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  مقدمه 

  سخت افزار 

  وه کار با کی پد مخصوص نح

  گروههای پارامتری توضيح پارامترها

  

  

  مقدمه 
مله کاربرد آسانسوری ،  است و جهت کاربردهای مختلف از ج و آمريکا ساخت کشور آلمانKEBدرايو 

  . طراحی و ساخته ميشود

  . نام برد F6  ، B6 و F5 ،G6 و F4 در حال حاضر ميتوان از KEBدر بين مدل های درايو 

 است واستفاده از راهنما به منظور طراحی  F5 جهت آشنايی و معرفی درايو طمطالب اين راهنما فق

  .تابلوهای تجاری ، به هيچ عنوان توصيه نميگردد

  رتورآهنربای  با و موتورهای سنکرون آسنکرونبرای کار با موتورهای   combivert F5 درايو

 . قابل استفاده است  Closed Loop و open Loopدائمی و به دو صورت 
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  سخت افزار 
و  خروجی رله ا ی  2خروجی آنالوگ ،  2ورودی آنالوگ ،   2 ورودی  ديجيتال، 8 دارای F5درايو 

  .  قرار دارندX2Aبر روی ترمينال روجی ديجيتال قابل برنامه ريزی ميباشد که  خ2

  .  و به منظور ايجاد مدار ايمنی برای سيستم استSTo مربوط به ورودی های X2Bترمينال 

انکودر خواهد   نيز مربوط به اتصاالت X3B  وX3Aاگر کارت انکودر نصب شده باشد ترمينال های 

  . بود

  . وجود دارد...  برای اتصال کی پد و X4A نيز به نام Dپين  9مينال همچنين يک تر

  ABZ  ، Endat ، Hiperface ، Ssi،  Sin/ cos  امکان اتصال انکودرهای افزايشی معمولی

،Biss  و انواع uvwاين درايو وجود دارد و بر اساس نوع انکودر ميتوان کارت انکودر را انتخاب ه ب 

  . نمود

 افزايشی است کارت انکودر نيز بايد متناسب با آن در نظر TTLثال انکودر شما از نوع اگر به طور م

 . گرفته شود
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LEDاگر در زمان خريد درايو، کی پد نوع. دو نوع کی پد معموًال برای اين درايو ، قابل سفارش است

  . ردد است نصب ميگ segment 7 که دارایLEDسفارش داده شود بر روی درايو نوع

 است و معموًال برایLCDکه دارای صفحه یيک مدل ديگر از کی پد برای اين درايو وجود دارد

  . برنامه ريزی درايو، از اين کی پد استفاده ميشود، و پس از برنامه ريزی درايو ، از آن جدا ميگردد

جام شود در غيردقت شود که وصل کردن يا جدا کردن کی پد حتمًا در زمان خاموش بودن درايو ان

  . اينصورت ، کی پد يا درايو ، آسيب خواهد ديد
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  LCDنحوه کار با کی پد اپراتور 
 وکليدهای سمت باال و سمت پايين و  Esc و Enter وF4  تا F1 دارای کليدهای LCDکی پد نوع 

رای اتصال به شبکه   و احتماًال يک ترمينال ب RS232 / 485دارای يک ترمينال برای اتصال به 

CAN  وRs485  و يک اسالت برای نصب مموری کارت SDميباشد  .  

  

کليد .  کردن پارامتر استفاده ميشودSave برای ورود به منوها و ورود به مد ويرايش و  Enterاز کليد 

Esc  برای بازگشت و صرف نظر از تغييرات و ازکليدهای جهت باال و پايين برای افزايش و کاهش 

  .مقادير پارامترها و يا حرکت بين منوها و پارامترها بکار ميرود

و در زمان .  قرار داردLCD نيز در زير صفحه ی  F1, F2, F3, F4نام های ه ار کليد ديگر بچه

  .، عملکرد کليد نمايش داده ميشود بر روی صفحه برنامه ريزی درايو، کنار هر کدام
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  منوهای اصلی برنامه ريزی 
  . را نشان ميدهد LCD operatorر منوهای اصلی جدول زي

  منو  توضيح

 Operator system(OS)  پسورد و اطالعات سخت افزاری

 Basic setup(US)  تنظيمات اوليه درايو

   Inputs(LI)  ترمينال های ورودی ديجيتال

   Motors Data(LM)  اطالعات موتور

  Encode Data (LE)  پارامترهای انکودر

  Machine Date (LN)  انسوراطالعات آس

  Speed profile (LS)  سرعت ها

  Tune parameters(LL)  اتوتيون

 Control setting(LC)  تنظيمات کنترلی درايو

 Timer parameters(LT)  تنظيمات تايمر 

  Positioning parameters(LP)  پارامترهای موقعيت يابی

  Special functions (LX)  تنظيمات خاص

Save  کپی پارامترها و  Configuration handling (CH)  

  Analog(LA)  ورودی و خروجی های آنالوگ

  Out put (LO)  خروجی های رله ای و ترانزيستوری

  Diagnostic parameter (Dg)  پارامترهای تشخيصی

  Field Bus(FB)  پارامترهای ارتباطی

  Terminal Slowdown(TS)  آستانه سرعت
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  combivisنرم افزار
. يوتر نيز قابل استفاده استپ از طريق کامKEB برای برنامه ريزی درايوهایCombivisنرم افزار

  .  يک درايو را در آن آپلود کردبه وسيله کامپيوتر ميتوان فايل مربوط به پارامترهای از قبل تنظيم شده

  . فايل نگهداری نموديا ميتوان پارامترهای داخل درايو را به يک کامپيوتر منتقل و در يک

فابل ها با.  انتقال دهيد LCD operator و از طريق آن بهSDميتوانيد فايل را به يک کارت مموری

  .  نگهداری ميشوندdw5.پسوند
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Basic Setup  
واحد اندازه گيری، نوع موتور ، مرجع سرعت و بازگشت به تنظيمات کارخانه  در اين منو تنظيم 

   .ميشود

  پارامتر  توضيح  تنظيم گردد

m/s واحد اندازه گيری  us02  

  us03  نوع موتور  0

1= binary speed  نوع کنترل و مرجع سرعت  us04  

Write config to drive بازگشت به تنظيمات کارخانه  us05  

1 m/s  حداکثر سرعت  us06  

  

 us05يد سپس از پارمتر را وارد کنus06   و us04و   us02 ابتدا پارامترهای : نکته مهم 

 نوع موتور را تغيير  us03و اگر بعد از اين کار به طور مثال . برای تنظيمات کارخانه ای استفاده کنيد

  .   بار کنيد us05داديد بايد دوباره تنظينات کارخانه ا ی را به وسيله 

ميتوان از .  ميکندرا مشخص...  واحد اندازه گيری برای سرعت و شتاب و گشتاور و  us02پارامتر 

متر بر ثانيه است استفاده   m/s متريک که  وت بر متر است يا از واحد هایف که  Imperialواحدهای 

  . نمود

Us03آسنکرون که دارای  القايیاگر از موتورهای .  پارامتری است که نوع موتور را مشخص ميکند

اگر از ساير انواع . را انتخاب کنيد  Induction Motor Geared =0گيربکس است استفاده ميکنيد، 

ه موتور سنکرون با روتور آهنربای دائمی چنانچ. تور استفاده ميشود، الزم است که تنظيم عوض شودوم

)PM ( 3 باشد تنظيم= PM synchronous Gearlessخواهد بود .  
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ر پيش  ، مرجع سرعت و نوع کنترل درايو را مشخص ميکند بطو basic در منوی  us04پارامتر 

 معروف  Binary speed selection قرار دارد در اين حالت که به 1فرض اين پارامتر بر روی 

.  سرعت مختلف را برای درايو تعريف نمود7 از ورودی های ديجيتال ، ميتوان تااست به وسيله ی سه 

وت قابل  سرعت متفا4 تا از ورودی های ديجيتال برای انتخاب 4 قرار داده شود  us04 = 0اگر 

  .برنامه ريزی خواهد بود

 و  us04=3 و  us04 =2اگر ميخواهيد از ورودی های آنالوگ برای تعيين سرعت درايو استفاده کنيد

 ميتواند  Us04. اگر از پورت های ارتباطی سريال و از طريق شبکه سرعت درايو تعيين می شود

 .  داشته باشد6 يا 5 يا 4مقادير 
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   به تنظيمات کارخانهبازگشت
جدول زير تنظيمات  .  بدهيد و هر تنظيم عملکرد خاصی دارد us05مقادير مختلفی ميتوانيد به پارامتر 

  .  را نشان ميدهد us05ممکن برای 

 us05مقدار پارامتر   عملکرد

  0  پيکربندی انجام نشده است

  1  پيکر بندی با موفقيت انجام گرفته

  2   بار شود درايوی پيکربندی بهپارامترها

 3   شودی پيکربندی از درايو خوانده پارامترها

  4   بار شود flash  پارامترها از درايو به حافظه 

  5   به درايو بار شود flash  پارامترها از حافظه 

  6   کارت منتقل گرددSD   پارامترها از درايو به

  7   کارت به درايو انتقال يابدSD  پارامترها از

  8  دی کارخانه سازنده توليد گرددپيکربن

  9  پيکربندی کارخانه سازنده به حافظه بار شود

  10  . به حافظه درايو بار شود KEBپارامترهای  
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Input parameters  
 نوع ورودی ها از  LI01پارامتر .  ميتوانيد وروديهای ديجيتال را پيکربندی نماييد Input در منوی 

  .  بودن را مشخص ميکند source  يا  sinkنظر 

  ) LI 01= 0( در نظر گرفته شده است  source  و PNPبه صورت پيش فرض، نوع ورودی 

  . خواهد شد sink و  PNP قرار دهيد نوع ورودی 1 را مساوی  LI 01اگر 

LI03نوع کدبندی ورودی های تعيين سرعت را مشخص ميکند .  

 ، بنابراين در پارامتر  us04 =1 انتخاب نموديم  Binary نوع مرجع سرعت را us04در پارامتر 

LI01بايد مشخص کنيم که ورودی های سرعت و جدول مربوطه به چه شکلی باشد  .  

 تنطيم  2  تنظيم کنيد جداول آمريکايی معتبر خواهد بود و اگر بر روی 1  يا  0  را روی LI03اگر 

  .شود، جدول انتخاب سرعت از نوع اروپايی می شود

  در نظر گرفته شود تا جدول سرعت ها LI03= 2داريم از جدول نوع اروپايی استفاده کنيم پس قصد 

و هفت سرعت . انتخاب سرعت بکار برده ميشود  برای I4 وI3 و I2وروديهای . همانند جدول زير باشد

  .  عالوه بر صفر انتخاب ميشود مختلف 

i4  i3  i2 سرعت انتخابی  

0  0  0  Zero speed  

0  0  1  Leveling speed  

0  1  1  High speed  

1  0  0  Inspection speed 

0  1  0  Correction speed  

1  0  1  Intermediate1  

1  1  0  Intermediate 2  

1 1 1 Intermediate 3 
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  .  بر روی درايو است I8 تا I1 مربوط به معرفی ترمينال های  LI11  يا  LI04پارامترهای 

  ارامترپ  ترمينال  توضيح تنظيم شود

 I1 LI04   بدون کاربردI1ورودی  0

  I2 LI05 1 به عنوان انتخاب سرعت I2ورودی   27

  I3  LI06  2 به عنوان انتخاب سرعت I3ورودی   27

  I4  LI07  3 به عنوان انتخاب سرعت I4ورودی   27

  I5  LI08   راستگرد up به عنوان I5ورودی   25

  I6  LI09   چپگردdown به عنوان I6ورودی   26

  ---  Enable I7به عنوان همواره  I7ورودی   …

  I8 LI011   بدون کاربرد I8ورودی  0
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  های موتور رپارامت
 اطالعات و مشخصات موتور مورد استفاده در آسانسور را  LM33  تا  LM01 پارامترهای از   

  . شامل ميشود

  پارامتر  توضيح  تنظيم شود

  Kw(  LM01(وان نامی موتورت

  RPM(  LM02(سرعت موتور در بار نامی

  In) A(  LM03 جريان موتو در بار نامی

  Hz)(  LM04فرکانس نامی موتور 

  N(  LM05(ولتاژ نامی موتور 

از روی پالک موتور خوانده 

  شود

Cos fiموتور   LM06  

 LM07   فقط خواندنی است–گشتاور موتور   ....

 LM08  فعال نمودن حفاظت اضافه بار 1

1.5 x ( In )  حد جريان برای حفاظت موتور  LM09 

 LM10   استفاده شودPTCدمای حداکثر موتور اگر   120

 

 ميگردد و نيازی  Saveساير پارامترهای اين گروه در طی فرآيند اتوتيون ، محاسبه و در حافظه درايو 

 . به تنظيم شدن توسط کاربر ندارد

  پارامتر  توضيح

Ls به موتور اندوکتانس زيگما مربوط  LM20 

Rsمقاومت اهمی استاتور   LM21  

Rrمقاومت اهمی رتور   LM22  

Lmاندوکتانس مغناطيس کننده   LM23  
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  LM24  نقطه کاهش گشتاور

  LM25  سرعت در نقطه کاهش گشتاور

Lsحداکثر اندوکتانس موتور سنکرون   LM26  

 Lq LM27  و Ldنسبت بين 

 

 پارامترهای آسانسور
   مربوط به مشخصات گيربکس و نوع طراحی آسانسورLNپارامتهای گروه 

  پارامتر  توضيح

)mm (قطر خارجی فلکه اصلی گيربکس  LN01 

  LN02  نسبت تبديل گيربکس

  LN03   نسبت تبديل سرعت کابين به سرعت فلکه اصلی1:1

  LN04  مقدار بار وزنی روی گيربکس

  LN05  مقدار تخمينی نسبت تبديل گيربکس

 

  LN02 = 37 اگر استفاده شده باشد، 1/37يربکس دار، به طور مثال نسبت به تبديل  در موتورهای گ

قطر فلکه اصلی که در خروجی گيربکس قرار دارد، و بکسل بر روی آن قرار ميگيرد نيز . قرار ميگيرد

 mm 500توسط متر قابل اندازه گيری است مثًال 

 LN03است يعنی سرعت  1:1آسانسورها معموًال در . نيز نوع بسته شدن بکسل ها را مشخص ميکند 

  . کابين مساوی سرعت فلکه اصلی روی گيربکس است
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 LS گروه , سرعت ها
 سرعت برای درايو 7  را در بخش های قبلی تنظيم نموديد   LI03 و  us04پس از اينکه پارامترهای 

  . نظيم کنيد ميتوانيد ت  Ls07 تا Ls01اين سرعت ها را در پارامترهای . معرفی شد

برخی از مهم .  ميشود Ls55 تا  Ls43 و از Ls42 تا Ls20شتابهای حرکت نيز شامل پارامترهای 

  . ترين پارامترهای اين گروه در جدول زير ديده ميشود

  پارامتر  توضيح  تنظيم گردد

0.1   m/s  سرعت کم–سرعت پياده روی   Ls01 

1    m/s  سرعت زياد-سرعت اصلی   Ls02  

0.2   m/s  ويزيوندر حالت ر-سرعت بازرسی  Ls03  

0.1    m/s سرعت تصحيح طبقه  Ls04  

  Ls05  1سرعت متوسط   0

  Ls06  2سرعت متوسط   0

  Ls07 3 سرعت متوسط  0

  

  

  پارامترهای مرتبط با شتاب در حرکت نرمال آسانسور، جدول زير

  پارامتر  توضيح  تنظيم گردد

0.7 Accشتاب اصلی مثبت    Ls20 

  Ls21  ب در ابتدای حرکت کابينشتا  0.7

  Ls22  شتاب در انتهای شتاب اصلی مثبت  0.7

0.7  Decشتاب اصلی منفی   Ls23  
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  Ls24  شتاب در ابتدای شتاب منفی اصلی  0.7

  Ls25  شتاب در زمان رسيدن به سرعت پياده روی  0.7

 Ls43  شتاب منفی در ابتدای ايستادن 0.45

 Ls44  شتاب منفی ايستادن 0.45

  Ls45   ايستادنانتهایشتاب منفی در  0.45

  

  . هر کدام از پارامترهای جدول باال را مشخص ميکندهشکل زير، محدود
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   اتوتيون نمودن موتور و درايو 
قبل از اتوتيون بايد ابتدا خروجی های درايو را پيکربندی نموده باشيد زيرا عملکرد کنتاکتورهای اصلی 

 و   Enableتوسط ورودی های . در زمان اتوتيون ، نبايد اشتباه باشدو کنتاتور ترمز مکانيکی ، 

speed  و direction دقيقه که اتوتيون طول  5 تا 2در عرض .   بايد  درايو را به حرکت وادار کنيد 

  .  محاسبه ميگرددLm و Rs و  Lsميکشد مقادير 

  . موتور را بايد به درايو داده باشيدقبًال پارامترهای .  را بر روی استارت قرار دهيدLL01پارامتر 

  

  

  پارامترهای کنترلی درايو 
 که پارامترهای کنترلی وجود دارد نوع حلقه باز يا بسته بودن درايو و هم چنين تنظيمات Lcدر گروه 

PIDقرار دارد  .  

 حلقه باز  است که نوع Lc01مهم ترين پارامتر در اين گروه همان پارامتر در اين گروه ، همان پارامتر 

  .يا بسته بودن درايو را معين ميکند

به اين دليل که .  قرار داردclosed Loop يعنی  2مقدار اين پارامتر در حالت پيش فرض بر روی 

 قرار دهيد تا درايو از  1 را مساوی Lc01فعًال در اين راهنما قصد استفاده از انکودر نداريم، مقدار 

  .  استفاده کند vector control open Loopکنترل 
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  Lx–تنظيمات خاص 
 شامل تنظيماتی است که مربوط به ريست اتوماتيک فالت ها، فرکانس سوئيچينگ و چند مورد  Lxگروه 

  . ديگر ميشود

Lx01  معموًال - تعداد دفعاتی را نشان ميدهد که درايو ميتواند بطور اتوماتيک ،  فالت را ريست کند  

  . ند قرار ميده 2اين مقدار را 

Lx02 نيز فرکانس کرير Pwm مربوط به کليد زنی IGBT فرکانس . های درايو را مشخص می کند

 کيلو وات  7.5 کيلوهرتز برای توان های 12کرير ، بستگی به قدرت درايو دارد و در محدوده ی 

  . ميتوان تنظيم نمود

  

  خروجی های درايو 
ه ای و ترانزيستوری موجود بر روی درايو  مربوط به خروجی های رلLo32 تا  Lo01پارامترهای 

  . است که عملکرد هر رله يا خروجی را مشخص ميکند

  پارامتر  توضيح  تنظيم گردد

 و نداشتن  Ready به عنوان Do1خروجی  2

  فالت

Lo05 

  Lo10  . استفاده نشودDo2خروجی   0

 به عنوان کنتاکتور اصلی R1رله خروجی   10

  خروجی

L015  

  L020   ترمز Brake به عنوان  R2رله خروجی   4
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 KEBساير درايوهای ساخت 
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