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 مقدمه
 FR-E510,  FR-E520  ساخت شرکت ميتسوبيشی در سه مدل  E500  درايو 

توليد و ,  کيلو وات 7.5 کيلو وات تا 0.1 در محدوده توان بين FR-E540  و
  . عرضه می گردد
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  مدار قدرت و کنترل
  . را نشان می دهدE500 مدار الکتريکی درايو   , شکل زير
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  , STF ,STR ,    RH ,   RM  , RL ( ورودی ديجيتال 7 اين درايو دارای 
MRS و  RES  (  می باشد .  

 برای STR  برای فرمان راستگرد و ورودی STF ورودی  , بطور پيش فرض
  .فرمان چپگرد بکار می رود

 ,ين سرعتهای ثابت  از بRL  وRM  وRH  ورودی ديجيتال 3 با استفاده از 
 . سرعت را انتخاب کنيد7 ميتوانيد

وقتی اين ورودی را .  برای توقف اجباری درايو است MRS ورودی ديجيتال  
به صورت عادی است اما اگر اين ورودی را   ,بکار نمی بريد عملکرد درايو 

 قطع می گردد و درايو فرمان, ارتباط بين موتور و درايو , کنيد   )وصل(فعال 
  . توقف می دهد

 هم برای ری ست نمودن فالتها و خطاهای درايو RES از ورودی ديجيتال 
  . استفاده می شود

وروديهای ديجيتال را به سه  صورت می توانيد بکار ,  بر طبق شکلهای زير 
  . بگيريد

 source  وsink بر روی برد کنترلی يک جامپر وجود دارد که به دو حالت 
  . قابل اتصال است

 به SD  است و ترمينال sink اين جامپر بر روی , بطور پيش فرض کارخانه 
 . عنوان ترمينال مشترک برای وروديهای ديجيتال استفاده می شود
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 که PC ترمينال ,  تنظيم کنيد source چنانچه اين جامپر را بر روی حالت 
تعريف ولت است به عنوان ترمينال مشترک برای وروديهای ديجيتال + 24

  . خواهد شد
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ولت برای وروديها + 24برای موقعی که می خواهيد از منبع تغذيه خارجی 
  .  قرار دهيدsource جامپر را در حالت , استفاده کنيد نيز همانند شکل زير 
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  وروديهای آنالوگ

  . است)   4 و  2 ترمينالهای   ( ورودی آنالوگ 2 دارای E500 درايو 

 از نوع ورودی ولتاژ است و می تواند برای ولتاژهای 2الوگ ترمينال ورودی آن
  .ولت برنامه ريزی گردد  +10ولت و يا بين صفر تا + 5بين صفر تا 

 

ورودی در   )حالت پيش فرض ( بر روی صفر باشد pr.73  اگر پارامتر 
  . ولت خواهد بود+ 5محدوده صفر تا 

 در 2 دهيد ورودی آنالوگ ترمينال  قرار1 را بر روی pr.73 اگر پارامتر 
 .تعريف ميگردد , ولت + 10محدوده بين صفر تا 

 ميلی 20 تا 4ورودی آنالوگ از نوع جريان بين  ,  4 ترمينال ورودی آنالوگ 
  .آمپر را بکار می برد 
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 است که بطور پيش فرض در ABC  دارای يک خروجی رله ای E500 درايو 
  . رددزمان وقوع فالت فعال می گ

  

 از نوع ترانزيستوری با کلکتور Fu  وRun همچنين دارای دو خروجی ديجيتال 
  . باز است 

  . يک خروجی از نوع قطار پالس است FM خروجی 

  .  نيز يک خروجی آنالوگ استAM خروجی 
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  کنترل پانل
  .  را نشان می دهداين درايو  کنترل پانل ,  شکل زير 

  

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

  .و يا مقدار پارامترها را تغيير دهيد 
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 حالتهای مختلف و Mode نشان می دهد که با هر بار فشردن کليد , شکل زير 
  . ميشود ظاهر , منوهای متفاوتی 
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  .  نشان داده می شود 0.00وقتی که برق درايو را وصل می کنيد عبارت 

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

 در اين حالت برای تغيير فرکانس کنترل پانل کافی است که از کليدهای جهت باال 
  . اده کنيد  استفSET 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
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  يا pu   يا OP.nd  را فشار دهيد عبارت MODE اگر يکبار ديگر کليد 
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 
Externalيق وروديهای ديجيتال  است يعنی درايو از طر 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 
می توانيد به درايو فرمان حرکت راستگرد يا چپگرد بدهيد و با , روی کيپد 

  . درايو را متوقف کنيد TOPSاستفاده از کليد 
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در .  ظاهر می شود HELP    را فشار دهيد عبارتMODE  يکبار ديگر کليد 
 می توانيد تاريخچه فالتها را مشاهده کنيد  و تاريخچه فالتها را پاک HELP منوی 

   .کنيد و يا می توانيد درايو را تنظيم کارخانه کنيد 
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  انهبازگشت به تنظيمات کارخ
 می توانيد درايو را HELP  در منوی cL. Pr 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 cL.Pr يا ALLC گزينه های , باال يا جهت پايين کليدهای جهت 

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 
 د و دوباره عبارت به مقدار تنظيمات کارخانه تغيير داده می شو, پارامتر ها 

ALLCنمايش داده می شود .   
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 نيز می توانيد درايو را تنظيم کارخانه کنيد ولی در pr.cL با استفاده از گزينه 
اين حالت تعدادی از پارامترها که مربوط به وروديهای آنالوگ است تنظيم 

 . کارخانه نخواهد شد

  

 را بکار ALLC کارخانه گزينه پيشنهاد می کنيم برای بازگشت به تنظيمات 
  . ببريد
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  مرجع فرمان و مرجع سرعت 

اين پارامتر .  است Pr.79  پارامتر E500 يکی از مهمترين پارامترهای درايو 
مشخص می کند که فرمان حرکت و توقف و همچنين تغيير سرعت از کجا انجام 

  . می شود

 . نشان می دهدتنظيمات مربوط به اين پارامتر را ,  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 طريق وروديهای آنالوگ يا  از طريق وروديهای 
  . سرعتهای ثابت خواهد بود

  نيز  وجود دارد JOG  و   PUدر حالتهای ,  همچنين امکان استفاده از درايو  
.  
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  تنظيم کنيد فرمان  حرکت و توقف و 1 را بر روی  pr.79 اگر پارامتر 
,  و از طريق  کيپد  روی درايو PU تغيير سرعت همواره در حالت  , 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  . 
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 تنظيم شود فرمان حرکت و توقف از طريق 3 بر روی pr.79 اگر پارامتر 
 واز PU در حالت  ,  است و کنترل سرعت STR  وSTF وروديهای ديجيتال 

 . طريق  کنترل پانل انجام خواهد شد
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 قرار دهيد فرمان حرکت و توقف از طريق 4 را بر روی Pr.79 اگر پارامتر 
چنين کنترل سرعت از  و همPU  روی کيپد 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
  JOG 0و   PU  و External صورت  سه کنترل به 
 PU 1 و کيپد  ايو فقط از طريق  کنترل در

 External 2  کنترل درايو فقط در حالت 
راستگرد از طريق وروديهای  – فرمان حرکت و توقف و چپگرد 

 STFو  STR  
 PUکيپد   کنترل سرعت از طريق 

3 

 فرمان حرکت در جهت راستگرد و چپگرد از طريق کليدهای 
FWDو  REV و STOP کيپد   رویPU  
 سرعت از طريق وروديهای آنالوگ  کنترل 

4 
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  پارامترهای پرکاربرد
  .  را معرفی می نمايدE500 تعدادی از پارامترهای پرکاربرد درايو ,  جدول زير
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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 
اين پارامتر را مساوی فرکانس نامی موتور قرار 

  .دهيد 

 Pr.3 

60       
HZ 

 Pr.4   زياد ) high ( فرکانس ثابت 

30      HZ فرکانس ثابت متوسط    Pr.5 
10        
HZ 

 Pr.6  کم) LOW (انس ثابت  فرک

  –مدت زمان افزايش سرعت درايو   ثانيه5 
Acceleration 

7.Pr 

  –مدت زمان کاهش سرعت درايو    ثانيه 5 
 Deceleration 

8.Pr 

 در 
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 پالک 
  موتور

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

9.Pr 

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

 Pr.14 

400    v  ولتاژ خروجی درايو در فرکانس مبنای منحنی  
v/f 

Pr.19 

 Pr.71    انتخاب مدل و نوع موتور  استاندارد = 0
 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

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

79. Pr 

 KW(  80.Pr (توان نامی موتور 9999
 )A(جريان بی باری موتور   9999

  )جريان نامی موتور% 30
82.Pr 

 V(  Pr.83(نامی موتورژ لتاو  400 
 HZ(  Pr.84(فرکانس نامی موتور  50 

 غير 
  0=فعال

  اجرای اتوتيون درايو و موتور 
  فعال = 1

96. Pr 

 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 رد ورودی ديجيتال  تعيين عملک 6
 Run Pr.190  تعيين عملکرد خروجی ديجيتال  0
 Fu Pr.191  تعيين عملکرد خروجی ديجيتال  4

 ABC Pr.192  تعيين عملکرد رله خروجی  99
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 Pr.224    تعيين عملکرد فن خنک کننده درايو  0
   روش توقف موتور 9999

 Ramp توقف به صورت  = 9999
Pr.250 

 Pr.251   فعال يا غير فعال نمودن خطای قطع فاز خروجی  فعال  = 1 
   

  

 

 

 

  

  

  مد کنترلی درايو 
قرار دهيد   9999 که توان نامی موتور است را بر روی pr.80 اگر پارامتر 

. فعال می گردد که نيازی به اتوتيون ندارد,  ساده برای درايو v/f روش کنترلی 
وارد نموديد مد کنترلی , ز روی پالک موتور ا را pr.80 اما اگر پارامتر 

فعال می شود و نياز به اتوتيون خواهد , برداری به همراه کنترل فلو برای درايو 
  . بود
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  اتوتيون درايو و موتور
 84 و  83 و  82 و  80   و 9 برای اتوتيون نمودن درايو و موتور پارامترهای

 سپس اتوتيون را در پارامتر .  کنيد را از روی پالک موتور خوانده و وارد 
pr.96 نماييد فعال .  

  
 بعد از آن بايد به درايو فرمان حرکت بدهيد و تا پايان اتوتيون فرمان را قطع 

   . نکنيد تا اتوتيون به درستی انجام شود
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  جدول خطاها
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