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درايو کنترل تکنيک
 commander 

 sk  



 

  مقدمه
در محدوده, EMERSON  ساخت شرکت کنترل تکنيک commander  sk درايو

6 تا2 وD  تاA  ولت سه فاز و در سايزهای690 ولت تکفاز تا110ولتاژ ورودی
 کيلو وات0.25بين , ولت110رودی تکفازبطور نمونه درايوهای با و. ساخته می شود

,  ولت سه فاز690درايوهای بزرگ با ورودی,  کيلو وات و همچنين بطور نمونه1.1تا
.  کيلو وات هم توليد می گردد132تا

  



 

  
  مدار الکتريکی

دو,  B7 وB6  وB5 وB4  ورودی ديجيتال4 دارای commander sk درايو
 B1 و يک خروجی آنالوگ T5-T6 يک خروجی رله ای ,A2 وA1 ورودی آنالوگ

  .می باشد

  هم به عنوان ورودی T4  و  ترمينالA1  به عنوان ورودی آنالوگ T2 ترمينال
  .  استفاده ميگرددA2آنالوگ

 نيز قابل استفاده و پيکربندی به صورت ورودی يا خروجی ديجيتالB3 همچنين ترمينال
خروجی ديجيتال است و وقتی سرعت خروجی, مينال در حالت پيش فرضاين تر. است

 در پروژه هايی که ترمز مکانيکی دارند ازدرايو به نزديکی صفر می رسد عمل می کند
  .استفاده کنيد, اين خروجی ميتوانيد برای باز و بسته نمودن ترمز مکانيکی روی موتور

  است ENABLEبه عنوان ورودی, ايیبر اساس پيش فرض اروپ  B4ورودی ديجيتال
  برای راستگرد و از ورودی B5از  ورودی. فعال شود, که بايد وصل گردد تا درايو

B6 استفاده کنيد,   به عنوان چپگرد .  

  ميتوانيد انتخاب کنيد که B7با استفاده از ورودی ديجيتال, بر اساس پيش فرض اروپايی
, اگر اين ورودی.   کنترل گرددA2  و يا  A1ودی آنالوگاز طريق ور, سرعت درايو

  .   خواهد بود A2با ورودی آنالوگ, کنترل سرعت, قطع باشد و يا استفاده نگردد

آرايش وروديها و خروجيها را بطور پيش فرض کارخانه برای دو استاندارد, شکل زير
  . آمريکايی و اروپايی نشان ميدهد



 

  

  

بکار, برای نشان دادن فالت داخلی درايو,   بطور پيش فرض T5-T6رله خروجی
  . ميرود

کيپد خارجیدارد که برای اتصالروی برد کنترلی وجود نيز برRS485 يک پورت
. مخصوص اين درايو يا برای اتصال به کامپيوتر می باشد

, روی درايورا می توان از طريق کی پد موجود بر )Menu 0(پارامترهای منوی صفر
   نياز است که از نرم افزار,  ساير پارامترها و تغيير اما برای دسترسیويرايش نمود

CT softکيپدنصب می گردد و يا از,  که برروی کامپيوترSM PLUS , استفاده شود .  

  



 

مدار قدرت و چگونگی اتصال کابل ورودی کابل موتور و مقاومت ترمزنيز زيرهایشکل
)Braking Resistor (را نشان می دهد .  

  



 

  

 می توان برای کاربردهای کنترل سرعت به روش کنترلcommander skاز درايو
استفاده نمود و فقط موتورهای ) open Loop vector controlُ     (برداری حلقه باُز
. به اين درايو وصل می شود, القايی آسنکرون



 

 می توان برای تنظيم پارامترهای commander sk کی پد موجود برروی درايو از
.استفاده نمود, منوی صفر

  

تنظيم پارامترها

شامل تعدادی از پارامترهای مهم است که با استفاده از آن می شود درايو را, منوی صفر
.پيکربندی نمود و بکار گرفت, به سادگی

ظيم دقيق تر درايو و برای کاربردهای پيچيده  برای تن21 تا1 ساير پارامترها در منوهای
 و يا از طريق کامپيوتر و نرم افزارSM-PLUSکيپدتر را می توانيد از طريق

CTsoft مشاهده و ويرايش کنيد  .  

. را نشان می دهد CT soft نمايی از نرم افزار, شکل زير



 

  

  کار با کيپد
 شش رقمی است که دو رقم درLED مايشگرکی پد موجود برروی اين درايو دارای يک ن

  .  رقم در سمت راست دارد4سمت چپ و

  

 وجهت باال و جهت پايينstop/ Reset  وstart پنج عدد کليد, همچنين طبق شکل باال
 برای وارد شدن به منوها و برایM از کليد. وجود دارد, برروی کی پد ,  M و کليد

می توان,  نمودن تغييرات در پارامترها save چنين برایدسترسی به پارامترها و هم
  . استفاده نمود

 بهrd عبارات, رقم سمت چپ نمايشگر   دورویبر, وقتی درايو در حالت توقف است
  . ظاهر می گردد , غير فعال ياinhibit  به معنیih يا ready معنی



 

با استفاده از. اهده پارامترها خواهيد شدفشار دهيد وارد منوی مش,  را يکبارM اگر کليد
, دو عدد سمت چپ .حرکت کنيد, کليدهای جهت باال و پايين می توانيد بين پارامترها

  . مقدار آن پارامتر ميباشد, و  چهار رقم سمت راست, شماره پارامتر

راين وارد مد را فشار دهيد بناب M کليد, برروی آن پارامتر,  برای تنظيم هر پارامتر
با کليدهای جهت باال و پايين مقدار پارامتر را تغيير دهيد و کليد. تغيير پارامترمی شويد

Mرا بزنيد تا  saveگردد .  

قابل ديدن و قابل,  که پارامترهای منوی صفر هستند به همين روش95 تا01 پارامترهای
  و00.01  به صورت CT SOFTدر نرم افزار,  پارامترهای منوی صفر.تغيير است

  .   نشان داده ميشوند00.95 و تا  00.02

  . را معرفی می نمايد95 تا01پارامترهای,  جداول زير



 

  



 

  

  . متناظر با يکی از پارامترهای ساير گروهها هستند,  اغلب پارامترهای منوی صفر

ای منوی صفر را که سطح دسترسی به پارامتره10پارامتر, بطور مثال در جدول باال
  . است11منوی درpr11.44 متناظر با پارامترتعيين می کند



 

 و فقط قرار داردL1)0( در حالت پيش فرض بررویpr11.44  يا همان10 پارامتر
  .قابل دسترس است,  پارامتر اول در منوی صفر10

  .اريد پارامتر را دسترسی د60 قرار دهيدتاL2)1( را برروی10 اگر پارامتر

 را10را مشاهده يا ويرايش کنيد بايد پارامتر  95تا  01 اگر می خواهيد پارامترهای
  .  قرار دهيدL3)2(برروی

  29اگر پارامتر.  نيز نشان داده شده استUSA   و Eurدو ستون, در جدول های باال
رهای کارخانه ای  تنظيم کنيد پارامت Eurکه مربوط به تنظيمات کارخانه است را بر روی

  . بار ميگردد, بر اساس تنظيمات اروپايی در حافظه درايو

  قرار دهيدUSA  است را بر رویpr11.43  که معادل پارامتر  29اگر هم پارامتر
  . در حافظه قرار داده ميشود, پارامترهای کارخانه ای بر اساس استاندارد آمريکايی

  
  
  
  
  
  



 

  
  حافظه های جانبی

با هم يکسان هستند می توان, پی نمودن پارامترها بين چند درايو که از نظر سايزبرای ک
  . استفاده نمود smart stick memory از حافظه

  

 داخلی نيز فراهم است و به همينPLC امکان استفاده از قابليت های,  برروی اين درايو
بهرهنيزنصب می گردد , روی درايو که بر Logic stick منظور می توان از حافظه

  . گرفت

  

  

  
  



 

  
  

  بازگشت به تنظيمات کارخانه
 است برای تنظيم درايو بر اساس تنظيماتpr11.43 که معادل پارامتر29پارامتر
  . اين پارامتر در حالت عادی برروی صفر قرار دارد. بکار می رود, کارخانه

  

تنظيم گردد مقدار, استاندارد اروپايیبراساس, اگر می خواهيد پارامتر های اين درايو
, و چنانچه از پارامترهای استاندارد آمريکايی.  قرار دهيدEur)1( را برروی29پارامتر

  . قرار دهيدUSA)2( را برروی pr11.43  يا29مقدار پارامتراستفاده می شود

, تغيير داده شد,  ای را فشار داديد و پارامترها به مقادير کارخانه M  پس از اينکه کليد
  . صفر خواهد شد , 29دوباره مقدار پارامتر

  

  

  



 

  

  
  درايوپيکر بندی
وروديها و است می توان pr11.27  که معادل پارامتر05با استفاده از پارامتر

مرجع فرمان و مرجعپيکربندی و, خروجيهای درايو را بر اساس يک اگوی خاص
  . دسرعت اين درايو را مشخص نمو

  

05تنظيم شده باشد مقدار پيش فرض برای پارامتر, اگر درايو بر اساس استاندارد اروپايی
  .  می باشد PAd)4(برابر,  و بر اساس استاندارد آمريکايیAI.AV)0(برابر

  

  

  

  

  



 

  

  

AI.AVروش
  .  را نشان می دهدAI.AV)0(براساس روش,  پيکربندی وروديها و خروجيها شکل زير

  

 AI.AV روش,  آمريکايی و سمت چپ تصويرAI.AV روش, سمت راست تصوير
  .اروپايی را معرفی می کند

  .می گردداستفاده, مرجع سرعت برای تعيين B7 از کليد,  در هر دو تصوير

سرعت , T4  ترمينال A2  باز باشد ورودی آ نالوگB7  ترمينال کليد مربوط به اگر
  . يين می کند را تعدرايو

 که از نوع جريان است برایT2 ترمينالA1 بسته باشد ورودی آنالوگB7اگر کليد
  .بکار گرفته می شود ,تعيين سرعت درايو



 

 Zeroبرای نشان دادن حالت, به عنوان يک خروجی ديجيتال,  در اين حالتB3 ترمينال
 speedبه نزديکی صفر می رسد اين يعنی هر زمان که سرعت درايو استفاده می گردد

  . خروجی عمل خواهد کرد

  . نيز استفاده کنيدمی توانيد برای فعال نمودن ترمز مکانيکی روی موتورB3خروجیاز

برای نشان دادن سرعت, به عنوان خروجی آنالوگ,  در هر دو استانداردB1ترمينال
  . بکار می رود, خروجی درايو

 و در استاندارد آمريکايیEnable به عنوانB4ورودی, ) Eur(در استاندارد اروپايی
)USA (اين ورودی به عنوانstopخواهد بود .  

 را برای يکRunشستیکافی است که,  برای استارت درايو در استاندارد آمريکايی
فشار,  را برای يک لحظه stop شستی,  شدن درايو stopفشار دهيد و برای, لحظه
  .دهيد

 وB4بايد کليد )سمت چپ تصوير باال(رای استارت شدن درايو در استاندارد اروپايی ب
B5 , وصل بودن کليدهای. وصل باشدB4و  B5 باعث حرکت راستگرد و وصل بودن 

  . خواهد شد,  باعث حرکت چپگرد B6  و B4 کليدهای

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  AV.Pr)1(روش
ورودی و خروجيها بر طبق شکل , را انتخاب کنيدAV.pr)1( گزينه05اگر در پارامتر

  .پيکربندی خواهد شد, زير

  

ثابت و يک سرعت3 می توانيدT4 و B7 با استفاده از دو ورودی, در اين صورت
آمريکايی و  ,  همانطور که  قبال گفتيم عکس سمت راست. را انتخاب نماييدسرعت متغير

  . اروپايی است, عکس سمت چپ



 

19 را در پارامترهای present speed 4 تاpresent speed 2سرعتهای ثابت
  . وارد کنيد21تا

 A1توسط ورودی آنالوگ, غير فعال هستند سرعت ,  T4  و B7  وقتی هر دو ورودی
,  فعال گردد T4  و B7 اگر يکی يا هر دو ورودی.  تعيين خواهد شد T2  ترمينال
  .انتخاب خواهد شد, دول باالبر اساس ج, سرعت

پيکربندی ,  Zero speed به عنوان خروجی ديجيتال,  در اين حالت نيز B3  ترمينال
  .می گردد

.  خروجی آنالوگ برای نمايش سرعت خروجی درايو است B1  ترمينال

Start و  stop و جهت چرخش نيز توسط وروديهای  B4 و  B5 و  B6 قابل اجرا 
  فعال گردد,   بايد وصل باشد تا درايو ENABLE  به عنوان ورودی B4ترمينال . است

B5   راستگرد  و  B6چپگرد است   .  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  AI.Pr)2(روش
  .  داردAV.pr)1(شباهت زيادی به روش, اين روش

  . استT2 در نوع سيگنال آنالوگ ورودی به ترمينال, تفاوت اين دو روش

  

.  ولت است10 از نوع ولتاژصفر تاT2  ورودی آنالوگ ترمينالAV.Pr)1(وش در ر
  . از نوع جريان است,  ورودی آنالوگAI.Pr)2(اما در روش

  

  



 

  
  Pr )3(روش
برای از وروديهای آنالوگAV.Pr)1 (  وAI.Pr(2)بر خالف دو روش, در اين روش
  . استفاده نميشود, تنظيم سرعت

4,  و بر طبق جدول زير آن زير می توانيد طبق شکلT4  و B7  دو ورودیتوسط
  .  تنظيم شده است را انتخاب نماييد21 تا18سرعت ثابت که در پارامترهای

  

  

  



 

  
  Pad)4(روش
 وstart درايو از طريق ترمينالهای,  قرار دهيدPad)4( را برروی05اگر پارامتر

stop کردخواهدحرکت و توقف,  روی کی پد  .  

  

از طريق,  شدن درايو Enable جهت چرخش و , باالاگر می خواهيد طبق شکل
 و6.33 را روی61الزم است که پارامتر ,انجام گيرد, نيزB4 و B5 وروديهای
  . قرار دهيد8.23 را روی71پارامتر

انجام خواهد,  تنظيم سرعت نيز با استفاده از کليدهای جهت باال و جهت پايين روی کی پد
  . گرفت

  

  

  



 

  

E.pot)5(روش
 قرار دهيد تنظيمE.pot)5( است را برروی pr11.27 که معادل پارامتر05اگر پارامتر

  . انجام خواهد شد, طبق شکل زير, سرعت و استارت و توقف

  

E.potبه معنی پتانسيومتر نرم افزاری يا پتانسيومتر موتوری است .  

 برای افزايش B7 برای کاهش سرعت درايو و ورودی T4ورودی,  در اين روش
  .بکار گرفته می شود, سرعت درايو

 می توانيد تعيين کنيد که اگر درايو را خاموش و سپس روشن کنيدPr9.21 توسط پارامتر
پارامتر, بطور پيش فرض. به چه شکلی باشد, مقدار سرعت موجود در حافظه, 

pr9.21=2می کنيد سرعت صفر خواهد  درايو را خاموش و روشن است و هر بار که
 ,  UP  کنيد می توانيد سرعت را توسط ورودیRun شد و در صورتی که درايو را
  . کاهش داده می شود,  سرعت Down توسط ورودی, افزايش دهيد يا در صورت نياز



 

آخرين سرعت مورد استفاده بر روی,  قرار دهيد1 را برروی pr9.21اگر پارامتر
  . معتبر است, پس از وصل شدن برق, درايو

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

tor)6(روش کنترل گشتاور
.  پيکربندی وروديها و خروجيها برای روش کنترل گشتاور استمربوط به,  شکل زير
 برای کنترل commander sk د از درايو تنظيم کنيtor)6( را برروی05اگر پارامتر

.استفاده خواهد شد, گشتاور يک موتور

اگر موتورهای بدون بار را در اين. بايد حتما تحت بار باشد,  توجه داشته باشيد که موتور
  .به شدت سرعت بگيرد, احتمال دارد که موتور, روش به درايو وصل کنيد

  . کنترل گشتاور را انتخاب نماييد می توانيد روش B7 توسط ورودی

,  برای تنظيم گشتاور خروجی موتور T4  ترمينال A2 ورودی انالوگ, در اين حالت
  .بکار خواهد رفت

  قرار, درايو در حالت کنترل سرعت, کنيد )غير فعال( را قطع B7  اگر ورودی

 T2  ترمينال A1 وگمی گيرد و سرعت خروجی درايو را می توانيد توسط ورودی آنال
  .تنظيم نماييد



 

,  فرمان حرکت و توقف و جهت چرخش در هر دو حالت کنترل گشتاور يا کنترل سرعت
  .  انجام می شود B6  و B5  و B4 توسط وروديهای

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

pid)7(روش
 به عنوان يکاز اين درايو می توان,  تنظيم کنيد pid)7( را بر روی05 اگر پارامتر

  . استفاده نمود , pid کنترلر

  . نحوه پيکر بندی وروديها و خروجيها را نشان می دهد, شکل زير

  

کار ميکند و , کنترل سرعت معمولیدرايو در حالت, غير فعال باشد ,  B7 وقتی ورودی
 B7 اما زمانی که ورودی.  تنظيم می گردد T4 سرعت توسط ورودی آنالوگ ترمينال

  . فعال می گردد ,  Pid کنترلر, را وصل کنيد



 

 به T2  و ورودی آنالوگ ترمينال setpointبه عنوان ,  T4 ورودی آنالوگ ترمينال
  . استفاده خواهد شد ,  pid عنوان فيدبک

ولت و ورودی آنالوگ ترمينال+ 10 از نوع ولتاژ صفر تا T4 ورودی آنالوگ ترمينال
T2 که به سنسور ميلی آمپر است20 تا4از نوع جريان آنالوگسنسور است که فيدبک

  .صل ميگرددتم... فشار و

  .  می توانيد سيگنال فيدبک را معکوس نماييدpr14.06 توسط پارامتر

  .  در اين درايو را نشان می دهد pidفلوچارت کنترل, شکل زير

  

  

  
  
  



 

  
  

HVAC)8(روش
HVAC  برای کار با پمپ و فن و سيستم commander sk  اگر می خواهيد از درايو

ورودی و,  قرار دهيد  در اين صورتHvac )8( را بر روی05استفاده کنيد پارامتر
  . پيکربندی خواهد شد, طبق شکل زير, خروجيها

  

به,  ری کی پد stop  و Start توانيد از طريق کليدهایمي را وصل کنيد Hاگر کليد
  . ) روی کيپدکنترل سرعت با کليدهای جهت باال و پايين(فرمان دهيد, ودراي

 و start را وصل کنيد فرمانهایA  و, , Auto  را قطع و کليدهای H اگر کليد
stop از طريق وروديهای  B4 و  B5 اعمال می گردد .  



 

اين ورودی برای.  نيز فعال گردد B7  باعث می گردد که ورودی A  وصل شدن کليد
کنترل ,  Auto  يا Remote در حالت.  بکار می رود Remote فعال نمودن حالت

. انجام می شود T2 توسط ورودی آنالوگ, سرعت

مدار باال برای جاهايی کاربرد دارد که ميخواهيد  هم از طريق کيپد و هم از طريق
. به يک درايو  فرمان دهيد, ترمينالهای ورودی  

  

  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  های ديجيتالپيکربندی ورودي

 است می توانيد وروديهای ديجيتالPr6.04 که معادل پارامتر11با استفاده از پارامتر
B4 و  B5 و  B6 را پيکربندی نماييد .  

بر روی صفر قرار دارد يعنی, بطور پيش فرض,  در استاندارد اروپايی11 پارامتر
 B6  به عنوان راستگرد و ورودی B5  ورودی و Enable به عنوان B4ورودی

  . بکار گرفته خواهد شد, به عنوان چپگرد

Non latching بودن يک ورودی به عنوان اين معنی است که وقتی اين ورودی ها را 
بيت متناظر با, در درايو نيز, از حالت قطع به وصل و دوباره در حالت قطع قرار دهيد

تنظيمات, ول زيراجد. حفظ نخواهد کرد فعال می گردد و حالت خود رااين ورودی غير
  .  را نشان می دهد11مربوط به پارامتر

  

  



 

  

  



 

  

  

  
  
  
  
  
  



 

  
  

  روش توقف موتور
 معادل پارامتر31پارامتر. تعيين می گردد , 31توسط پارامتر, روش توقف موتور

pr6.01است .  

  

 انجام Ramp  قرار دارد و توقف به صورت1روی بر31پارامتر,  بطور پيش فرض
  .می گيرد

 خواهد coast to stop به صورت را بر روی صفر قرار دهيد توقف31 اگر پارامتر
ارتباط موتور باداده می شود, به محض اينکه فرمان توقف به درايو, در اين روش. بود

  .  تا متوقف گرددقطع شده و موتور به صورت آزادانه می چرخد, درايو

 را بر روی31 استفاده می کنيد مقدار پارامترdc اگر از روش توقف با تزريق جريان
  .  قرار دهيد4و3و2يکی از گزينه های

  

  



 

  
Rampپارامترهای

 و مدت03 توسط پارامتر commander sk  مدت زمان افزايش سرعت در درايو
  .  می گردد تنظيم04در پارامتر, زمان کاهش سرعت

  

ثانيه به ازای هر5, بطور پيش فرض, نرخ افزايش سرعت بر اساس استاندارد اروپايی
اين, افزايش يابد,  هرتز100يعنی اگر فرکانس يک درايو از صفر تا.  هرتز است100

حداکثر, طول می کشد طبيعی است که اگر فرکانس خروجی درايو,  ثانيه5تغيير به مدت
  . ثانيه خواهد بود2.5,  باشد اين زمان هرتز50

  . قرار دارد04مدت زمان کاهش سرعت نيز در پارامتر

 هرتز کار50مدت زمان کاهش سرعت برای درايوی که در سرعت,  بطور پيش فرض
  .  ثانيه به درازا می کشد5می کند

 )Linear(طی را از حالت خRamp  می توانيد شکل منحنی2.06با استفاده از پارامتر
  .تغيير دهيد) s-ramp( شکلs به حالت

  



 

  

  

 را بر روی صفر قرار دهيد اما اين2.04 اگر از مقاومت ترمز استفاده می کنيد پارامتر
 را در زمان کاهش dc  قرار دارد که ولتاژ باس1بر روی, بطور پيش فرض, پارامتر
  . رخ ندهد, کنترل می کند تا اضافه ولتاژ, سرعت

  

  

  

  

  



 

  
  منوهای پارامتری

ساير در منوی صفر قرار دارد اما commander sk برخی از پارامترهای درايو
  . دسته بندی شده است , 21 تا منوی01از منوی, در چندين منو ,پارامترهای درايو

  

  . به معرفی هر منو و دسته بندی های پارامترها می پردازد, جدول زير

Menu  توضيح
  1  ارامترهای مرتبط با سرعت و فرکانسپ

  Ramp2پارامترهای مرتبط با شتاب و
  3  پارامترهای کنترل سرعت

  4  پارامترهای کنترل و محدود نمودن جريان
  5  ...پارامترهای موتور و اتوتيون و

  6  ... وdc پارامترهای متفرقه مرتبط با توقف و حرکت و ترمز



 

  7  ورودی و خروجيهای آنالوگ
  8  ورودی و خروجيهای ديجيتال

  MOP(  9(توابع الجيک قابل برنامه ريزی و پتانسيومتر نرم افزاری
ری استارت اتوماتيک , پارامترهای تشخيصی و وضعيت درايو و فالتها

  ....و
10

, تنظيم کارخانه, مرجع فرمان و سرعت–تنظيمات اساسی و کلی درايو
  ...و  اکپی پارامتره, سطح دسترسی

11  

  Threshold12پارامترهای مرتبط با تشخيص آستانه
PID14پارامترهای کنترلر

SM15پارامترهای کارت توسعه
18  1پارامترهای کاربرد
  20  2پارامترهای کاربرد

  21  2پارامترهای موتور شماره
  

  

  
  
  
  
  
  



 

  
  

  پارامترهای منوی صفر
  .ی صفر را معرفی می نمايدپارامترهای موجود در منو , زيرجدول

به تنهايی پيکربندی اصلی درايو و تنظيمات اوليه برای راه, پارامترهای منوی صفر
نقش پارامترهای, اندازی يک درايو را فراهم کنند اما ساير پارامترها در ساير منوها

  . تکميلی را ايفا می کنند

پيش فرض
  اروپايی

  پارامتر  توضيح

0   HZ01  نس خروجی درايوحداقل فرکا  
50   HZ02   حداکثر فرکانس خروجی درايو  
5    secمدت زمان افزايش سرعت ACC03   هرتز100 از صفر تا  
10   secمدت زمان کاهش سرعت DEC04   تا صفر هرتز100از  

AV.AI  05   پيکربندی مرجع فرمان و مرجع سرعت درايو  
  A(  06(جريان نامی موتور  پالک موتور
  RPM(  07(سرعت موتور در بار نامی   پالک موتور
V(  08(ولتاژنامی موتور  پالک موتور
09   موتورcos  fiمقدار  پالک موتور

1Lسطح دسترسی به پارامتر ها در منوی صفر  
1L=کمترين سطح  
3L=باالترين سطح  

10  

  stop11و startپيکربندی وروديهای ديجيتال برای0
0=disabled12  فعال نمودن کنترلر ترمز مکانيکی
1.5       HZفرکانس سرعت دستیJog15  

A116نوع ورودی ولتاژيا جريان برای ورودی آنالوگ20.-4
)0(OFF17  فعال نمودن سرعتهای ثابت منفی



 

0       HZ18  1سرعت ثابت  
0       HZ19  2سرعت ثابت  
0       HZ20  3سرعت ثابت  
0       HZ21  4سرعت ثابت  

0Pass  word25  
No  28کپی نمودن پارامترها از درايو به حافظه قابل حمل يا بالعکس

  29  بازگشت به تنظيمات کارخانه0
0        HZفرکانس درايو در حالت کی پد پس از قطع و وصل شدن برق

  ورودی درايو
27  

1=fastز و يا کنترل اتوماتيکفعال يا غير فعال نمودن مقاومت ترم
  کاهش سرعت

30  

1=Ramp31  روش توقف موتور  
3       KHZحداکثر فرکانس سوئيچينگigbt37  

No38   فعال نمودن اتوتيون موتور و درايو
50       HZ39   فرکانس نامی موتور  

Auto40  تعداد قطبهای سيم پيچی موتور  
url41  ور با اتوتيونچگونگی محاسبه مقاومت اهمی استات  
مقدار جبران ولتاژاوليه برای افزايش گشتاور راه اندازی3%

  موتور
42  

19.2      k43  سرعت ارتباط سريال  
  44  آدرس درايو در شبکه بندی سريال1

  46  مقدار جريان استانه برای آزاد شدن ترمز مکانيکی  50%
  47  نيکیمقدار جريان آستانه برای وصل شدن ترمز مکا  10%

1        HZ48  فرکانس درايو در زمان ازاد شدن ترمز مکانيکی  
2        HZ49  فرکانس درايو در زمان وصل شدن ترمز مکانيکی  
1     SEC50  تاخير در باز شدن ترمز مکانيکی  
1     SECمدت زمان عمل کردن ترمز مکانيکی در زمان باز شدن

  ترمز
51  

    
  

  

  



 

  

  های نمايشپارامتر
  پارامتر  توضيح

  55  آخرين فالت درايو
  56  يکی به آخرين فالت درايو
  57  دوتا به آخرين فالت درايو
  58  سه تا به اخرين فالت درايو

  81  فرکانس فرمان
  dc84ولتاژباس

  85  فرکانس خروجی درايو
  86  ولتاژخروجی درايو

  87  سرعت موتور
  88  جريان خروجی درايو

  89  يو خروجی درايوجريان اکت
وضعيت وروديها و خروجيهای ديجيتال

  

90  

  A194ورودی آنالوگ% سطح
A295ورودی آنالوگ% سطح

  

  

  

  



 

  
  

  1مثال
PIDو به صورت کنترلر , در يک تابلوی بوستر پمپcommander  skاز درايو

بکار گرفته, پمپبر روی خروجی , بار10يک سنسور فشار صفر تا. استفاده می کنيم
.  ميلی آمپر است20 تا4خروجی سنسور هم بين. شده است

نحوه اتصال سنسور فشار فيدبک و اتصال پتانسيومتر خارجی برای تنظيم فشار ,مدار زير
. آب را نشان می دهد

  

.استفاده کنيد ,T4آنالوگ ورودی به ترمينالبرای تامين ولتاژ ,از يک پتانسيومتر خارجی

  . بکار گرفته می شودset point به عنوانT4 ورودی آنالوگ,نابراينب



 

در نظر گرفته شده , نيز به عنوان ورودی فيدبک از سنسور فشارT2 ورودی آنالوگ
  .است

 و بر29ابتدا درايو را توسط پارامتر.  ميلی آمپر است20 تا4اين ورودی از نوع جريان
  . م کارخانه کنيدتنظي, اساس پارامترهای اروپايی

  پارامتر  توضيح  تنظيم گردد
20   Hz01  حداقل فرکانس خروجی درايو  
50  HZ02  حداکثر فرکانس خروجی درايو  

  Acc  03      مدت زمان افزايش سرعت  15
  Dec04  مدت زمان کاهش سرعت  20

)7(pidپيکربندی درايو به عنوان يک کنترلرpid05  
  A(  06(می موتورجريان نا  پالک موتور
  RPM(  07(سرعت نامی موتور  پالک موتور
V(  08(ولتاژنامی موتور  پالک موتور
09   موتورCos  fiمقدار  پالک موتور

L310  سطح دسترسی به پارامترها  
  stop11و start  پيکربندی وروديهای ديجيتال برای0
الوگورودی آنT2نوع ولتاژيا جريان ورودی به ترمينال  20-4)2(

A1
16

Std(1)  30  غير فعال نمودن مقاومت ترمز
Ramp=1روش توقف موتوراز نوعRamp31   . باشد  
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