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 مقدمه
          وFR-A520        مدل  در دو   ساخت شرکت  ميتسوبيشیA500 درايو 

 FR-A540 کيلو وات ساخته و عرضه 55 کيلو وات تا 0.4 و در محدوده بين 
 . می گردد
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   مدار الکتريکی 
 . را نشان می دهد A500 کنترلی درايو مدار قدرت و مدار   , شکل زير

   :   اين درايو دارای

  و   RL  و RM و RH  و  STOP  و  STR و  STF (  ورودی ديجيتال دوازده 
( ...  

    )4  و  1  و  2ترمينالهای  ( ورودی آنالوگ   سه

   )ABC(  خروجی رله ای   يک

...  و IPR و  SU و RUN(  خروجی ديجيتال ترانزيستوری با کلکتور باز  پنج 
(  

   ) FM(  خروجی قطار پالس   يک 

 . است )     AM ( يک خروجی آنالوگ  و 
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 STR  برای فرمان راستگرد و ورودی STF بطور پيش فرض ورودی ديجيتال 
  .برای فرمان حرکت در جهت چپگرد بکار می رود

ای ثابت کاربرد  هم برای انتخاب سرعتهRL و  RH,  RM  وروديهای ديجيتال 
  .دارد 
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  .وروديهای ديجيتال را به چندين شکل مختلف می توان بکار گرفت 

 قرار Sink جامپر روی برد کنترلی بر روی ,  بر اساس پيش فرض کارخانه  
 به عنوان ترمينال مشترک SD ترمينال , دارد و در اين حالت طبق شکل زير 
  . ر خواهد رفتبرای اتصال کليدهای ورودی بکا
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+ 24ترمينال  , PC همچنين ترمينال .  ترمينال صفر ولت است SD ترمينال 
 به عنوان ترمينال مشترک اتصال PC اگر بخواهيد از ترمينال . ولت است 

.  قرار دهيدsource کليدهای ورودی استفاده کنيد جامپر را بايستی بر روی 
  .  را نشان می دهدpc به ترمينال طريقه اتصال کليدهای ورودی , شکل زير
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برای .  وصل می گرددPR  وP در صورت نياز به ترمينالهای , مقاومت ترمز 
   N  و  Pاستفاده ميشود که به ترمينالهای , از يونيت ترمز , درايوهای بزرگ 

  . وصل ميگردد 
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  وروديهای آنالوگ
  . ی آنالوگ اين درايو هستند   وروديها4  و 2 و 1ترمينالهای 

  .سه ورودی آنالوگ دارد, اين درايو 

  

برای ورودی صفر تا  , 2ترمينال ورودی آنالوگ , بطور پيش فرض کارخانه 
  .ولت تنظيم شده است + 5

 ولت و ورودی -10و + 10 برای ورودی صفر تا 1ترمينال ورودی آنالوگ 
  . ی آمپر در نظر گرفته شده است ميل20 تا 4 برای ورودی جريان بين 4آنالوگ 
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  کنترل پانل
 برای کار با اين درايو FR-PU04  وFR-DU04 دو مدل کنترل پانل به نامهای 

  .  استFR-DU04 کنترل پانل موجود روی اين درايو . در نظر گرفته شده است 

  .  را نشان می دهدFR-DU04 کنترل پانل   , شکل زير

  

      پايين   و کليدهای جهت باال و جهت SET  وMode با استفاده از کليدهای 
 بين پارامترها حرکت نماييد  و می توانيد حالتهای مختلف کاری را انتخاب کنيد 

  .و يا مقدار پارامترها را تغيير دهيد 
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 حالتهای مختلف وMode نشان می دهد که با هر بار فشردن کليد , شکل زير
  . ميشودظاهر, منوهای متفاوتی

  
  

  .  نشان داده می شود0.00وقتی که برق درايو را وصل می کنيد عبارت

فرکانس تنظيمی برای کنترل پانل نشان داده,  را يکبار فشار دهيدMode کليد
  .می شود

در اين حالت برای تغيير فرکانس کنترل پانل کافی است که از کليدهای جهت باال
  . ه کنيد استفادSET و جهت پايين و
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       نشان داده ..pr  را فشار دهيد عبارت MODE چنانچه يکبار ديگر کليد 
اين بار هم با استفاده از کليدهای جهت باال و . می شود که منوی پارامترها است

 می توانيد بين پارامترها حرکت کنيد و مقادير پارامترها را SET جهت پايين و
  . تغيير دهيد

  

  يا pu   يا OP.nd  را فشار دهيد عبارت MODE ار ديگر کليد اگر يکب
JOGبا کليدهای  جهت باال و جهت پايين می توانيد حالت .  را نشان می دهد

  .کاری درايو را تغيير دهيد 

  قرار داده شود کنترل به صورت nd. OP اگر حالت کاری درايو بر روی 
Externalديجيتال  است يعنی درايو از طريق وروديهای  STFو  STRفرمان   
   .و سرعت از طريق وروديهای آنالوگ و ديجيتال قابل تغيير است می گيرد

  

 REV  وFWD  قرار دهيد از طريق کليدهای PU اگر حالت کاری را بر روی 
راستگرد يا چپگرد بدهيد و با استفاده از کليد به درايو فرمان حرکت می توانيد 

STOPد  درايو را متوقف کني.  
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در .  ظاهر می شود HELP  را فشار دهيد عبارتMODE  يکبار ديگر کليد 
تاريخچه فالتها را پاک  و  می توانيد تاريخچه فالتها را مشاهده کنيد HELP منوی 
   . و يا می توانيد درايو را تنظيم کارخانه کنيد کنيد
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  بازگشت به تنظيمات کارخانه
 می توانيد درايو را HELP  در منوی PrcL  يا ALLC با استفاده از دستورات 

  .تنظيم کارخانه کنيد 

 روی صفحه نمايش 0.00عبارت . قرار دهيد STOP  ابتدا درايو را در حالت 
  . داده می شود

با استفاده از .  ظاهر شودHELP  را چند بار بزنيد تا عبارت MODE کليد 
  . را پيدا کنيد PrcL يا ALLC ای گزينه ه ,کليدهای جهت باال يا جهت پايين 

اين .  ظاهر می گردد 0 را فشار دهيد  عدد SET  کليد ALLC   گزينه  بر روی
تمامی تنظيمات درايو و .  را فشار دهيد SET  تغيير دهيد و کليد 1عدد را به 
 به مقدار تنظيمات کارخانه تغيير داده می شود و دوباره عبارت , پارامتر ها 

ALLCداده می شود نمايش .   

  

 نيز می توانيد درايو را تنظيم کارخانه کنيد ولی در prcL با استفاده از گزينه 
اين حالت تعدادی از پارامترها که مربوط به وروديهای آنالوگ است تنظيم 

  . کارخانه نخواهد شد
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 را بکار ALLC پيشنهاد می کنيم برای بازگشت به تنظيمات کارخانه گزينه 
  . ببريد

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

Farsidrive.avablog.ir      abbrepair.blog.ir     راهنمای فارسی انواع اينورتر و درايو  در  



–  تعمير اينورتر و درايو –تعميرات ميتسوبيشی     MITSUBISHI    -  09132211861 - مهندس محمديان   

 
 

  مرجع فرمان و مرجع سرعت 
اين پارامتر .  است Pr.79  پارامتر A500 يکی از مهمترين پارامترهای درايو 

مشخص می کند که فرمان حرکت و توقف و همچنين تغيير سرعت از کجا انجام 
  . می شود

 . تنظيمات مربوط به اين پارامتر را نشان می دهد,  شکل زير
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 بطور پيش فرض بر روی صفر تنظيم شده است و در اين pr.79 پارامتر 
 هر بار که برق درايو را قطع و وصل کنيد درايو در حالت , صورت 

External قرار می گيرد و فرمان حرکت راستگرد از طريق ورودی ديجيتال  
STF از طريق ورودی ,   و فرمان حرکت چپگرد STR و کنترل سرعت از 

 و بر اساس RH  وRM  وRL الوگ يا  از طريق وروديهای طريق وروديهای آن
  . سرعتهای ثابت خواهد بود
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و  حرکت و توقف تنظيم کنيد فرمان   1 را بر روی  pr.79 اگر پارامتر 
 , و از طريق  کيپد  روی درايو PU  در حالت سرعت همواره تغيير , همچنين  

  . اجرا می گردد
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 قرار دهيد درايو همواره از طريق وروديهای 2 را بر روی pr.79 اگر پارامتر 
 Externalيعنی وروديهای آنالوگ و ديجيتال کنترل خواهد شد  . 

  

 

 

 

 

Farsidrive.avablog.ir      abbrepair.blog.ir     راهنمای فارسی انواع اينورتر و درايو  در  



–  تعمير اينورتر و درايو –تعميرات ميتسوبيشی     MITSUBISHI    -  09132211861 - مهندس محمديان   

 

  

  

 

 تنظيم شود فرمان حرکت و توقف از طريق 3 بر روی pr.79 اگر پارامتر 
از  وPU  در حالت ,  است و کنترل سرعت STR  وSTF وروديهای ديجيتال 

 .  کنترل پانل انجام خواهد شدطريق 
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 قرار دهيد فرمان حرکت و توقف از طريق 4 را بر روی Pr.79 اگر پارامتر 
 و همچنين کنترل سرعت از PU  کيپد روی STOP  و REV  وFWD کليدهای 

 RH  وRM  وRL  و وروديهای jog طريق وروديهای آنالوگ يا وروديهای 
 . انجام خواهد گرفت 
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 مختصر   را بطورpr.79 پارامتر    برای   مقادير تنظيمی,   جدول زير
  . توضيح می دهد

 Pr.79  توضيح
  PU    0  و External صورت دو  کنترل به 

 1 کيپد   کنترل درايو فقط از طريق 
 External 2  کنترل درايو فقط در حالت 

طريق وروديهای راستگرد از  – فرمان حرکت و توقف و چپگرد 
 STFو  STR  

 کيپد   کنترل سرعت از طريق 

3 

 فرمان حرکت در جهت راستگرد و چپگرد از طريق کليدهای 
FWDو  REV و STOP کيپد   روی  

  کنترل سرعت از طريق وروديهای آنالوگ 

4 
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  پارامترهای پرکاربرد
  .  را معرفی می نمايدA500 تعدادی از پارامترهای پرکاربرد درايو ,  جدول زير

پيش فرض 
  کارخانه

  پارامتر   توضيح

  Pr.0  مقدار افزايش گشتاور راه اندازی درايو  6%
120    HZ  حداکثر فرکانس خروجی درايو    Pr.1 
0        HZ  حداقل فرکانس خروجی درايو    Pr.2 

60        
HZ 

  – V/F  فرکانس مبنا برای منحنی 
رکانس نامی موتور قرار اين پارامتر را مساوی ف

  .دهيد 

 Pr.3 

60       
HZ 

 Pr.4   زياد ) high ( فرکانس ثابت 

30      HZ فرکانس ثابت متوسط    Pr.5 
10        
HZ 

 Pr.6  کم) LOW ( فرکانس ثابت 

  –مدت زمان افزايش سرعت درايو   ثانيه5 
Acceleration 

7.Pr 

  –مدت زمان کاهش سرعت درايو    ثانيه 5 
Deceleration  

8.Pr 

 پالک 
  موتور

 برای حفاظت موتور در  )A (جريان نامی موتور 
  برابر اضافه بار 

9.Pr 

 f/ v الگوی منحنی بار و منحنی   0
   ساده با گشتاور ثابت f/ vمنحنی  = 0
   برای پمپ و فن f/ vمنحنی  =  1
  

14. Pr 
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400    v  ولتاژ خروجی درايو در فرکانس مبنای منحنی  
v/f 

Pr.19 

0 = 
 استاندارد 

 Pr.71    انتخاب مدل و نوع موتور

 igbt Pr.72  فرکانس سوئيچينگ  1
 Pr.77    محافظت پارامترهای درايو در مقابل تغييرات  0
 Pr.78    جلوگيری از حرکت موتور در جهت چپگرد  0
  – انتخاب مرجع سرعت و مرجع فرمان  0

ت درايو از چه درايو از کجا فرمان بگيرد و سرع 
  طريقی تغيير می کند؟

79. Pr 

 KW(  80.Pr (توان نامی موتور 9999
 Pr.81  قطب سيم پيچی موتور تعداد   9999
 A)(جريان بی باری موتور   9999

  جريان نامی موتور% 30
Pr.82 

 V(  Pr.83(نامی موتورژ  ولتا  400 
 HZ(  Pr.84(فرکانس نامی موتور  60

 غير 
  0=فعال

 Pr .96  تيون درايو و موتور اجرای اتو

 RL Pr.180  تعيين عملکرد ورودی ديجيتال   0
 RM Pr.181  تعيين عملکرد ورودی ديجيتال  1
 RH Pr.182  تعيين عملکرد ورودی ديجيتال  2
 MRS Pr.183  تعيين عملکرد ورودی ديجيتال  6
 Run Pr.190  تعيين عملکرد خروجی ديجيتال  0
 Fu Pr.191 خروجی ديجيتال  تعيين عملکرد  4

 ABC Pr.192  تعيين عملکرد رله خروجی  99
 Pr.224    تعيين عملکرد فن خنک کننده درايو  0

   روش توقف موتور 9999
 Ramp توقف به صورت  = 9999

250.Pr 

 Pr.251   فعال يا غير فعال نمودن خطای قطع فاز خروجی  فعال  =1 
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  رايو و موتوراتوتيون د
وصل می کنيد درايو در مورد ,  زمانی که يک موتور را به يک درايو 

  . مشخصات موتور اطالعی ندارد

سرعت نامی  , جريان نامی , ولتاژنامی, پارامترهای موتور همانند فرکانس نامی 
همانند    موجود است ولی برخی از پارامترها  ,بر روی پالک موتور    ... و

بر روی پالک .   ..اندوکتانس نشتی سيم پيچ موتور و, ی استاتور مقاومت اهم
 . موتور وجود ندارد

  . درايو ميتواند ساير مشخصات موتور را بدست بياورد , با استفاده از اتوتيون 

  . برای انجام اتوتيون ابتدا بايد پارامترهای موتور را به درايو بدهيد

, فرمان حرکت بدهيد و تا پايان اتوتيون سپس اتوتيون را فعال کنيد و به درايو 
  . فرمان حرکت را قطع نکنيد

پارامترهای موتور    84  و  83  و  82  و  80   و  71  و   9پارامترهای 
که مربوط به اتوتيون   pr.96  پارامتر , پس از تنظيم پارامترهای موتور هستند

  .  قرار دهيد101 يا 1است را روی 

  
  .اتوتيون ساکن و اتوتيون چرخان . جود دارد دو نوع اتوتيون و
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 قرار می دهيد و به درايو فرمان حرکت 1 را مساوی pr.96  زمانی که پارامتر 
می دهيد اتوتيون ساکن اجرا می شود يعنی محور شفت موتور نخواهد چرخيد 

ولی عمليات اتوتيون و محاسبه مقاومت اهمی استاتور و ساير مختصات موتور 
  . هد شدانجام خوا

 قرار دهيد الزم است که شفت موتور 101 را بر روی  pr.96 چنانچه پارامتر 
  .از بار جدا باشد که موتور بتواند بدون بار بچرخد 

 پس از اينکه فرمان حرکت داده شد محور موتور می چرخد و همزمان اتوتيون 
  . هم اجرا می گردد 

 و باعث می شود که درايو اتوتيون چرخان نسبت به اتوتيون ساکن بهتر است
 . کنترل دقيق تری بر روی موتور داشته باشد
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  مد کنترلی درايو 
 تعداد قطبهای سيم پيچی pr.81  توان نامی موتور و pr.80 اگر پارامترهای 

  ساده برای درايو تعريف v/f  قرار دهيد مد کنترلی 9999موتور را بر روی 
  . تيون نيست و نيازی به اتو می گردد

 را از روی پالک موتور خوانده و وارد کنيد مد 81 و 80اما اگر پارامترهای 
 با کنترل فلوی مغناطيسی برای اين درايو فعال می گردد و vector کنترلی 

   . نياز به اتوتيون دارد
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  پيامهای خطا 
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