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  مقدمه
   Danfoss VLTساخت شرکت دانفوس که با نام , ميکرو  FC51درايو 

Micro  کيلو وات 22 کيلو وات تا 0.18 توان   در محدوده  شناخته می شود 
 .توليد می گردد ,برای مصارف عمومی 

.... و نوار نقاله  و ميکسر , فن, ای کاربردهای پمپ  از اين درايو  می توانيد بر
 . استفاده کنيد

 

 

 

 

 

 

  



  مدار الکتريکی 
 , ) 33و 29و 27و 19و 18ترمينالهای  ( ورودی ديجيتال 5اين درايو دارای 

يک خروجی رله ای و يک  , )60و    53ترمينالهای (دو ورودی آنالوگ 
  . می باشد )42ترمينال (خروجی آنالوگ 



 

 

 

 

 

پيکربندی و  ,خروجی آنالوگ را می توانيد به صورت خروجی ديجيتال نيز
  .استفاده کنيد

 +BR  و-BRاز ترمينالهای  ,  ترمز باشد مقاومتدر صورتی که نياز به اتصال
  . برای اين منظور استفاده کنيد

  نرم افزار   می توانيد از طريق  درايو  موجود رویRS485 از طريق درگاه 
CT  SOFT پارامترهای درايو را مديريت نماييد,  و توسط کامپيوتر . 

 

 

 

 

  

 .  کنترلی اين درايو را نشان می دهدترمينالهای , شکل زير



  



  

 و نوع  NPN  و  PNPشکل باال نيز وضعيت ديپ سوييچ مربوط به انتخاب 
  . اتصال وروديهای ديجيتال و آنالوگ است 

 

 
 



 
  کنترل پانل
 کنترل پانل مدل . بر روی اين درايو نصب می گردد , دو مدل کنترل پانل

LCP12 دارای پتانسيومتر است اما مدل  LCP11فاقد پتانسيومتر می باشد  .  

  



  

  

  

 می توانيد پارامترهای درايو را تنظيم توسط کنترل پانل موجود بر روی اين درايو
 به درايو  OFF Reset و Hand on  می توانيد با استفاده از کليدهای کنيد و

 .فرمان حرکت و توقف دهيد

  .  سرعت موتور را کنترل کنيد,  کنترل پانل يا توسط پتانسيومتر روی

 

 را فشار ميدهيد کنترل سرعت با پتانسيومتر روی  Hand onزمانی که کليد 
و يا ) 80-6پارامتر (اما اگر پتانسومتر روی کيپد را غير فعال کنيد . کيپد است 



استفاده کنيد کنترل سرعت در اين حالت با کليدهای , قد پتانسيومتر از کيپدهای فا
سرعت تنظيمی برای درايو . انجام خواهد شد , جهت باال و جهت پايين روی کيپد 

  .   کنترل ميگردد  04-0در اين حالت توسط پارامتر 

, وروديهای ديجيتال به درايو فيلد باس  يا از طريق اگر می خواهيد از طريق 
 مان حرکت و توقف بدهيد و يا جهت چرخش موتور را عوض کنيد بايد کليد فر

Auto on را فشار دهيد تا المپ  LEDباالی اين کليد روشن شود  .  

   و کليدهای جهت باال و جهت پايين نيز Back و OK با استفاده از کليدهای 

  . می توانيد پارامترهای درايو را مشاهده و ويرايش کنيد

  را فشار می دهيد و چراغ باالی اين کليد روشن می شودAuto on  وقتی کليد
 است و از ورودی stop  و start  برای 18بطور پيش فرض ترمينال ورودی 

  . راستگرد استفاده نمود – می توان برای چپگرد 19

 12اتصال ترمينال . بکار می رود,  به عنوان مشترک 12در اين حالت ترمينال 
 19و اگر کليد متصل به ورودی شده  شدن درايو start  باعث  به يکديگر18و 

  . جهت چرخش موتور معکوس می شود ,را هم وصل کنيد 



  

پتانسيومتر  , نترل پانلبرای درايوهايی که بر روی ک  ,  Auto onدر حالت 
 53از طريق ورودی آنالوگ ترمينال , ندارند کنترل سرعت بطور پيش فرض 

  . صورت ميگيرد 

  . با استفاده از يک پتانسيومتر می توان اين کار را انجام داد,  شکل باال طبق

پتانسيومتر وجود دارد بطور پيش , برای درايوهايی که بر روی کنترل پانل 
  . کنترل سرعت توسط پتانسيومتر روی کنترل پانل صورت می گيرد, فرض 

  

    ديده ,  زير است و در شکلLCD ازنوع , صفحه نمايشگر روی کنترل پانل 
  .می شود

  



 حافظه مورد استفاده برای set up1  عبارت LCD  در سمت چپ اين 
  . تنظيمات درايو را نشان می دهد

 برای ذخيره تنظيمات و پارامترهای درايو set  up2  و set up1 دو حافظه 
  . وجود دارد

Active  set  up و  د تنظيم می گرد 0-10 حافظه ای است که در پارامتر 
 برای set up2  يا set up  1 نشان می دهد که از تنظيمات کدام حافظه 

 . استفاده می گردد, کنترل درايو 

  

Edit set up  ,  انتخاب می شود و نشان 0-11حافظه ای است که در پارامتر 
 می دهد که شما در حال حاضر پارامترهای موجود در کدام يک از حافظه های 

set  up 1 يا  set  up 2را تغيير می دهيد  . 

 

 قرار دارد setup1 بطور پيش فرض بر روی  0-11 و 0-10هر دو پارامتر 
عالمت ستاره در .  ويرايش هر دو يکی است setup  فعال و setup يعنی 

 پيش فرض [1]نشان ميدهد که گزينه ,  در هر دو پارامتر [1]کنار  گزينه 
  . کارخانه است 



 که تنظيمات  Factory  set  up  وجود دارد به نام  همديگريک حافظه 
        0-51کارخانه در آن قرار دارد و قابل ويرايش نيست و فقط با استفاده از پارامتر 

  يعنی  ,  ديگر  دو حافظه  بر روی  راset up    اين  داخل  مقادير می توانيد
set up1 و  set up 2کپی کنيد  .  

  

و موتور متفاوت را می خواهيد به يک درايو وصل کنيد و يا در پروژه هايی که د
در پروژه هايی که تنظيمات متفاوت برای دو کار مختلف نياز است می توانيد با 

 از بين دو حافظه   , 5  تنظيم يکی از وروديهای ديجيتال در گروه پارامتری 
set up  ا روی  ر0-10در اين حالت بايد پارامتر . انتخاب کنيد يکی را 

9=Multi set up تنظيم کنيد  .  

  

 50.0 شماره پارامتر و عدد  باال ديده می شودفرضی  که در شکل 1-23عدد 
 عالمت LCD در خط پايين . نيز مقدار داخلی اين پارامتر را نشان می دهد
  . راستگرد نشاندهنده جهت چرخش موتور است

  . ارد  وجود دLCD يک عالمت فلش مانند هم در خط پايين 



  

 LCD  را فشار دهيد اين عالمت بر روی عبارت زير Menu هر بار که کليد 
  . قرار می گيردMain Menu  و Quick Menu  و status يعنی 

 استفاده Quick Menu برای تنظيم سريع يک درايو می توانيد از منوی  
  . کنيد

ارامترهای  را در اين منو انتخاب و پQM2  و QM1 می توانيد گزينه های 
  .موجود در آنها را تنظيم نماييد 

 می توانيد تمامی پارامترهای درايو را Main  Menu توسط منوی اصلی 
 . مشاهده و يا ويرايش کنيد

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  گروههای پارامتری 
  .  ميکرو را معرفی می نمايدFC51 گروههای پارامتری درايو , جدول زير

 گروه پارامتری  توضيح
 فعال يا غير فعال نمودن کليدهای  – set up  انتخاب حافظه
Hand on و  off reset و  Auto on -  کپی نمودن

  پارامترها بين حافظه ها و يا کنترل پانل 

0.** 

 نوع – مد کنترلی موتور – پارامترهای موتور و اتوتيون 
   نوع توقف – نوع استارت – v/f منحنی 

1.** 

 **.2  کانيکی روی موتور و ترمز مdc  پارامترهای ترمز 
  مراجع سرعت  -پارامترهای رمپ تغيير سرعت

   حداقل و حداکثر سرعت–سرعتهای ثابت 
3.** 

  ايجاد محدوديت برای سرعت و جهت چرخش موتور 
  مديريت آالرمهای درايو 

4.** 

 **.5  خروجی ديجيتال – پارامترهای مربوط به وروديهای ديجيتال 
 **.6  رودی و خروجيهای آنالوگ  پارامترهای مربوط به و

 **.PID 7  پارامترهای 
 **.8   پارامترهای مرتبط با ارتباط سريال 

 **.13   توابع الجيک قابل برنامه ريزی 
ری ست اتوماتيک  – فرکانس سوئيچينگ - پارامترهای خاص

  بازگشت به تنظيمات کارخانه -فالتها
14.** 

 **.15  ...وسرعت  , ولتاژ  , مقادير واقعی جريان -اطالعات درايو
 

 



 

 

  بازگشت به تنظيمات کارخانه
  . به دو روش می توان تنظيمات اين درايو را بر اساس تنظيمات کارخانه قرار داد

   14-22استفاده از پارامتر  -1

 Menu  و OK  استفاده از کليدهای -2

درايو را  تنظيم و 2 را بر روی 14-22می توانيد مقدار پارامتر  , در روش اول
  . خاموش و روشن کنيد

 را با هم فشار   Menu  و OK کليدهای . در روش دوم درايو را خاموش کنيد 
  ثانيه کليدهای 10پس از حدود . برق درايو را وصل کنيد . داده و نگه داريد 

OK و  Menu را آزاد کنيد  .  

  
  
  
 



 
  مرجع سرعت درايو

  چگونه کنترل می شود؟, سرعت اين درايو 

 می توانيد مرجع 3-17 و 3-16 و 3-15با استفاده از پارامترهای  : وابج
  . سرعت درايو را مشخص کنيد

  .  تنظيم شده است 1 بطور پيش فرض بر روی 3-15پارامتر 

  



برای نمايش . نماد ستاره ديده می شود ]1[کنار عدد , در جدول باال : نکته
ظيم شده عالمت ستاره در نظر مقاديری که بطور پيش فرض برای هر پارامتر تن

 . گرفته شده است

 تنظيم شده يعنی سرعت توسط 1 بر روی 3-15همانگونه که ذکر شد پارامتر 
  .  کنترل می شود53ورودی آنالوگ ترمينال 

  . تنظيم می شوند3-15 نيز همانند پارامتر 3-17 و 3-16پارامترهای 

ت توسط ورودی  قرار دارد يعنی سرع2 بطور پيش فرض بر روی 16-3 
  . کنترل می گردد,  نيز60آنالوگ ترمينال 

  
  

  



  

 تنظيم شده و نشان می دهد سرعت توسط فيلدباس هم تغيير 11 بر روی 17-3
  . داده می شود

  
  

و   3-16 و 3-15 در پارامترهای   موجود سرعت سه   سرعت درايو مجموع 
  .  است17-3

ر روی صفر قرار دهيد آن مرجع  را اگر ب3-17 يا 3-16 يا 3-15پارامترهای 
  . غير فعال خواهد شد, 

اگر می خواهيد سرعت فقط از يک جا کنترل شود می توانيد بطور نمونه 
 را بر روی صفر قرار دهيد تا غير فعال شوند و فقط 3-17 و 3-16پارامترهای 



در اين . تغيير داده شود,  و مرجع سرعت يک 3-15از طريق پارامتر , سرعت 
 را بر 3-15 فعال است اگر پارامتر 3-15که فقط مرجع فرمان يک و حالت 
 2 و اگر بر روی 53ورودی آنالوگ  از طريق سرعت فقط,  قرار دهيد 1روی 

  .  تنظيم خواهد شد60قرار دهيد سرعت فقط از طريق ورودی آنالوگ 

دهيد  قرار 21 را روی 3-15برای کنترل پانلهايی که پتانسيومتر دارند می توانيد 
  . تا سرعت از طريق پتانسيومتر موجود روی کنترل پانل تنظيم شود

  
 
 
 
 
 
 
 



 
  

   درايو یروش کنترل
 می توانيد روش کنترلی درايو 1-05 و 1-01 و 1-00با استفاده از سه پارامتر 

  . را تنظيم کنيد

 بر روی 1-00 استفاده می کنيد پارامتر open  Loop اگر از حالت کنترلی 
  . دهيدصفر قرار 

  

 استفاده می شود و يک Pid در جاهايی که از درايو برای ايجاد يک کنترلر 
 روی   بر1-00سنسور به عنوان فيدبک خروجی بکار گرفته می شود پارامتر 

2=process   closed Loop  تنظيم می شود  .  

  open loop  بطور پيش فرض بر روی صفر تنظيم شده و 1-00پارامتر 
  .  است Auto  مربوط به حالت 1-00ر پارامت. است

  



  

  

 را فشار می دهيد و درايو Hand on  برای زمانی که کليد 1-05از پارامتر 
  . است می توانيد استفاده کنيدHand در حالت 

  

 قرار دارد و نشان می دهد که هر 2 اين پارامتر در حالت پيش فرض بر روی 
  .  هم معتبر است Hand حالت  انجام شده در Autoو 00-1  تنظيمی که در 

به , همواره  Hand  را بر روی صفر قرار دهيد کنترل در حالت 1-05اگر 
  .  اجرا می گرددopen Loop روش 

 



 

 

 

 

 ساده است v/f  يا vector  مربوط به کنترل درايو به دو روش 1-01پارامتر 
ل به  قرار دارد که کنتر+vvc=1  بطور پيش فرض بر روی 1-01پارامتر . 

  . است vector روش کنترل برداری 

  

  

   را1-01اگر پارامتر .  استفاده از اين روش نيازمند اتوتيون نمودن درايو است 
 ساده است و با استفاده از پارامتر v/f بر روی صفر تنظيم کنيد کنترل به روش 

  .  را ايجاد کنيدv/f  می توانيد شکل منحنی 1-56 و 55-1

 .  آرايه هستند 1-56و  1-55پارامترهای 

 



 

 

 

  

  .  را مشخص ميکند  v/f نيز نوع منحنی 03-1پارامتر 

  

,   را انتخاب کنيد ولی اين پارامتر [2]گزينه , برای بارهای مثل پمپ و فن 
بر روی  ... برای بارهای با گشتاور ثابت مثل نوار نقاله و , بطور پيش فرض 

  .   تنظيم شده است  [1]

 

 

 

 



 

  ای پرکاربردپارامتره
 FC51 درايو تعدادی از پارامترهای پرمصرف و پرکاربرد  , جداول زير

  . ميکرو را معرفی می کند

  پارامتر  توضيح  پيش فرض
1=stop  

 =oldسرعت  
 اگر در حال کار و در حالت  , عملکرد درايو 

Hand قطع و وصل گردد,  برق درايو .  
04-0  

1=set up1 Set up  فعال –  Active set up 0-10  
1=set up1  Set up  مورد ويرايش –  Edit set up   0-11  

  Hand on 0-40 فعال يا غير فعال نمودن کليد   1= فعال
  off/Reset 0-41 فعال يا غير فعال نمودن کليد   1= فعال 
  Auto on 0-42 فعال يا غير فعال نمودن کليد   1=فعال

  0-50  ترل پانل  کپی نمودن پارامترها بين درايو وکن  -
0=no  کپی نمودن پارامترها بين حافظه های  set up 0-51  

0 Pass word برای جلوگيری از دسترسی غير 
  مجاز 

60-0 

 0=Full 
access 

  0-61  سطح دسترسی به پارامترهای درايو 

 0= open 
LOOP 

 يا  open Loop  کاربرد درايو به صورت 
close 

1-00  

1=vector وش کنترلی  انتخاب ر vector  يا  v/f 1-01   ساده 
گشتاور ثابت  

=0  
 v/f نوع منحنی 
  گشتاور ثابت=0
  گشتاور متغير برای پمپ و فن =2

03-1  

همانند =2
 1-00پارامتر 

 Hand مد کنترلی موتور در حالت 
 open Loop حلقه باز =0 

1-05  



از روی پالک موتور خوانده (توان نامی موتور    پالک موتور
  )ودش

  

20-1 

  v(  1-22(ولتاژنامی موتور  پالک موتور
 HZ(  1-23(فرکانس نامی موتور   پالک موتور
 A(  1-24( جريان نامی موتور In    پالک موتور

 RPM( 1-25(سرعت نامی موتور   پالک موتور 
 0=OFF  اتوتيون نمودن درايو و موتور   

  . فعال شود= 2
  
  
  

29-1 



  
  V/F  1-55لتاژدر منحنی آرايه ولتاژها و نقاط و  -

  آرايه  فرکانس ها و نقاط فرکانس در منحنی   -
V/F 

1-56 

0=OFF  فعال يا غير فعال نمودن مقاومت ترمز   
  )2-17=0. (ودفعال ش, مقاومت ترمز =1

10-2 

  2-11  مقاومت اهمی مقاومت ترمزمقدار -
و بطور اتوماتيک  داخل درايdc کنترل ولتاژباس   0=غيرفعال

  .فعال ولی در زمان توقف غير فعال باشد =1
غير فعال , همواره فعال گردد و مقاومت ترمز =2

  )2-10=0پارامتر (باشد 

17-2  

  3-10   تايی از سرعتهای ثابت8يک آرايه   0
  3-15  1مرجع سرعت شماره   53ترمينال  =1
  3-16  2مرجع سرعت شماره   60ترمينال  =2

  3-17  3مرجع سرعت شماره   فيلدباس= 11
0= Linear  شکل منحنی  Rampتغيير سرعت   

 Linear خطی=0
 s به شکل =2 

3-40  

5   sec مدت زمان افزايش سرعت  Acc1 3-41 



5   sec  مدت زمان کاهش سرعت Dec1 
 

3-42 

-چپگرد
 2=راستگرد

  محدود نمودن جهت چرخش موتور
  راستگرد=0
  چپگرد=1
  . مجاز استحرکت در هر دو جهت=2

10-4 

 0   HZ 4-12   حداقل سرعت مجاز درايو  
65   HZ  4-14  خروجی درايو حداکثر سرعت مجاز  
 26    A  افزايش به علت تنظيم يک جريان برای آالرم 

  جريان خروجی درايو 
51-4  

1= trip  عملکرد درايو در مقابل قطع شدن فازهای 
  خروجی درايو 

58-4  

8=start 5-10  18  کرد ورودی ديجيتال ترمينال تعيين عمل  
10=Reverse 5-11  19   تعيين عملکرد ورودی ديجيتال ترمينال  

1=Reset  5-12  27 تعيين عملکرد ورودی ديجيتال ترمينال  
14=jog  5-13  29 تعيين عملکرد ورودی ديجيتال ترمينال  

16=preset 
bit0 

  5-15  33 تعيين عملکرد ورودی ديجيتال ترمينال 

  5-40  تعيين عملکرد خروجی رله ای  0=غيرفعال
0.07  v 6-10   آنالوگ53ورودی به ترمينال   حداقل ولتاژ  
 10    v 6-11   آنالوگ53ورودی به ترمينال   حداکثر ولتاژ  

0.14     mA  حداقل جريان mA  53ورودی به ترمينال 
  آنالوگ

12-6  

20   mA حداکثر جريان  mA 53ورودی به ترمينال 
 آنالوگ 

13-6 

0   HZ و  وقتی ولتاژ ,  مقدار فرکانس خروجی درايو
.  حداقل است53جريان آنالوگ ورودی به ترمينال 

  

14-6  

50     HZ  6-15و  وقتی ولتاژ,  مقدار فرکانس خروجی درايو  



 در حداکثر 53جريان آنالوگ وروودی به ترمينال 
  .است

 در حالت ولتاژ 53 ورودی آنالوگ ترمينال  0=ولتاژ 
  ورودی باشد يا در حالت جريان ورودی؟

19-6  

0.14 mA  حداقل جريان    mA 6-22 60ورودی به ترمينال  
 20      mA  حداکثر جريان  mA ورودی به ترمينال آنالوگ

60  
23-6  

 0    HZ وقتی جريان ,  مقدار فرکانس خروجی درايو
  . حداقل باشد , 60 آنالوگ ورودی به ترمينال

24-6  

 50   HZ وقتی جريان ,  مقدار فرکانس خروجی درايو
  .  حداکثر باشد60آنالوگ ورودی به ترمينال 

25-6  

فعال يا غير فعال نمودن پتانسيومتر روی کنترل  1=فعال
  پانل 

80-6  

 0   HZ وقتی پتانسيومتر در ,   مقدار فرکانس خروجی
  .حداقل خود قرار دارد

81-6  

 50   HZ وقتی پتانسيومتر در ,   مقدار فرکانس خروجی
  .حداکثر مقدار خود قرار دارد 

82-6  

يا خروجی   خروجی ديجيتال باشد42ترمينال  0
  آنالوگ 

  m  A 20-0خروجی آنالوگ جريان =0
   ميلی آمپر 20 تا 4خروجی آنالوگ جريان =1
  . ديجيتال باشدخروجی=2

90-6  

 خروجی آنالوگ است چه 42ل وقتی ترمينا  0=غيرفعال
  . متغيری را نمايش می دهد

91-6  

انتخاب يک ورودی آنالوگ برای فيدبک از   0=غيرفعال
 pid  در کاربردهای ,فشار سنسور 

7-20  

   بصورت نرمال باشد يا معکوس؟pid کنترل   0= نرمال
نوع نرمال را انتخاب , برای کنترل فشار آب 

  . کنيد

30-7 



 pid ی کنترل ضريب تناسب  0.01
 
 

7-33  

1=4 Khz  فرکانس سوئيچينگ کرير   
  دو کيلو هرتز =0
  کيلو هرتزچهار = 1
   کيلو هرتزهشت=2

01-14 

  14-20  تعداد ری ست شدن فالتها بطور اتوماتيک  0
  بازگشت به تنظيمات کارخانه 0=حالت معمولی

  بازگشت به تنظيمات کارخانه=2
22-14  

  ابر خطای اضافه ولتاژعملکرد درايو در بر  1=هشدار
 trip=0حتما روی , برای کاربردهای باالبر 

  .قرار داده شود

26-14  

  kw(  16-10(توان خروجی درايو را نشان می دهد   -
 v(  16-12.( ولتاژخروجی درايو را نشان می دهد  -
 HZ(  16-13( فرکانس خروجی درايو را نشان می دهد -
 A 14-16 .دهد را نشان می درايو  جريان خروجی  -
  16-30  .  باس داخلی درايو را نشان می دهدdc ولتاژ  -
  16-34  .دمای داخلی درايو را نشان می دهد   -
  16-60  . وضعيت وروديهای ديجيتال را نشان می دهد   
       را نشان 53ولتاژورودی آنالوگ ترمينال   

  . می دهد 
62-16  

 

 

 

 



 

  1مثال 
 به عنوان راستگرد و از 18م از ورودی ترمينال در اين مثال ساده قصد داري

  . به عنوان چپگرد استفاده کنيم 19ورودی ترمينال 

  

  . صورت گيرد  53 کنترل سرعت فقط از طريق ورودی آنالوگ ترمينال 

  پارامتر  توضيح  .تنظيم گردد 
  14-22  بازگشت به تنظيمات کارخانه  2

  kw 20-1 توان نامی موتور  پالک موتور
  v(  1-22(ولتازنامی موتور  ک موتورپال

  HZ(  1-23(فرکانس نامی موتور   پالک موتور
  A(  1-24( جريان نامی موتورIn    پالک موتور
  RPM(  1-25(سرعت نامی موتور   پالک موتور

  اتوتيون نمودن درايو   2
  .اتوتيون فعال گردد=2
  

29-1  



 بطور اتوماتيک برای  dc کنترل ولتاژ 2=فعال
 over voltage ز خطای جلوگيری ا

2-17  

  1 مرجع سرعت   1
 تنظيم 53سرعت از طريق ورودی آنالوگ  =1

  . گردد

15-3 

  3-16  . غير فعال گردد  -- 2مرجع سرعت  0
  3-17  .  غير فعال گردد– 3مرجع سرعت   0

 5    sec  مدت زمان افزايش سرعت درايو  ACC1 3-41  
7    sec  مدت زمان کاهش سرعت درايو  Dec1 3-42 

 در هر دو جهت  امکان – جهت چرخش موتور  2
  . چرخش داشته باشد

10-4 

  5-10  18تعيين عملکرد ترمينال ديجيتال ورودی 12=راستگرد
  5-11  19تعيين عملکرد ترمينال ديجيتال ورودی  13=چپگرد

جريان نامی موتور را در اين پارامتر وارد کنيد   پالک موتور
يان موتور از اين مقدار تا در صورتی که جر

  . باالتر رفت اعالم هشدار بدهد

51-4  

 

  . برای اتوتيون نمودن درايو و موتور بايد شفت موتور را از بار جدا کنيد 

  .   قرار دهيد  Auto  onدرايو را در حالت 

.  را در حالت حداکثر خود قرار دهيد 53پتانسيومتر متصل به ورودی آنالوگ 
.  را وصل کنيد و تا انتهای اتوتيون وصل نگه داريد 18دی کليد متصل به ورو

 از موتور مانند مقاومت اهمی استاتور و یانجام خواهد گرفت و مقادير, اتوتيون 
 . ذخيره می کند, را محاسبه و در حافظه درايو ... اندو کتانس متقابل و

 



  2مثال 
 در pidان کنترلر  ميکرو به عنوFC51از يک درايو دانفوس مدل ,در اين مثال 

 .استفاده می گردد, يک تابلوی بوستر پمپ 

 و set pointروش اتصال پتانسيومتر خارجی به عنوان ورودی ,  شکل زير
 . همچنين سنسور فشار آب به عنوان فيدبک را نشان می دهد 

  
. تنظيم نماييد ,  بر اساس تنظيمات کارخانه 14-22ابتدا درايو را توسط پارامتر 

درايو را خاموش و روشن   قرار دهيد و 2 را بر روی 14-22 پارامتر مقدار
 . به مقادير کارخانه ای تغيير داده شود, کنيد تا پارامترهای درايو 



در , خروجی اين سنسور . در خروجی پمپ آب نصب می گردد, سنسور فشار 
ر گرفته در نظ,  بار 10 تا  صفر ميلی امپر به ازای فشار20 تا 4جريان , اينجا 
  .شود

  .وصل می نماييم  , 60سنسور را به ورودی انالوگ ترمينال 

ديپ سوئيچ روی برد .  ولت است0-10 ولتاژ53 ورودی انالوگ ترمينال 
  .  قرار دهيد uکنترلی را بر روی 

 2.2درايو . تنظيمات مورد نياز برای اين مثال را معرفی می نمايد , جدول زير 
  . کيلو وات است

  پارامتر  توضيح رددتنظيم گ
1=stop  
فرکانس 

 قبلی معتبر

 پس از اينکه برق Handدرايو در حالت   عملکرد
  .قطع و وصل می شود , ورودی درايو

04-0  

3=pid  فعال نمودن کنترلpid 
  معمولی open   Loopکاربردهای =0
 pidکاربرد حلقه بسته = 3

00-1  

0=V/F مد کنترلی درايو  
   سادهV/Fمد  =0
 Vectorترل به روش برداری کن =1

1-01  

   نوع گشتاور خروجی درايو   2
  کاربردهای گشتاور ثابت =0
  کاربردهای پمپ و فن با گشتاور متغير  =2

1-03 

0= open 
Loop  

 Handنوع عملکرد درايو در حالت دستی 
 open Loopکنترل حلقه باز  =0
 pid به صورت 1-00همانند پارامتر  =2

1-05  

1.5 KW  ن نامی موتور توا)KW(  1-20  
400   V   ولتاژنامی موتور )V( 

   ولتی با اتصال ستاره 400 موتور سه فاز 
22-1  



50       
HZ 

  HZ(  1-23(فرکانس نامی موتور 

4.8    A In    جريان نامی موتور)A( 
  ) ولت400جريان در حالت ستاره (

24-1 

2850  
RPM 

 )RPM(سرعت نامی موتور
  )موتور دوقطبی است(

25-1  

يک آرايه 
  است

 V/Fنقاط منحنی  ,1-56اين پارامتر و همچنين پارامتر
و  آرايه هستند, هر دو پارامتر . را مشخص می کند 

 .تنظيم می گردد, طبق شکل زير 

  

55-1  
56-1  

  

      کنيد  تنظيم    vector و کنترل برداری 1  را بر روی 1-01اگر پارامتر
 تنظيم می گردد و نياز به  vector   control رلی درايو بر روی مد کنت 

  .  تنظيم نماييد2 را بر روی 1-29برای اتوتيون بايد پارامتر . اتوتيون می باشد 

نيازی ,  قرار دهيد و اتوتيون را فعال کنيد 1 را بر روی 1-01چنانچه پارامتر 
  .  نيست1-56 و 1-55به استفاده از پارامترهای 

  

  



  

  

  پارامتر  توضيح  تنظيم گردد
2=Enable در برابر  , کنترل انرژی ژنراتوری و حفاظت درايو

در حالت کار معمولی و يا در  خطای اضافه ولتاژ
  زمان کاهش سرعت 

17-2  

  حفاظت موتور در برابر گرم شدن   3
  ETR  warningهشدار گرم شدن = 3

1-90  

  Brakingغيرفعال نمودن مقاومت ترمز  غير فعال=0
Resistor 

2-10  

20    HZ   3-02   درايوتنظيمی حداقل سرعت  
50    HZ  3-03   درايوتنظيمی حداکثر سرعت  
15   HZ  4-12  مجاز درايوخروجی  حداقل سرعت  

  1مرجع سرعت شماره   1
  53ورودی آنالوگ ترمينال  =1
  60ورودی آنالوگ ترمينال  =2
  33ورودی قطار پالس ترمينال  =8

  تانسيومتر موجود روی کی پدپ =21

15-3  

  2مرجع سرعت شماره   0
  غير فعال=0

16-3  

  3مرجع سرعت شماره   0
  غير فعال=0

17-3  

 

 3-16و 3-15مجموع سرعتهای حاصل از پارامترهای  ,سرعت خروجی درايو 
فعال شده و ساير مرجعهای  , 15-3فقط مرجع  ,بنابراين در اينجا .  است3-17و

 . ل می کنيم سرعت را غير فعا



 set ولت است به عنوان 10صفر تا  , که در اينجا53ورودی آنالوگ ترمينال 
point برای کنترلر pid هم بکار گرفته خواهد شد  . 

دارد می توانيد پارامتر  پتانسيومتر وجود  , FC51اگر بر روی کی پد درايو 
  . فاده نماييداست,  تنظيم کنيد و از پتانسيومتر روی کی پد 21 را روی 15-3

تنظيم 
  گردد

  پارامتر  توضيح

 Rampنوع منحنی  1
 Linearخطی=0
1=S شکل )S-ramp(  

3-40  

5 sec   مدت زمان افزايش سرعت Acc 3-41  
6 sec   مدت زمان کاهش سرعت Dec 3-42  

  ايجاد محدوديت برای جهت چرخش موتور  0
  فقط راستگرد=0
  فقط چپگرد=1
  مجاز است, هر دو جهت =2

10-4  

   7       
A 

 مقدار حداکثر جريان خروجی درايو اعالم هشدار اضافه 
  جريان 

51-4  

   18تعيين عملکرد ورودی ديجيتال ترمينال   8
8=Start  و  stop 

5-10  

  27 تعيين عملکرد ورودی ديجيتال ترمينال   1
  ری ست فالت= 1

12-5  

  تعيين عملکرد رله خروجی درايو  2
 Ready آماده به کار =2

5-40  

0     V   6-10  53 حداقل ولتازورودی آنالوگ ترمينال 
10       
V 

  6-11  53 حداکثر ولتاژورودی آنالوگ ترمينال 

0    HZ  6-14  53حداقل سرعت متناظر با حداقل ولتاژورودی  
50     
HZ 

  6-15  53 حداکثر سرعت متناظر با حداکثر ولتاژورودی 



4       
mA 

  6-22  60 ترمينال آنالوگ  حداقل جريان ورودی به

20    
mA 

  6-23  60  حداکثر جريان ورودی به ترمينال آنالوگ

0    HZ  6-24  60 حداقل سرعت متناظر با حداقل جريان ورودی به  
50    
HZ 

  6-25   60 حداکثر سرعت متناظر با حداکثر جريان ورودی به 

انتخاب يکی از وروديهای آنالوگ به عنوان ورودی  2
 pidک سنسور فشار فيدب
  53ورودی آنالوگ  =1
  60ورودی آنالوگ  =2
  33ورودی قطار پالس  =8

20-7  

 pidمعکوس يا غير معکوس بودن عملکرد  نرمال=0
  )کاربردهای پمپ(نرمال =0
1=pid  معکوس   

30-7  

 14-20 ثانيه 10ری ست شدن فالت موجود بر روی درايو پس از   1
 از نوع ولتاژاست يا از نوع 53دی ترمينال آنالوگ ورو ولتاژ = 0

  جريان 
  ولتاژ =0
  جريان =1

19-6  

      
  

  

  

  

  

  



  
  
  
  
  
  

  3مثال 
برای کشش مفتول , از دو موتور و دو درايو مجزا , در يک دستگاه کشش مفتول 

 را طوری تنظيم می کنيم که سرعت درايو 2و1درايوهای . استفاده شده است
. تغيير کند1ره ناسب با سرعت درايو شماتم , 2شماره   



 

 

از   و تنظيم می گردد ,توسط يک پتانسيومتر خارجی  , 1 سرعت درايو شماره 
 ميلی آمپر 20 برای ايجاد يک جريان صفر تا  خروجی آنالوگ درايو شماره يک
.  استفاده می شود2برای تنظيم سرعت درايو شماره   

  .ضيح می دهدتنظيمات پارامتری در درايو شماره يک را تو, جدول زير 



  پارامتر  توضيح  تنظيم گردد

0=disable 

  غيرفعال

  0-40   روی کی پدHand onغير فعال نمودن کليد 

  0-41   روی کی پدstopغيرفعال نمودن کليد   2=غيرفعال

  kw(  1-20(توان نامی موتور  پالک موتور

  v(  1-22(ولتاژنامی موتور  پالک موتور

  hz(  1-23(فرکانس نامی موتور  پالک موتور

 A(  1-24(جريان نامی موتور  پالک موتور

  

 rpm 1-25سرعت نامی موتور     پالک موتور

  1-29  فعال نمودن اتوتيون   2=فعال

  اعالم هشدار در مورد گرم شدن موتور [3]

 ETR warningاعالم هشدار    [3] 

1-90  

  فعال نمودن استفاده از مقاومت ترمز   0=فعالغير

Braking Resistor 

2-10 

    

  . فعال گرددdc ولتاژباس  کنندهکنترل 2=فعال

  

17-2 



  مرجع سرعت شماره يک  1

  53ورودی آنالوگ ترمينال =1

15-3  

  2مرجع سرعت شماره   0

  غيرفعال= 0

16-3  

  3مرجع سرعت شماره   0

  غيرفعال= 0

17-3  

   افزايش و کاهش سرعت Rampنوع منحنی   1

 )Linear(خطی=0

 Sبه شکل =1

3-40  

 Acc 3-41دت زمان افزايش سرعت  م  10

 Dec 3-42  مدت زمان کاهش سرعت  10

  جهت چرخش موتور چپگرد و راستگرد  0

  .مجاز است, در هر دو جهت =2

  فقط راستگرد=0

10-4 

 Relay1تعيين عملکرد رله خروجی  2

 Readyآماده به کار =2

5-40  

0     V  6-10  53ورودی به ترمينال   حداقل ولتاژ 

10    V 6-11  53آنالوگ ورودی به ترمينال   حداکثر ولتاژ  



0     HZ آنالوگ   حداقل سرعت درايو بر اساس حداقل ولتاژ
  53ورودی به ترمينال 

14-6  

50     HZ بر اساس حداکثر  ,  حداکثر سرعت خروجی درايو
  53ولتاژآنالوگ ورودی به ترمينال 

15-6  

  اتيک بطور اتوم, ری ست نمودن فالت درايو  0

  غير فعال= 0

20-14 

  42نوع خروجی برای ترمينال   0

   ميلی آمپر آنالوگ 20خروجی صفر تا =0

90-6  

.  چه متغيری را نشان خواهد داد42خروجی آنالوگ   10

  فرکانس خروجی درايو  =10

91-6  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

از خروجی شماره .  را بکار می بريم 60 ورودی آنالوگ 2برای درايو شماره 
 60 ميلی آمپر را به ترمينال 20جريان صفر تا  ,بر روی درايو شماره يک  42

,  همانند جدول زير 2تنظيمات درايو شماره .  اعمال می کنيم 2در درايو شماره 
  . انجام خواهد شد

  پارامتر  توضيح  تنظيم گردد

0=disable 

  غيرفعال

  0-40   روی کی پدHand onغير فعال نمودن کليد 

  0-41   روی کی پدstopيرفعال نمودن کليد غ  2=غيرفعال

  kw(  1-20(توان نامی موتور  پالک موتور

  v(  1-22(ولتاژنامی موتور  پالک موتور

  hz(  1-23(فرکانس نامی موتور  پالک موتور

 A(  1-24(جريان نامی موتور  پالک موتور

  

 rpm 1-25سرعت نامی موتور     پالک موتور

  1-29  فعال نمودن اتوتيون   2=فعال

  اعالم هشدار در مورد گرم شدن موتور [3]

 ETR warningاعالم هشدار    [3] 

1-90  

 10-2  فعال نمودن استفاده از مقاومت ترمز   0=فعالغير



Braking Resistor 

    

 2-17  . فعال گرددdc ولتاژباس  کنندهکنترل 2=فعال

  

  

  پارامتر  توضيح  تنظيم گردد

  1مرجع سرعت شماره   2

  60ی آنالوگ جريان ترمينال ورود = 2

15-3  

  3-16  2غير فعال نمودن مرجع سرعت شماره   غير فعال= 0

  3-17  3غيرفعال نمودن مرجع سرعت شماره   غير فعال = 0

   سرعت Rampنوع منحنی   1

 Sبه شکل =1

3-40  

  Acc 3-41 مدت زمان افزايش سرعت   10

  Dec 3-42 مدت زمان کاهش سرعت   10

  راستگرد–يت در چپگرد  ايجاد محدود  0

  .مجاز است, چرخش در هر دو جهت =2

  فقط راستگرد=0

10-4  

  Relay1 40-5تعيين عملکرد رله خروجی  2



  آماده به کار=2

0     mA6-22  60 حداقل جريان آنالوگ ورودی به ترمينال  

20    mAحداکثر جريان آنالوگ ورودی به ترمينال
60  

23-6  

 0    HZمتناسب با, ت خروجی درايو حداقل سرع
  60حداقل جريان آنالوگ ورودی به ترمينال

24-6  

50    HZمتناسب با,حداکثر سرعت خروجی درايو
60حداکثر جريان آنالوگ ورودی به ترمينال

25-6  

بطور اتوماتيک ,ری ست نمودن فالت درايو0

  غير فعال= 0

20-14  

  

ه های خروجی هر دو درايو را طوری وصلرل,  بر روی مدار کنترلی اين تابلو
  . متوقف گردد, کل مجموعه, دچار فالت شد, کنيد که اگر هر کدام از درايوها
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