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کار گيری درايو بدستورالعمل 
Ls sv-iv5 در يک تابلوی 

   کششیآسانسور
  

  

  

  

  مقدمه 

  سخت افزار 

  ی پد کنحوه کار با 

   گروه های اصلی پارامتر ها 

  توضيح پارامترها 

  اتوتيون ساکن

  اتوتيون گردان 

  چک کردن انکودر 
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  : مقدمه 
 کيلووات در دو مدل با 375 کيلووات تا 2.2 های از  ساخت شرکت ال اس و در توانsv-iv5درايو 

 ولت و برای کاربردهای صنعتی 400 ولت و ورودی با ولتاژ ورودی سه فاز220ورودی سه فاز 
  . عرضه شده است ... اتوماسيون و هم چنين جرثقيل، باالبر، آسانسور، نوارنقاله و نورد و 

اتصال شفت انکودر به درايو مخصوص ی ترمينال های قابليت بکار گيری با موتورهای آسنکرون و دارا
  . می باشد

  .  باشد AB ی بسته می شود و انکودر نيز بايد از نوع افزايشclosed loopاين درايو فقط به صورت 

  

  : سخت افزار 
 ورودی ديجيتال و سه ورودی آنالوگ ، سه خروجی رله ای ، يک خروجی 11 دارای sv-iv5درايو 

دارای ترمينال هايی برای اتصال يک انکودر . لکتور باز، و دو خروجی آنالوگ است ترانزيستوری ک
مقاومت ترمز .  می باشد ديگر  و خروجی های انکودر برای استفاده مدارات کنترلرABافزايشی 

امکان افزايش ورودی های آنالوگ توسط بردهای .  متصل می شودB2و   B1 خارجی، بين ترمينال های 
 .  تا پنج ورودی نيز وجود دارد I/Oتوسعه ای 

 روی درايو نصب گردد، El-I/Oاگر از اين درايو برای يک آسانسور استفاده می کنيد بايد کارت توسعه 
يو در حالت راون نصب اين کارت نيز می توانيد درايو را دريک تابلوی آسانسوری اما با تنظيم ددولی ب

General Vector Controlيد نيز به کاربگير).CoN-02=General Vector (  

حالت ( مربوط به تغذيه مدارکنترلی درايو است و در حالت برق اضطراری  Ac2 و Ac1ترمينال های 
 که در شکل صفحه بعد نشان داده نشده است  در تابلوهای آسانسور مورد استفاده قرار می گيرد) باطری

 .  
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  نحوه کار با کی پد

ی درايو و هم چنين تغيير  می توان برای مشاهده متغيرهاiv5روی درايو موجود بر  LCD از کی پد
  . ، در جدول زير توضيح داده می شود  و عملکرد هر کدامی روی کی پدکليد ها. پارامترها استفاده نمود

  توضيح  کليد
MODE  برای حرکت بين گروه های پارامتری و رفتن به

  اولين پارامتر در هر گروه

PROG  جام تغييرات بر روی پارامتر ها و فعال برای ان
  کردن پارامتر دهی 

Ent  برایsave کردن مقدار پارامتر   
Up حرکت در بين پارامترها و گروه های اصلی منو  

  افزايش مقدارپارامترها

Down حرکت در بين پارامترها و گروه های اصلی منو  
   کاهش-تغيير مقدار پارامتر

Shift/Esc ن نما به سمت راست حرکت دادن مکا  
   تغييراتمنصرف شدن از

REV  فرمان چپگرد به موتور از طريق صفحه کی پد  
FWD فرمان راستگرد به موتور از روی صفحه کليد   
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 DOI ، عبارت LCDدر سمت چپ .  را فشار دهيد MODEبرای شروع پارامتر دهی ، ابتدا کليد 
 تا DOI-01در اين گروه پارامترهای . ان می دهد را نشDIOظاهر می گردد که گروه پارامتری 

DIO-97 دارد که با کليد های سمت باال وسمت پايين  قرار)Up   وDown ( می توان به آن ها
  . دسترسی پيدا کرد

 را فشار دهيد گروه های بعدی پارامترها را می توانيد مشاهده کنيد و ويرايش MODEاگر دوبار کليد 
  . نماييد 

برای تغيير پارامترها در هر گروه، .  را فشاد دهيد به صفحه اول باز می گرديدMODEليد چندبار که ک
 و باال و پايين به کار ببريد و پس از Shift را به همراه کليدهای  Enter و سپس کليد PROGکليد 

  .  را فشار دهيدEnt کليد ه انجام تغييرات، دوبار
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  گروه های اصلی پارامترها 
  . ی پارامترها در جدول زير، توضيح داده شده است گروه های اصل

  توضيح  گروه اصلی
DIS  تنظيمات مربوط به اينکه کدام متغيرها نمايش داده . متغيرهای درايو را نشان می دهد

  .شوند
DIO پارامترهای مربوط به ورودی و خروجی های ديجيتال  

PAR  کپی کردن پارامترها-رخانه ای بازگشت به تنظيمات کا- اتوتيون-پارامترهای موتور - 
  ...و  پسورد

FUN ری ست – ترمزمکانيکی - شتاب ها– سرعت ها - مرجع سرعت - مرجع فرمان 
  اتوماتيک

CON  توابع – کاربرد درايو -مد کنترلی PID 
EXT   پارامترهای مربوط به ارتباطات سريال، درصورتی که کارت توسعه ارتباط سريال

  . نصب گردد
AIO يمات مربوط به ورودی و خروجی های آنالوگتنظ  

USR  پارامترهای مربوط بهuser 
2nd درصورتی که درايو، برای کار با دو موتور جداگانه، -پارامترها برای موتور دوم 

  .برنامه ريزی شود
E/L  پارامترهای مربوط به آسانسور و کارت توسعهE/L در صورتی که اين کارت توسعه 

  .، نصب شود
SYNC  پارامترهای مربوط به کارت توسعه ی sync I/O درصورتی که کارت ، نصب 

  .گردد
WEB   پارامترهای مربوط بهWEB control برای ماشين آالت شبيه کابل جمع کن که قطرو 

  . کشش متغير دارند
  

دا درايو و بايد ابت. حال کار است نمی توان تغيير داد بسياری از پارامترها را در زمانی که درايو در
  . موتور ، متوقف شود تا بتوان پارامترها را تغيير داد
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 displayگروه پارامترهای 
 LCDدر حالت عادی ، بر روی صفحه .  در اين گروه جای دارند DIS-06 تا DIS-01پارامترهای 

   دادهکی پد، سرعت موتور، مد کنترلی، گشتاورخروجی به درصد، و جريان خروجی به آمپر، نشان 

  . می شود

 DIS-06 تا DIS-01 ساير متغيرها باشد از پارامترهای  اگر به غير از اين متغيرها ، نياز به دانستن
  . استفاده می کنيم

  . جدول زير ، مقادير پيشنهادی برای تنظيم در اين پارامترها را نشان می دهد

  پارامتر  نام   پيشنهادی-تنظيم گردد
Terminal in Disply1  DIS-01  

Terminal out Display2 DIS-02 
DC Bus Voltage Display3 DIS-03 

 Process PID DIS-04  تنظيم نگردد
 Fault Display DIS-05   تنظيم شده استFaultبرروی 

0=Not used  User group DIS-06 
  

 هستی و وقتی در صفحه ی اصلی.  را انتخاب کرده ايم  Terminal in متغير DIS-01برای پارامتر 
در خط بااليی عبارت .  مشاهده خواهد شد DIS-01پارامتر   کليد سمت باال را يکبار فشار دهيد

Terminal in  در خط پايين LCDوضعيت .  مقدار آن را به صورت اعداد صفر و يک خواهيد ديد
 هر کدام از. جدول زير ، چک کنيد را می توانيد طبق Bx و Fx وRx و P7  تاP1ورودی های 

  . ورودی ها که فعال شود، بيت متناظر با آن، يک خواهد شد

P7 P6  P5  P4  P3  P2  P1  Bx  Rx  Fx   ترمينال
  ورودی 

  وضعيت  0/1  0/1  0/1  0/1  0/1  0/1  0/1  0/1  0/1 0/1
 

جدول زير بيت متناظر با هر .  نيز وضعيت ترمينال خروجی را قرار داده ايم DIS-02برای پارامتر
  . ان می دهد کدام از اعداد را نش

30A/30BNC  NC  DC1 Ax2  Ax1  ترمينال خروجی  
  وضعيت  0/1  0/1  0/1 بدون استفاده بدون استفاده  0/1

  

  . هر خروجی که فعال گردد بيت متناظر با آن يک می شود 
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  :DIOپارامترهای 
  و خروجی هایP7 تا P1پارامترهای مربوط به ورودی و خروجی های ديجيتال يعنی ترمينال های 

Ax1 و Ax2و OC1  30( و خروجیABC ( هم چنين تايمر درونی و عملکرد درايو در برابر
Overloadدر اين بخش تنظيم می گردد  .  

 را نشان   کششی در يک تابلوی آسانسوری iv5 برای استفاده از درايو  جدول زير ، تنظيمات پيشنهادی
  . می دهد 

  

  پارامتر  توضيح  تنظيم
 speed-L DIO-01به عنوان ورودی انتخاب سرعت  P1تعريف ترمينال   1
 speed-M DIO-02 به عنوان ورودی انتخاب سرعت P2تعريف ترمينال  2
 speed-H DIO-03به عنوان ورودی انتخاب سرعت P3تعريف ترمينال  3

 DIO-04   به عنوان حالت قطع برق و استفاده از باطریP4تعريف ترمينال  30
 Jog DIO-05عنوان سرعت  به P5تعريف ترمينال  4
 DIO-06   استفاده نشودP6ترمينال  0
 DIO-07   استفاده نشودP7ترمينال  0
 

       به وسيله اين سه ورودی.  برای انتخاب سرعت، استفاده می شودP3 و P2و  P1ترمينال های 
  Fast رعت در کاربردهای آسانسوری، معموًال سه س. می توانيد هشت سرعت مختلف را انتخاب کنيد 

 با سرعت P3  تاP1جدول زير، ارتباط ورودی های .  به کار گرفته می شودSlow و Mediumو 
  . انتخابی را نشان می دهد 

  

  P1 P2  P3  سرعت
Fun-12= speed0 0 0 0 
Fun-13= speed1 1 0 0 
Fun-14= speed2 0 1 0 
Fun-15= speed3 1 1 0 
Fun-16= speed4 0 0 1 
Fun-17= speed5 1 0 1 
Fun-18= speed6 0 1 1 
Fun-19= speed7 1 1 1 
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 به P5ورودی .  به معنای فعال شدن آن ورودی و صفربه معنی غير فعال شدن آن ورودی است 1
 فعال گردد بدون توجه به اينکه کدام Jog=P5هرزمان که ورودی .  تنظيم شدJogعنوان سرعت 
 نسبت به  Jogسرعت .  انتخاب خواهد شدJogعت  انتخاب شده باشد سرP3تا  P1سرعت توسط 

  . تمامی سرعت های ديگر اولويت دارد 

        در زمان قطع برق و موقعی که از باطری برای حرکت دادن کابين آسانسور استفاده P4ورودی 
  . پارامترهای زير نيز مربوط به تنظيم خروجی های ديجيتال است. می شود به کار می رود

  

  

  پارامتر  توضيح  دتنظيم شو
 DIO-41 برای کنترل ترمز مکانيکی Ax1تنظيم خروجی   18

 DIO-42   استفاده نشودAx2خروجی   0
 DIO-43   استفاده نشودOC1خروجی  0
 برای نشان دادن آمادگی 30ABCرله خروجی  1

  .درايو و نداشتن فالت به کار رود
DIO-46 

 

  :  اين گروه شامل رساير تنظيمات مهم د

  

  پارامت  توضيح  ظيم شودتن
10RPM  مقدارسرعتzero speed DIO-47 

 DIO-49  تشخيص يک سرعت خاص 0
 DIO-52  مقدارمجاز برای انحراف از سرعت مرجع %2

 DIO-57  سطح اضافه بار که در مورد آن هشدار داده شود %130
5 sec مدت زمان مجاز برای اعالم هشدار اضافه بار  DIO-58 

1=yes ن حفاظت اضافه بار موتورفعال کرد  DIO-59 
 DIO-60  مقدار مجاز اضافه بار موتور %150
8 sec مدت مجاز برای اضافه بار موتور  DIO-61 
 DIO-62  دمای هشدار در مورد داغ شدن اينورتر  75درجه 
 DIO-64  دمای هشدار در مورد داغ شدن موتور 120درجه 

2=stop ای ورودی دچار عملکرد درايو در زمانی که فرمان ه
به طور مثال نويز شديد يا قطع شدگی کابل . مشکل گردد

   -فرمان
  0=موتور به حرکت خود ادامه دهد

  1=موتو از درايو جدا کردد و آزادانه بچرخد
  2=درايو موتور را متوقف کند

DIO-97 
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  PARگروه پارامترهای 

 پارامترها بين درايو و کی پد ، پسورد ، پارامترهای مربوط به بازگشت به تنظيمات کارخانه ، کپی کردن
  . در اين بخش پيکر بندی می شود....پارامترهای موتور، تنظيمات مربوط به اتوتيون و 

  بازگشت به تنظيمات کارخانه 
اگر .  مربوط به تغيير پارمترهای درايو به تنظيمات پيش فرض کارخانه است PAR-01پارامتر 

        قرار All Groups را روی  PAR-01غيير دهيم مقدار پارامتر بخواهيم تمامی پارامترها را ت
در حالت . در اين صورت کليه پارامترهای درايو، با مقاديرکارخانه ای جايگزين خواهد شد. می دهيم

زمانی که پارمترهای درايو را به مقادير کارخانه تغيير داديم . عادی مقدار اين پارامتر، صفر است 
  . اين پارامتر، صفر خواهد شدبازهم مقدار 

  . شود می توان فقط همان گروه را انتخاب نمود  default اگر بخواهيم فقط گروه خاصی از پارامترها 

  

  :  ساير پارامترهای اين گروه 

  پارامتر  توضيح  تنظيم شود
No/Yes کپی کردن پارامترها از درايو به کی پد   PAR-02 
No/Yes کی پد به درايوکپی کردن پارامترها از   PAR-03 

 PAR-04  قفل کردن پارامترها برای جلوگيری از دسترسی غيرمجاز 0
 PAR-05  پسورد 0
  

.  در حالت عادی صفر است که امکان دسترسی به همه پارامترها وجود دارد PAR-04مقدار پارامتر 
در مورد پسوورد . اهد بود قرار دهيد تغيير در مقدار پارامترها، امکان پذيرنخو12مقدار آن را روی 

 عددی غير از صفر باشد، فقط به PAR-05زمانی که مقدار . يک  عدد چهار رقمی را بکار بگيريد
برای فعال کردن پسوورد ، مقدار آن را روی صفر قرار .  دسترسی خواهيد داشتdisplayپارامترهای 

  .دهيد 

  

  

  

  

 farsidrive.blogsky.com  ,  farsidrive.parsiblog.com   راهنمای فارسی انواع اينورتر و درايو در آدرسهای   



  انواع درايو تعميرات     farsidrive.blogsky.com                             09132211861         محمديان مهندس

  

  

  پارامترهای موتور  
  

  پارامتر  توضيح  تنظيم
 KW(  PAR-08(توان نامی موتور   موتوراز روی پالک

 PAR-09  روش خنک شدن موتور  0
 PAR-10  تعداد پالس انکودر در هر چرخش  از روی پالک انکودر

0=A 0(جهت چرخش انکودر=A,1=B(  PAR-11 
Yes خطای انکودرصفعال کردن تشخي   PAR-12 

2 msec ثابت زمانی فيلتر انکورد  PAR-13 
0.5 sec دت زمان مجاز برای اعالم خطای انکودر م  PAR-14 

 RPM(  PAR-17(سرعت حداکثری موتور  1500
 v(  PAR-18(ولتاژ نامی موتور  380

 PAR-19  تعداد قطب های موتور  4
 PAR-20  بازدهی  -ضريب بهره وری موتور 

 PAR-21  مقدار لغزش =سنکرون سرعت -سرعت نامی  موتوراز روی پالک 
 A(  PAR-22(جريان نامی موتور  وتور از روی پالک م
1=standstill   گردان يا ساکن (نوع اتوتيون(  PAR-23 

  

 ، تعداد ، ولتاژنامی، تعداد قطب، نامیپارامترهای موتور شامل توان، روش خنک شدن، سرعت 
  . موتور از روی پالک موتور خوانده شود) In(قطب، مقدار لغزش موتور، و جريان نامی 

 را روی PAR-09 جداگانه است پارامتر فن همواره در حال خنک شدن توسط يک موتوراگرموتور 
    اما اگر موتور از نوع بدون فن جداگانه است و يا فن، بعضی مواقع در مدار وارد . يک قرار دهيد 

. به نمودمقدار لغزش موتور را از روی پالک می توان محاس. می گردد مقدار صفر را انتخاب کنيد
اما .  دور بر دقيقه است1500 ،  هرتز50 در فرکانس  يک موتور چهارقطبسنکرونسرعت 

به طور مثال برروی پالک يک . موتورهای آسنکرون در بار نامی ، سرعتی کمتر از اين مقدار دارند
  . قيد شده است1370RPMموتور، مقدار سرعت نامی 

  رعت بدست آورد مقدار لغزش را می توان از تفاوت اين دو س

1500-1370=130 RPM 

 را که تعداد پالس های انکودر به ازای هر دور چرخش محورموتو است را از PAR-10مقدار پارامتر
  .  پالس به ازای هر دورچرخش است 1024معموًال . روی پالک انکودر پيدا کنيد
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ان دز بار جداکنيد اتوتيون گراگر بتوانيد شفت موتور را ا. نوع اتوتيون بستگی به شرايط موتور دارد
  . اجرا می گردد

اما در آسانسور، موتور همواره درگير بار است و نمی . دقيق تر است) Rotational(اتوتيون گردان 
  . توان محور موتور را از بار جدا نمود پس اتوتيون ساکن را انتخاب کنيد 

ت توسط اتوتيون، محاسبه گردد را  ، نوع متغير يا متغيرهايی که قراراسPAR-24مقدار پارامتر 
پس از انجام اتوتيون ، مقادير .  را انتخاب نماييد All2برای اين پارامتر، مقدار . مشخص می کند

PAR-26 تا PAR-30 محاسبه می گردد  .  

  

  پارامتر  توضيح
 PAR-26  جريان فلوی موتو

 PAR-27   موتورTrثابت زمانی 
 Ls PAR-28اندوکتانس نشتی 

 Lsigma PAR-29شتی ضريب ن
 Rs PAR-30مقاومت اهمی استاتور 

 
  .  ولتاژ انکودر از طريق جمپرهای روی برد اصلی تعيين می شود–مهم 
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 FUNگروه پارامترهای 
مرجع فرمان درايو، مرجع سرعت درايو، سرعت ها، شتاب های حرکت، ری ست اتوماتيک، و عملکرد 

  .ش تنظيم می گرددترمز مکانيکی ، در اين بخ

  پارامتر  توضيح  تنظيم گردد
0(terminal 1) مرجع فرمان حرکت درايو 

  0=از طريق ترمينال های ورودی 
  2 =ازطريق کليد های کی پد

FUN-01 

1=KEYPAD 1 مرجع انتخاب سرعت درايو  
0=Analog 

1=Keypad 1 

FUN-02 

0=Decel انتخاب روش توقف کردن موتور  
0=Deceleration 

1=Free Run 

FUN-03 

1500RPM حداکثر سرعت موتور  FUN-04 
  

 قابل انتخاب است و Speed-H و Speed-M و Speed-Lهشت سرعت مختلف توسط ورودی های 
  . تنظيم می گرددFUN-19 تا FUN-12در پارامترهای 

 پارامتر  توضيح  تنظيم گردد
0  Speed 0=0 FUN-12 

150  RPM Speed 1= slow FUN-13 
600  RPM  Speed 2=Medium FUN-14 

0  Speed 3= 0 FUN-15 
1452  RPM  Speed 4=Fast FUN-16 

0  Speed 5=0 FUN-17 
0  Speed 6=0 FUN-18 
0  Speed 7=0 FUN-19 

150  RPM   سرعتJog FUN-20 
0=Max Speed  مرجع مورد استفاده برای شتاب  FUN-33 

 FUN-36  شتاب اوليه قبل از شتاب مثبت اصلی %50
 FUN-37  شتاب در انتهای شتاب مثبت اصلی %50
 FUN-38  شتاب در ابتدای شتاب منفی اصلی %50
 FUN-39  شتاب در انتهای شتاب منفی اصلی  %50
3sec  شتاب اصلی مثبتAcc FUN-40 
3sec  شتاب اصلی منفیDec FUN-41 
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0.5sec شتاب منفی در زمان توقف اضطراری  FUN-51 
100msec  نياز برای مغناطيس شدن هستهزمان مورد  FUN-52 
100msec Hold time at stop FUN-53 

 

 .  نشان داده شده است شکل زير در Fun-41تا   FUN-36شتاب های حرکت،  نمودار

  
 مدت زمانی را نشان می دهد که موتور در انتهای حرکت و در زمان توقف، در FUN-53پارامتر
     تنظيم DIO-47 در پارامتر Zero speedمقدار سرعت .  باقی می ماندZero Speedسرعت 
  . می شود

 مربوط به منحنی حرارتی موتور وبه شکلی با اضافه حرارت  FUN-56تا    FUN-54پارامترهای 
  .موتور ارتباط پيدا می کند 

 به درايو PTC بر روی موتور نصب نشده و يا PTCبرای جاهايی به کار می رود که سنسور حرارتی 
  به صورت تخمينی متصل نمی گردد، در اين صورت درايو می تواند حرارت توليد شده در موتور را،

  .محاسبه کند و از اضافه حرارت موتور، جلوگيری نمايد 

  

  پارامتر  توضيح  تنظيم شود
Yes فعال نمودن حفاظت اضافه حرارت موتور  FUN-54 

 FUN-55  مقدار مجاز تلفات حرارتی برای يک دقيقه %150
مقدار مجاز تلفات حرارتی موتور در حالت کار  %100

 دائم 
FUN-56 
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، اين 7.5KWبرای يک درايو .  ها را مشخص می کندIGBT فرکانس سوئيچينگ FUN-57پارامتر 
را خيلی زياد کنيد ) سوئيچينگ(اگر فرکانس کرير.  کيلوهرتز تنظيم می گردد10 يا 8مقدار ، بر روی 

  .  ممکن است آسيب ببيندIGBT درايو داغ می کند و

  . اگرفرکانس کرير را خيلی کم کنيد موتور صدای ناهنجار خواهد داد و به قول معروف زوزه می کشد

  پارامتر  توضيح  تنظيم شود
8 KHz فرکانس کرير  FUN-57 
1=yes فعال نمودن ری استارت اتوماتيک فالت  FUN-59 

 FUN-60  تعداد مجاز ری استارت اتوماتيک فالت  2
3 sec  فاصله زمانی بين وقوع خطا تا ری ست 

  شدن
FUN-61 

 FUN-63  مقدار مجاز اضافه سرعت %105
 FUN-64  مدت مجاز برای اضافه سرعت درايو 0.5

  

اگر ری استارت اتوماتيک را فعال کنيد ، وقتی درايو فالت می دهد می تواند به طور اتوماتيک ، فالت 
تعداد ری ست .  وارد کنيدFUN-60ز برای ری ست شدن اتوماتيک را در تعداد مجا. را ری ست نمايد

  . افزايش پيدا کند اما ممکن است به درايو آسيب وارد شود10شدن ها می تواند تا 
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  .  مربوط به عملکرد ترمز مکانيکی آسانسور است  FUN-69   تاFUN-65پارامترهای 

  پارامتر  توضيح تنظيم
0.1sec ياز برای باز شدن ترمزمدت زمان مورد ن  FUN-65 

15 RPM  سرعت خروجی درايو در زمان باز شدن ترمز  FUN-66 
 FUN-67   جريان خروجی درايو در زمان باز شدن ترمز %80

0.1sec مدت زمان مورد نياز برای بسته شدن ترمز  FUN-68 
15RPM  سرعت خروجی درايو در زمان بسته شدن ترمز  FUN-69 

150RPM  مان قطع برق آسانسور و استفاده از باطریسرعت درز  FUN-70 
48 V  مقدار ولتاژ باطری بر رویDC Bus FUN-71 

 

به منظور اينکه درايو در زمان قطع برق آسانسور و در حالت نجات اضطراری بتواند کابين را حرکت 
 Sو R  ی های باطری ها از طريق يک کنتاکتور ايزوله ، به ورود. دهد از باطری استفاده می شود

  .  متصل می گرددAc2 و Ac1 نيز به ورودی های upsولت 220  وصل می شوند و ولتاژ 

فعال گردد، درايو، موتور را با سرعت تنظيم شده در پارامتر ) در اين جزوه( P4زمانی که ورودی 
FUN-70 حرکت می دهد  . 
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سانسور و براساس شرايط موجود  و توسط کنترلر آRx يا Fxجهت حرکت موتورهم توسط ورودی های 
 . تعيين خواهد شد

 

  

  CONگروه پارامترهای 
 و چند پارامتر ديگر در اين گروه جای PIDمد کنترلی درايو و نوع کاربرد درايو، همچنين پارامترهای 

  . دارند

  پارامتر  توضيح  تنظيم شود
1=Speed مد کنترلی درايو  

1= speed control 
2= Torque Control 

CON-01 

General Vector  کاربرد درايو)Application(  CON-02 
 CON-29  محدود کردن گشتاور در حرکت راستگرد %150
 CON-30  محدود کردن گشتاور در حرکت چپگرد %150
 CON-31 محدود کردن گشتاور در حالت ژنراتوری شدن موتور %150

  

  AIOگروه پارامترهای 
 از دو تااما توضيح مختصری در مورد .  جزوه، استفاده نشده اند ورودی و خروجی های آنالوگ در اين

  آن ها ارائه می گردد

 پارامتر  توضيح
AIO-01   و کاربرد آنAI1تعريف ورودی آنالوگ 

AI1  AIO-02نوع ولتاژ يا جريان ورودی 
Ai1 AIO-03ولتاژ ورودی حداقل برای 

Ai1 AIO-05ولتاژ ورودی حداکثر برای 
AIO-74   و کاربرد آن ها AO1ی آنالوگ تعريف خروج

AO1 AIO-75مبدأ خروجی آنالوگ 
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  اتوتيون ساکن 
. اتوتيون ساکن برای موتورهايی انجام می شود که امکان جدا نمودن شفت موتور از بار، وجود ندارد

 درايو  فظه بايد به درستی وارد حا PAR-22 تا PAR-08ابتدا تمامی پارامترهای موتور و انکودر از 
 يعنی اتوتيون ساکن را انتخاب کنيد، سپس در پارامتر 1عدد   PAR-23  در پارامتر . شده باشد 

PAR-24 می توانيد Rs tuning ،Lsigma ،Flux current ،Ls tuning يا Tr tuning را به 
 باال را دموار قراردهيد تا تمامی  All2 را برروی  PAR-24تنهايی انتخاب کنيد و يا مقدار پارامتر 

  . يکجا محاسبه کند 

  

  اتوتيون گردان 
 را PAR-22  تاPAR-08برای انجام اتوتيون گردان، همانند اتوتيون ساکن بايد تمامی پارامترهای 

توجه داشته .  نوع اتوتيون را بايد گردان انتخاب کنيد PAR-23در پارامتر . ابتدا به درايو داده باشيد
  . يعنی شفت موتور را از بار جدا کنيد. د آزادانه قادر به حرکت باشد باشيد که محور موتور باي

را يکجا ...  و Lsو   Rs   را انتخاب کنيد تا تمامی پارامترهای All1 مقدار PAR-24در پارامتر 
  . محاسبه کند

  

  چک کردن عملکرد انکودر
روی برد .  را خاموش نماييدانکودر را به ترمينال درايو ، متصل کنيد درايوقبل از اينکه سيم های 

 را طوری تظيم کنيد که با ولتاژ تغذيه ی انکودر همخوانی داشته باشد، اگر ولتاژ JP2کنترلی ، جمپر
 نيزبرای انکودر 15 و12ولتاژهای .  قرار داده شود5+ روی JP2 ولت است جمپر5+تغذيه انکودر 

  .  ولتی تنظيم می گردد 15 و12های 

اگر انکودر از نوع کلکتور باز است روی . به نوع خروجی انکودر است مربوط JP3 و JP1جمپر
OC و اگر نوع ديگر است روی LDتنظيم شود  .  

محور موتور را با دست . سيم های انکودر را به ترمينال مربوطه وصل کنيد و درايو را روشن نماييد
در . ر به درستی انجام شدهحرکت دهيد اگر در حالت راستگرد، مقدار سرعت منفی بود، اتصال انکود

 را که جهت چرخش انکودر را نشان می دهد تغيير دهيد، يا می PAR-11غير اين صورت پارامتر 
 .  را روی ترمينال ورودی عوض کنيد-Bو     -A   همچنينو   +Bو   +Aتوانيد جای ترمينال های 
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