در اين بخش، تعيين ميگردد

  . جدول زير، هر پارامتر و نقش آن را مشخص ميکند

  پارامتر  توضيح  تنظيم گردد

0= vector  

control open 

loop   

   کنترل برداری-مد کنترلی درايو

P0.00 

1= terminal  ترمينال های درايو- فرمان حرکتمرجع   P0.01  

1 m/s  سرعت نامی کابين آسانسور  P0.02  

3= Multi step  ورودی های ديجيتال-مرجع انتخاب سرعت   P0.03  

50 Hz  حداکثر فرکانس خروجی درايو  P0.04  

1  m/s  سرعت مرجع کی پد  P0.05  

0= forward  جهت حرکت چرخش موتور  P0.06  

10 kHz يچينگ فرکانس سوئPWM P0.07 

 P0.08   ساکن–نوع اتوتيون  فعال صفر

 P0.09  بازگشت به تنظيمات کارخانه فعًال صفر

  

در کاربردهای آسانسوری از حالت کنترل برداری . درايو را مشخص ميکند مد کنترلی P0.00پارامتر 

اگر . تنظيم ميگردد  P0.00=0اگر امکان نصب انکودر بر روی موتور نباشد پارامتر . استفاده ميشود
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نصب خواهد شد و موتور به صورت موتور دارای انکودر است ، يک کارت انکودر بر روی درايو 

closed Loop بنابراين برای حالت کنترل برداری  و  کنترل می شود closed Loop      تنظيم  

  . دتنظيم شو  p0.00=1 مقدار     closed Loop برای حالت کنترل برداری  ومی شود

  .  قرار داده شودP0.00=2  برای برای کنترل درايو و موتور به کار می رود،  V/fاگر حالت 

 تنظيم شود،  P0.01=0اگر .  مرجع فرمان حرکت برای درايو را مشخص می نمايدP0.01پارامتر 

  . دبدهيکی پد ميتوانيد به درايو، فرمان حرکت و توقف ی   رو stop و  Runفقط از طريق کليدهای 

در کاربردهای آسانسوری ، اين تنظيم خطرناک است و بايد درايو از طريق ترمينال های ديجيتال 

  .  تنظيم ميگردد P0.01=1ورودی، فرمان بگيرد پس مقدار 

 باشد فرمان حرکت از طريق ارتباط سريال و در حالتی که درايو جزئی از شبکه باشد  P0.01=2اگر 

  . صادر می شود

اگر درايو .  مرجع انتخاب سرعت و روش تعيين سرعت برای درايو را نشان می دهد P0.03پارامتر 

از طريق کی پد به موتور فرمان بدهد کم و زياد شدن سرعت نيز از روی کی پد و با کليدهای سمت باال 

اگر از ورودی .  قررا داده می شود P0.03= 0در اين حالت .  خواهد بودP0.05و پايين و پارامتر 

  .  تنظيم کنيد 2  يا  1 را روی   P0.03.  ی انالوگ برای تعيين سرعت استفاده شودها

  .  استفاده می شود معموًال در تابلوی آسانسور از ورودی های ديجيتال برای تعيين سرعت

 تا هشت   سه تا از ورودی های ديجيتال ، قادر خواهند بود  تنظيم کنيد   3 را روی  P0.03اگر مقدار 

  .  مختلف را ايجاد کنندسرعت

 P0.03( مقدار سرعت درايو در حالتی که کنترل درايو از طريق کی پد باشد  P0.05 در پارامتر 

  . مشخص  می کند) 0=

در حالت عادی  مقدار .  تعيين ميشود P0.08نوع اتوتيون شدن موتور و درايو نيز از طريق پارامتر 

 . بر روی صفر قرار داردP0.08پارامتر 

 می توانيد فرمان   را به درايو داديد پس از آن P2مانی که پارامترهای موتور در گروه پارامتری  ز

)  P0.81=1. (اگر محور موتور از بار جدا باشد ميتوان اتوتيون گردان انجام داد. اتوتيون صادر کنيد
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زنه است و امکان  های کابين و ولبکس  و بکسر  گيراما موتور های آسانسور معموًال همواره  درگي

مراحل .  که انوتيون ساکن انجام شود تنظيم کنيد   2   را روی P0.08پس مقدار . چرخش آزادنه ندارد

  . اتوتيون ، در بخش های آينده توضيح داده می شودانجام 

    1  اگر مقدار اين پارامتر را روی عدد .  در حالت عادی بر روی صفر قرار دارد P0.09پارامتر 

. بر ميگردد , به مقادير اوليه کارخانه , به جز پارامترهای موتور ,  کنيد تمامی پارامترهای درايو تنظيم

 P7.20تا  P7.13  قرار دهيد جدول خطاهای درايو که  در پارامترهای   2 اگر مقدار اين پارامتر  را 

  .   قرار دارد پاک می شود

  تنظيم 2 را روی P0.09ب استفاده شودمقدار پارامتر چنانچه از اين درايو برای يک دستگاه تزريق قال

  . کنيد

 صفر خواهد  P0.09پس از اينکه مقادير پارامترها به مقدار کارخانه تغيير کرد، دوباره مقدار پارامتر 

  . شد
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  P1گروه پارامتری 
  مت قرار داردستنظيمات  مربوط به سرعت و شتاب ، در اين ق

  پارامتر  توضيح  تنظيم گردد

0 Hz Multi Speed 0 =0 P1.00  

0.1 m/s  Multi speed 1 = Slow P1.01  

0.25 m/s  Multi speed 2 = Medium P1.02  

0 Hz  Multi speed 3 = 0 P1.03  

1 m/s  Multi speed 4 = fast P1.04  

0  Multi speed 5 = 0 P1.05  

0  Multi speed 6 = 0 P1.06  

0 Multi speed 7 = 0 P1.07 

 P1.08شتاب حرکت در ابتدا و انتهای شتاب مثبت اصلی 0.35

 Acc  P1.09شتاب مثبت اصلی  1

 P1.10 شتاب در ابتدا و انتهای کاهش سرعت اصلی 0.35

 Dec P1.11شتاب منفی  اصلی  1

 P1.12  شتاب در ابتدا و انتهای توقف  0.35

 P1.13  شتاب منفی در زمان توقف 0.7

0.03   m/s  بسيار کم اوليه برای کاهش شوکسرعت   P1.14 

0.5 sec  مدت زمان حرکت با سرعت بسيار کم اوليه  P1.15 

 P1.29 0= انتخاب نوع توقف، توقف با کاهش سرعت  0
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 تنظيم شده است، سرعت آسانسور در حالت   P1.07   تا  P1.00سرعت هايی که در پارامترهای 

fast  و slow سط  يا  و حرکت با سرعت متوMedium 3در يک تابلوی آسانسوری، حداقل .   است 

 ديگر حرکت ميکند، ابتدا  از يک طبقه به طبقه کابين آسانسور  زمانی که. سرعت را تعريف کنيد

      برسد، با همان سرعت  ادامه  fastسرعت از صفر، شروع به افزايش ميکند تا به مقدار سرعت 

   د، سنسور کاهش سرعت، به کنترلر آسانسور فرمان کاهش سرعتمی دهد تا اينکه در نزديکی مقص

 را سرعت  slow  می رسد، سرعت  slow تا به مقدار   کم ميشود fastسرعت از مقدار . می دهد

         مقداری کابين حرکت ميکند تا به سنسور توقف که رسيد slowپياده روی می نامند، با سرعت 

در مداری . از سرعت متوسط  نيز در زمان بازرسی  و سرويس آسانسور ، استفاده ميشود.  می ايستد

 به S4 و ورودی  Multi speed terminal 1  به عنوان S3 ورودی  که در شکل ديده می شود

 Multi  speed terminal 3 هم به عنوانS5 و ورودی  Multi speed terminal 2عنوان 

 8بنابراين با اين سه ورودی می توانيد )  در بخش های آينده P5گروه پارامترهای  (تعريف ميشود

 :سرعت را ايجاد کنيد طبق جدول زير 

 

 

  farsidrive.mihanblog.com   ,    farsidrive.parsiblog.com    راهنمای فارسی انواع اينورتر و درايو   



 تعميرات انواع درايو و اينورتر        Farsidrive.blogsky.com                  09132211861مديان           مهندس مح

 

 Multi speed  پارامتر

terminal 1 

(S3) 

Multi speed 

terminal 2 

(S4)  

Multi speed 

terminal 3 

(S5)  

  سرعت

P1.00 0  0  0  0  

P1.01  1  0  0  Slow  

P1.02 0  1  0  Med  

P1.03  1  1  0  0  

P1.04  0  0  1  Fast  

P1.05  1  0  1  0  

P1.06  0  1  1  0  

P1.07 1 1 1 0 

  

  Slow فعال شود درايو با سرعت S3سرعت های جدول را طوری تنظيم کرده ايم که اگر ورودی 

 فعال گرددد S5 فعال شود سرعت متوسط انتخاب شود و اگر ورودی S4اگر ورودی . حرکت کند 

اگر هيچکدام از ورودی ها فعال نگردد، يا وردی ها با هم و .  حرکت دهد fastتو را با سرعت درايو مو

  . موتور حرکت نخواهد کرد. همزمان فعال شوند
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  P2گروه های پارارمتری 
اگر .  نوع موتور را مشخص کنيد P2.00در پارامتر . ترهای موتور در اين بخش قرار داردمپارا

اگر هم موتور سنکرون .  قرار دهيد P2.00مقدار صفر را در پارامتر آسنکرون است موتور از نوع 

  .  تنظيم نماييدP2.00 را در 1است مقدار 

موتورهای آسانسوری گيربکس دار، آسنکرون هستند و موتورهای گيرلس از نوع سنکرون بارتور 

  . آهنربای دائمی می باشند

  پارامتر  توضيح  تنظيم شود

 P2.00   آسنکرون-نوع موتور 0

  mmP2.01قطر فلکه ی اصلی گيربکس به   از روی گيربکس با متر اندازه گيری شود

  P2.02  نسبت تبديل گيربکس  از روی پالک گيربکس خوانده شود

  P2.03  نسبت سرعت کابين به فلکه اصلی 1

  Kw(  P2.04(توان نامی موتور   از روی پالک موتور

  Hz(  P2.05(فرکانس نامی موتور 50

  P2.06(RPM)سرعت موتور در بار نامی   از روی پالک موتور

 V(  P2.07(ولتاژ نامی موتور  380

 A(  P2.08(جريان نامی موتور   از روی پالک

 P2.09   موتور Cos p  از روی پالک

 

دير  را به درايو بدهيد بعد درايو را اتوايون نماييد تا مقا P2.09 تا P2.00ابتدا مقادير پارامترهای 

  .  را به طور اتوماتيک محاسبه کنيد P2.14 تا  P2.10پارامترهای 
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  پارامتر  توضيح

  P2.10  مقاومت اهمی استاتور

  P2.11  مقاومت اهمی روتور

  P2.12  اندوکتانس نشتی موتور

 P2.13  اندوکتانس متقابل موتور

 P2.14  جريان بی باری موتور
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  P5گروه پارامترهای 
نوع وظيفه هر ترمينال . رمينال های ورودی ديجيتال و انالوگ در اين بخش پيکر بندی و تنظيم ميشودت

بدليل اينکه در اين راهنما از . ورودی و محدوديت های آن ها در همين قسمت برنامه ريزی می گردد

  . تنظيمات آن ها را نيز توضيح نخواهيم داد. ورودی های آنالوگ استفاده نمی شود

  پارامتر  توضيح  نظيم شودت

  Forward  P5.02 به عنوانS1تعريف ترمينال  1

  Reverse P5.03 به عنوان S2تعريف ترمينال   2

  Multi Speed terminal 1 P5.04 به عنوان S3تعريف ترمينال   8

  Multi Speed terminal 2  P5.05 به عنوان S4تعريف ترمينال   9

  Multi Speed terminal 3  P5.06 به عنوان S5تعريف ترمينال   10

 P5.07   به عنوان ورودی ريست نمودن فالتS6تعريف ترمينال   6

 

 برای فرمان S2و ترمينال )  باال( برای فرمان حرکت راستگرد S1طبق تنظيمات جدول باال ترمينال 

  .بکار گرفته شده است)  پايين(حرکت چپگرد 

 نيز برای ريست نمودن S6رعت و ترمينال ورودی  نيز برای تعيين سS5و S4  و S3ترمينال های 

 . فالت درايو،  استفاده ميشود
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  P6گروه پارامترهای 
.  استفاده ميشودP6به منظور تنظيم رله های خروجی  و ترانزيستور خروجی درايو، از تنظيمات گروه 

  .  و خروجی های آنالوگ نيز در اين بخش تنظيم ميشوند HDOهمچنين خروجی های 

  پارامتر  توضيح  تنظيم شود

 P6.01   به عنوان فالت درايوy1خروجی ترانزيستوری  4

  P6.04   اصلیهای برای کنتاکتورRelay1خروجی رله ای   8

  P6.05   برای کنتاکتور ترمز  مکانيکیRelay2خروجی رله ای   7

 

 را  Relay 2  و   Relay 1  ، نوع عملکرد رله های خروجی P8.04 در قسمت های بعدی پارامتر

 قرار می دهيم تا درايو، هم ترمز و هم کنتاکتور اصلی را 3 را مساوی  P8.04مقدار . مشخص ميکند

  . کنترل کند

کنتاکتور اصلی، بين موتور و خروجی درايو قرار ميگيرد و وظيفه جدا کردن موتور و درايو درزمان 

  .بيکار بودن درايو را بر عهده دارد

 

 

 

 

 

  

  farsidrive.mihanblog.com   ,    farsidrive.parsiblog.com    راهنمای فارسی انواع اينورتر و درايو   



 تعميرات انواع درايو و اينورتر        Farsidrive.blogsky.com                  09132211861مديان           مهندس مح

  P 7ایگروه پارامتره
  .پسوور ، زبان دستگاه و کپی کردن پارامترها بين کی پد و درايو ، در اين بخش تنظيم ميگردد

P7.00پسورد انتخابی برای جلوگيری از دسترسی افراد نا وارد به تنظيمات درايو است  .  

تر، درمقدار اين پارام.  به منظور کپی کردن پارامترها بين کی پد و درايو استP7.02پارامترهای

  .  قرار دهيد پارامترها از درايو به کی پد کپی خواهند شد1اگر بر روی. حالت عادی صفر است

  .  قرار دهيد پارامترهای موجود در کی پد به درايو منتقل می شود2اگر بر روی

  .  می توانيد مشاهده نماييد P7.09 را درIGBT و دمای P7.08دمای رکتيفاير درايو را در

  . مربوط به فالت های رخ داده در درايو است P7.20 تا P7.13ترهایپارام

مقادير.  است P7.13 و دو تا به آخر P7.14 و يکی به آخر، P7.15آخرين فالت رخ داده در درايو

 قابل P7.20 تا P7.16در زمان وقوع آخرين فالت نيز در پارامترهای.... فرکانس و ولتاژ و توان و

  . دسترسی است
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  P8گروه پارامترهای 
 و عملکرد  ری استارت dcپارامترهای اين گروه، به عملکرد ترمز مکانيکی، ترمز با تزريق جريان 

  . اتوماتيک نظارت می کند

  مهم ترين پارامترهای اين گروه شامل 

  پارامتر  توضيح  تنظيم شود

 P8.04  . کنتاکتور اصلی را کنترل ميکند و هم  ترمز هم درايو 3

  P8.05  تاخير در بسته شدن ترمز در زمان توقف  0

  P8.06  تاخير در باز شدن ترمز در زمان استارت 0

700 v مقدار ولتاژی که باالتر از آن مقاومت ترمز فعال ميگردد.  P8.07  

  P8.08  تعداد ری استارت اتوماتيک فالت 2

1= Enable عملکرد رله فالت در زمان وقوع خطا  P8.09  

3  Sec  فاصله بين وقوع خطا تا ريست اتوماتيک  P8.10  

 P8.13  فرکانس بسته شدن ترمز در زمان توقف  0

 P8.14   تزريق در زمان استارتdcمقدار جريان   %50

1 sec   مدت زمان تزريق جريانdcدر زمان  استارت   P8.15 

 P8.16  فرکانس شروع تزريق در زمان توقف  0.5

 stop P8.17 در dcيق جريان مدت زمان تاخير در تزر 0

 P8.18   در زمان توقفdcمقدار جريان تزريق  %50

 Stop P8.19 در زمان dcمدت زمان تزريق جريان  1

 

در برخی از تابلو ها، .  کنترل کنتاکتور ترمز و کنتاکتور اصلی است  در مورد نحوه   P8.04پارامتر 

کنتاکتور ترمز را به عهده دارد  اما در اين جا ما  يا کنترلر آسانسور وظيفه قطع و وصل کنتاکتور اصلی

 .قصد داريم هم کنترل ترمز و هم کنترل کنتاکتور اصلی را به درايو بسپاريم
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   P9گروه پارامتهای 
  . پارامترهای حفاظتی درايو در برابر قطع فاز و اضافه بار در اين بخش تنظيم ميگردد

  پارامتر  توضيح  تنظيم شود

 P9.01  در برابر قطع فاز خروجی درايوحفاظت  1

  P9.02  نوع موتور برای تشخيص اضافه بار 1

  P9.03  نسبت جريان مجاز موتور به جريان حداکثر درايو  %100

  P9.04  درصد مجاز اضافه بار  %150

  P9.05  فعال کردن عملکرد تشخيص اضافه بار در همه حالت های کار  0

5 sec  فه بارمدت زمان عملکرد خطای اضا  P9.06  

  P9.07  درصد مجاز برای انحراف از سرعت  50%

5 sec مدت مجاز برای خطای انحراف از سرعت  P9.08 

  

موتورهايی که برای .  نوع موتور  را از لحاظ خنک شدن موارد ديگر مشخص ميکند  P9.02پارامتر

  .  تنظيم کنيد1وی  را بر ر P9.02آسانسور استفاده ميشود در زمره موتورهای معمولی است پس 

P9.03 کيلو وات    5.5اگر يک موتور .  نسبت تبديل بين جريان نامی موتور و جريان نامی درايو است

 و جريان نامی  A 15 کيلو وات متصل کنيد جريان نامی موتور به طور مثال 7.5را به يک درايو 

   = 0.88: آمپر  خواهد بود که نسبت تبديل آن ها می شود  17درايو 

  . قرار دهيد  P9.03 را در پارامتر  88پس عدد 
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P9.07  و P9.08  پارامترهايی هستند که مقدار و مدت زمان مجاز برای انحراف از سرعت را 

 قرار دهيد  و مدت  50%  يعنی P9.07مقدار حداکثر انحراف از سرعت را برای . مشخص می نمايند

  .  تغيير دهيد P9.08وانيد در پارامتر  ثانيه ميت 15 تا  5   آن را هم

  

  اتوتيون نمودن درايو 
  را   P2.09 تا  P2.00 از پارمتر P2برای انجام اتوتيون ساکن ابتدا بايد پارامترهای موتور در گروه 

 را بر روی صفر قرار دهيد تا کنترل درايو ، از طريق کی پد  P0.01پارامتر . به درايو داده باشيد

  . قرار دهيد تا اتوتيون ساکن انتخاب شود2 را  بر روی   P0.06پارامتر . صورت گيرد

کليد .  را با دست فشار دهيد تا ارتباط بين موتور و خروجی درايو ، برقرار گردد Main هایکنتاکتور

Run روی درايو را فشار دهيد تا عمليات اتوتيون شروع شود .  

  1 را به  P0.01 را رها کنيد و پارامتر  Main  ظاهر شد، کنتاکتورEndپس از آنکه عبارت 

  .  محاسبه ميگردد P2.14 تا عمليات  P2.10به وسيله عمليات اتوتيون ، مقدار پارامترهای .  برگردانيد
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