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  مقدمه 
 کيلو وات 7.5 کيلو وات تا 0.37 بين ه  ساخت شرکت تايوانی دلتا در محدودC200درايو 

 از اين درايو با ولتاژهای ورودی تکفاز لاز نظر ولتاژ ورودی سه مد. توليد می گردد
  .  ولت وجود دارد460 ولت و سه فاز 230 سه فاز  و ولت230

  

 بکار torque control و speed controlت  را می توان به دو صورC200درايو 
  . گرفت
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  . زير نشان داده شده استهای اين درايو در شکل کنترلمدار قدرت و مدار

 

 

 

  

تا   MI 1 و REV و FWD شامل ورودی های   ورودی ديجيتال10 اين درايو دارای 
MI 8 همچنين دارای سه ورودی آنالوگ AVI ،ACI و AUIاست .  
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 دو خروجی آنالوگ و ،  ديجيتالیدو خروجی ترانزيستور ،  دو خروجی رله ای نين همچ
  . يک پورت سريال هم در اختيار دارد

 با منبع تغذيه خارجی يا بدون pnp و npnروش اتصال ورودی های ديجيتال در دو حالت 
  . داده شده است  نشان در شکل زيرآن 
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مقدار اين مقاومت .  مدار قدرت وصل می گرددB2 و B1مقاومت ترمز بين ترمينال های 
مقدار و توان مقاومت ترمز را در جداول زير . و توان آن بستگی به توان درايو دارد

  . ميتوانيد جستجو نماييد 
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 را در شکل زير A و A0ترتيب قرارگيری ترمينال های کنترلی برای درايوها با فريم های 
  . دنبال نماييد
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  ) KEYPAD(کی پد 

  . کی پد مورد استفاده برای اين درايو در شکل زير نشان داده شده است

  

  .  نام داردKPE-LE02اين کی پد 

 و Run از کليدهای حالت دستی قرار دارد در حالتی که فرمان درايو برروی 
stop/Resetاز کليد.  برای فرمان حرکت و توقف به موتور استفاده می شود 
stop/Reset می توان برای رفع خطا )Fault (نيز استفاده نمود .  
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همانند شکل زير هربار .  مختلف نمايش بکار می رودی برای حرکت بين مدهاmodeکليد 
 . را فشار می دهيد عبارات مختلف نمايش داده می شودModeکه کليد 

 

  

 

  

 F60.00 فرکانس Master frequencyاين فرکانس توسط . را نشان می دهد 
  . پتانسيومتر و يا کليدهای جهت باال و پايين و به روش های ديگر قابل تنظيم و تغيير است

 شروع می شود سرعت خروجی H را فشار دهيد عبارتی که با Modeچندين بار کليد 
 را نشان می دهد اين تنظيم می تواند user شروع می شود تنظيم uدرايو و عبارتی که با 

  .  باشدRPM مثال سرعت خروجی درايو به صورت بطور



                         09132211861تعميرات انواع اينورتر و درايو         مهندس محمديان      

Farsidrive.avablog.ir   ,    saeeddrive.blogsky.com   راهنمای فارسی انواع  اينورتر و درايو در آدرسهای  

جهت چرخش .  شروع می شود جريان خروجی درايو را نمايش می دهدAعبارتی که با 
جهت .  به صورت چپگرد خواهد بودrEv يعنی راستگرد و Frdموتور به صورتهای  

 . چرخش موتور را می توانيد در اين بخش تغيير دهيد

  

 نمودن تغييرات در پارامترها saveتغيير پارامترها و برای  نيز برای Enterاز کليد 
 . استفاده می شود

  

  را  02.04زمانی که بطور مثال قصد تغيير پارامتر .  رقمی است4نمايشگر اين درايو 
 را نشان 00 را فشار می دهيد دو رقم سمت چپ نمايشگر عبارت Enterکليد داريم ابتدا 
با کليد جهت باال مقدار اين عدد .  قرار داريد00روه پارامتری اين يعنی که در گ. خواهد داد

کليد .  خواهيد شد02دراين صورت وارد گروه پارامتری .  قرار دهيد02را بر روی 
Enter در حال حاضر در پارامتر .  نمايش داده می شود02.00 را فشار دهيد عبارت
راست صفحه نمايش تغيير خواهد کليد جهت باال را فشار دهيد دو رقم سمت .  هستيد02.00

مقدار عددی داخل اين .  را فشار دهيدEnter که رسيديد کليد 02.04به پارامتر . کرد
اگر . با کليدهای جهت باال و پايين مقدار اين عدد را تغيير دهيد. پارامتر نمايش داده می شود

 برای Endعبارت  می گردد و save را فشار دهيد مقدار جديد برای پارامتر Enterکليد 
  . يک لحظه نمايش داده می شود

   . نمايان می گرددErrاگر هم مشکلی در تنظيم پارامتر وجود داشته باشد عبارت 

  .  پارامتردهی خارج شويد  را فشار دهيد تا از مدModeدوبار کليد 

 را فشار Modeابتدا کليد ) کی پد(برای تغيير جهت گردش موتور از طريق صفحه کليد 
 برسيد با کليد جهت باال يا پايين جهت چرخش را تغيير  rEv يا Frdيد تا به عبارت ده
  . دهيد

Frd راستگرد است و تغيير آن به rEv گردد موتور چپگرد بچرخد می   . باعث 

  . را بزنيد و از اين مد خارج شويدModeکليد 
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  روش کنترلی درايو
  . ردد تعيين می گ10-00روش کنترلی درايو توسط پارامتر 

 و به صورت 11-00همچنين روش کنترل درايو به صورت کنترل سرعت در پارامتر 
  .  تنظيم می گردد13-00کنترل گشتاور در پارامتر 

 را بر روی 10-00ستفاده می کنيد پارامتر ااگر از درايو برای منظورهای کنترل سرعت 
0=Speedشتاور استفاده می کنيد اگر هم از درايو برای کاربردهای کنترل گ.  قرار دهيد

  .  تنظيم شود2 برروی 10-00مقدار 

 v/fبرای کاربردهای .  می توانيد نوع کنترل سرعت را تعيين نماييد11-00در پارامتر 
ور تاگر از انکودر برروی مو.  برروی صفر تنظيم می گردد11-00ساده مقدار پارامتر 

برای اين .  را انتخاب کنيدVFPGبرای فيدبک سرعت استفاده می کنيد می توانيد روش 
 .  تنظيم گردد1 برروی عدد 11-00منظور مقدار پارامتر 

  

 تنظيم کنيد روش کنترل برداری حلقه باز و اگر بر 2 را برروی 11-00اگر مقدار پارامتر 
       تنظيم کنيد روش کنترل برداری حلقه بسته با استفاده از انکودر امکان پذير 3روی 

اگر از .  مربوط به موتورهای القايی آسنکرون است3 تا 0می موارد تما. می گردد
استفاده می کنيد می بايست ) PMموتورهای (موتورهای سنکرون با رتور آهنربای دائمی 

  .  تنظيم کنيد6 را بر روی 11-00مقدار پارامتر 

   . قابل بکارگيری استPMدر اين صورت روش کنترل برداری حلقه باز برای يک موتور 
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  بازگشت به تنظيمات کارخانه
 را در 9اگر عدد . کار می رودب برای ريست نمودن پارامترهای درايو 02-00پارامتر 
 قرار دهيد تمامی پارامترهای اين درايو با مقادير کارخانه ای بارگيری 02-00پارامتر 
  . خواهد شد
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  مرجع فرمان درايو

 نيز مرجع فرمان 31-00 و پارامتر Autoحالت  مرجع فرمان درايو در 21-00پارامتر 
 و Autoاگر بر روی کی پد درايو کليدهای .  را مشخص می نمايدhandدرايو در حالت 

hand وجود داشته باشد سوئيچ نمودن بين اين دو حالت به راحتی انجام می گيرد اما برای 
ز ورودی های ديجيتال درايوهايی که روی کی پد چنين کليدهايی ندارند امکان استفاده ا

  .  وجود داردauto و handبرای سوئيچ نمودن بين دو حالت 

 برروی صفر تنظيم گردد فرمان حرکت و توقف از 31-00 و 21-00اگر پارامترهای 
  . روی کی پد صادر می گردد

فرمان ها توسط ورودی های ديجيتال .  تنظيم کنيد1چنانچه اين دو پارامتر را برروی 
  . ردداعمال می گ

  

  

  

 فرمان بگيرد، CANopen يا شبکه Rs485برای اينکه درايو از طريق ارتباط سريال 
  .  تنظيم کنيد3 و 2 را بر روی 31-00 و 21-00مقدار پارامترهای 
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  مرجع انتخاب فرکانس

 نيز 30-00 و  پارامتر Auto برای تعيين مرجع انتخاب سرعت در حالت 20-00پارامتر 
  .  تنظيم می گرددhand انتخاب سرعت در حالت برای تعيين مرجع

  

  

اين دو پارامتر بطور پيش فرض بر روی صفر تنظيم شده است بدين معنی که فرکانس 
توسط کليدهای روی کی پد تنظيم می گردد و با کليدهای جهت باال و پايين می توانيد 

  . سرعت را افزايش و کاهش دهيد

      تعيين CaN open يا از طريق شبکه Rs485اگر سرعت درايو از طريق ارتباط 
  .  قابل تنظيم است6 يا 1می شود مقادير اين دو پارامتر برروی 

اگر سرعت توسط ورودی های آنالوگ تغيير داده می شود بطور مثال توسط يک پتانسيومتر 
  .  تنظيم کنيد2 را برروی 30-00 يا 20-00خارجی مقدار پارامترهای 



                         09132211861تعميرات انواع اينورتر و درايو         مهندس محمديان      

Farsidrive.avablog.ir   ,    saeeddrive.blogsky.com   راهنمای فارسی انواع  اينورتر و درايو در آدرسهای  

 را 7ر روی کی پد برای تنظيم سرعت درايو استفاده می شود مقدار عدد اگر از پتانسيومت
  . در اين دو پارامتر قرار دهيد

  يک روش ديگر هم وجود دارد می توانيد دوتا از ورودی های ديجيتال را به عنوان
 و با فعال نمودن اين وروديها   برای سرعت تعريف کنيدdown و upورودی های 

  . کاهش دهيد سرعت را افزايش يا 

شد تا امکان استفاده   تنظيم خواهد3 در اين حالت برروی 30-00 و 20-00پارامترهای 
  .از اين روش فراهم گردد
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  روش توقف موتور 

 را 22-00اگر مقدار پارامتر . دو روش برای توقف موتور در اين درايو وجود دارد
  .  خواهد بودdeceleration  و منحنیRampبرروی صفر قرار دهيد توقف براساس 

 coast to stopاگر هم مقدار اين پارامتر را بر روی يک تنظيم کنيد توقف به صورت 
در اين روش زمانی که فرمان توقف به درايو داده می شود ارتباط موتور و . انجام می گيرد

 درايو قطع می گردد موتور در حال چرخش پس از مدتی بطور خود بخود متوقف خواهد
مقدار اينرسی بار و موتور و همچنين مقدار اصطکاک در مدت زمان توقف موتور . شد

  .موثر است

  
  

  جهت چرخش موتور
برخی از بارها مانند .  برای کنترل جهت چرخش موتور استفاده می شود23-00از پارامتر 

در فقط اجازه حرکت در يک جهت را دارند اما بسياری از بارهای ديگر ... پمپ و فن و 
 را بر روی صفر قرار دهيد امکان چرخش 23-00هر دو جهت می چرخند اگر پارامتر  

  . موتور در هر دو جهت وجود دارد

 قرار 2 قرار دهيد موتور فقط راستگرد و اگر بر روی 1اما اگر اين پارامتر را بر روی 
  . دهيد موتور فقط چپگرد می چرخد
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  v/fمنحنی 
 را برنامه ريزی v/fيد سه مدل تنظيمات برروی منحنی  می توان43-01توسط پارامتر 

  . نماييد

د با استفاده از ي را می توانv/f را برروی صفر قرار دهيد منحنی 43-01اگر پارامتر 
ر دلخواه و براساس نوع بار و گشتاور مورد نياز آن و بط08-01 تا 00-01پارامترهای 

  . مقداردهی کنيد

 به صورت شکل زير و با v/f قرار دهيد منحنی 2 يا 1 را برروی 43-01اما اگر پارامتر 
  .  بکار گرفته خواهد شد2 و 1.5ضرايب توان 
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  منحنی های شتاب
 4 شيب برای افزايش سرعت و 4 می توان 19-01 تا 12-01با استفاده از پارامترهای 

ودی های ديجيتال را برای انتخاب اگر دوتا از ور. شيب برای کاهش سرعت تعريف نمود
 شيب وجود دارد ولی بدون 4 شيب برنامه ريزی کنيد امکان بکارگيری هر 4بين اين 

 و Acceleration1 به نرخ شيب , فقط استفاده از اين دو ورودی درايو
Deceleration1دسترسی دارد  .  

پيش 
  فرض

  پارامتر  توضيح

10 sec مدت زمان افزايش سرعتAcceleration 1 01-12 
10 sec مدت زمان کاهش سرعتDeceleration1  01-13  
10 sec مدت زمان افزايش سرعتAcceleration 2 01-14  
10 sec مدت زمان کاهش سرعتDeceleration2  01-15  
10 sec مدت زمان افزايش سرعتAcceleration3 01-16  
10 sec مدت زمان کاهش سرعتDeceleration3  01-17  
10 secمدت زمان افزايش سرعتAcceleration4  01-18  
10 sec مدت زمان کاهش سرعتDeceleration4  01-19  

  

 20-01 نيز در پارامترهای jogنرخ شتاب افزايش سرعت و کاهش سرعت برای فرکانس 
  .  تنظيم می گردد21-01و 

  .  باشدs-curveيا به صورت ) linear(واند بصورت خطی تافزايش و کاهش سرعت می 

  .  استs-curve مربوط به منحنی 27-01 تا 24-01پارامترهای 
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.  نيز واحد زمان برای افزايش و کاهش سرعت را تعيين خواهد نمود45-01پارامترهای 
 با پله های   افزايش و کاهش سرعت ،  را بر روی صفر تنظيم کنيد45-01اگر پارامتر 

 تنظيم شود افزايش و کاهش سرعت با پله  ثانيه ای و اگر اين پارامتر برروی يک0.01
  .  ثانيه ای اجرا می شود0.1های 

رها کنيد تنظيمات پيش ) پيش فرض( را بر روی صفر 45-01به فرض اينکه پارامتر 
  .  به صورت جدول زير خواهد بود27-01 تا 24-01فرض برای پارامترهای 

پيش 
  فرض

  پارامتر  توضيح

0.2 
sec 

 Acceleration  01-24ینحنرخ شتاب در ابتدای من

0.2 
sec 

  Acceleration  01-25نرخ شتاب در انتهای منحنی 

0.2 
sec 

  Deceleration   01-26 یننرخ شتاب در ابتدای منح

0.2 
sec 

  Deceleration  01-27نرخ شتاب در انتهای منحنی 

  

  .  را می توانيد در شکل زير مشاهده کنيد27-01 تا 24-01پارامترهای 
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  روه های اصلی پارامترهاگ

جدول زير کارکرد .  تقسيم بندی شده است11 تا 00 گروه از 12پارامترهای اين درايو در 
  . هر گروه از پارامترهای را معرفی می نمايد

    توضيح
 00  تنظيم کارخانهو  userپارامترهای سيستمی، پارامترهای 

  01  ... شتاب وv/fپارامترهای اوليه و اساسی، تنظيمات 
  02  تنظيم ورودی و خروجی های ديجيتال
  03  تنظيم ورودی و خروجيهای آنالوگ
  04  سرعتهای ثابت از پيش تنظيم شده 

  05  پارامترهای موتور و اتوتيون
  06  پارامترهای حفاظت موتور و درايو

  07  ...ری استارت اتوماتيک و و   dcپارامترهای خاص، ترمز 
  PID 08پارامترهای 

  09  رهای ارتباط سريال و شبکه پارامت
  10  پارامترهای انکودر و فيدبک سرعت
  11  پارامترهای پيشرفته و کنترل سرعت
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   1مثال 

  

  

  

  کنترل موتور از طريق کی پد

  . فرمان از طريق کی پد اعمال گردد و سرعت توسط پتانسيومتر روی کی پد تنظيم گردد

  

 ساده و کنترل سرعت انجام v/fترل به روش کن.  باشدcoast to stopتوقف به روش 
منحنی شتاب به صورت خطی ساده . امکان حرکت در هر دو جهت وجود دارد. گردد

  . تعريف شود

  . يکی از خروجی ها برای اعالم خطا برنامه ريزی گردد
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  پارامتر  توضيح  تنظيم گردد
0=speed  روش کنترلیspeed control10-00   انتخاب شود 

0=v/f 11-00  ش کنترلی درايو در حالت کنترل سرعترو 
0=normal16-00 انتخاب نوع بار سبک يا سنگين 

  Autoمرجع انتخاب سرعت در حالت  7
  پتانسيومتر روی کی پد= 7

00-20 

 Autoمرجع فرمان درايو در حالت  0
 کی پد= 0

00-21 

  روش توقف موتور 1
Coast to stop=1 

00-22  

 23-00   هردو جهت بالمانع استچرخش محور موتور در 0
 Handمرجع انتخاب سرعت در حالت 7

  پتانسيومتر روی کی پد= 7
00-30 

  hand مرجع فرمان درايو در حالت   0
  کی پد= 0

00-31 

  Auto در حالت stopفعال يا غيرفعال بودن کليد  1
  فعال= 1

00-32 

50 Hz 00-01 حداکثر فرکانس خروجی درايو 
50 Hz 01-01 1انس خروجی برای موتور حداکثر فرک  
400V  02-01  1حداکثر ولتاژ خروجی برای موتور  
 3Hz  در منحنی 1فرکانس نقطه وسط v/f 01-03 
22 v   در منحنی 1ولتاژ وسط v/f 01-04  

0.5Hz در منحنی 2فرکانس نقطه وسط v/f 01-05  
4 v  در منحنی 2ولتاژ نقطه وسط v/f 01-06  

0 Hz 07-01  1 خروجی برای موتور حداقل فرکانس  
0 v  08-01 1حداقل ولتاژ خروجی برای موتور  

0.5Hz 09-01  فرکانس شروع بکار درايو 
60 Hz 10-01 باالی فرکانس خروجی درايو حد 
0 Hz 11-01 پايين فرکانس خروجی درايو حد 

10 sec  مدت زمان افزايش سرعتAcceleration1 01-12  
  v/fانتخاب نوع منحنی  0

 مشخص 08-01 تا 00-01 توسط پارامترهای v/fمنحنی = 0
  گردد

01-43 

0=2 wire  سيمه برای ورودی های 3 سيمه يا 2انتخاب مدل FWD و REV  02-00 
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  R1تعريف عملکرد رله خروجی  11
11 =fault 

02-13  

 01-05  جريان نامی موتور به جريان نامی درايو% از روی پالک
 kw(  05-02(ی موتور توان ناماز روی پالک
 RPM(  05-03(سرعت موتور در بار نامی از روی پالک
 04-05 تعداد قطبهای موتوراز روی پالک 

 05-05  جريان بی باری موتور%   %30
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  2مثال 
  

 فرمان حرکت و توقف توسط کی پد صادر گردد و سرعت توسط handدر حالت 
  . پتانسيومتر تغيير داده شود

رمان حرکت راستگرد و چپگرد توسط ورودی های ديجيتال اجرا گردد و  فAutoدر حالت 
  .  تغيير کندAVIسرعت بوسيله ولتاژ ورودی آنالوگ 

 .  برنامه ريزی گرددHand و Autoدو تا از ورودی ها برای فرمان 
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اتوتيون انجام . کنترل از نوع سرعت و به روش کنترل برداری بدون سنسور صورت گيرد
 به صورت يک 43-01 توسط پارامتر v/fمنحنی .  باشدRampبراساس توقف . شود

 stopچرخش موتور در هر دو جهت بالمانع است کليد .  تعريف گردد1.5منحنی با توان 
  .  غيرفعال گرددAutoدر حالت 

  پارامتر  توضيح  تنظيم گردد
0= speed 10-00 روش کنترل سرعت انتخاب گردد 

2= svc دون سنسور روش کنترل برداری بsvc 00-11  
2= Analog  مرجع انتخاب سرعت در حالتAuto 

   سرعت توسط ورودی آنالوگ تغيير می کند2=
00-20  

1= Terminal  مرجع فرمان درايو در حالتAuto 
   ترمينالهای ورودی

00-21  

0= Ramp  توقف به روشRamp22-00  . گرددا  اجر  
  23-00  .چرخش در هر دو جهت بالمانع است 0

 Handمرجع انتخاب سرعت در حالت  7= پتانسيومتر
   پتانسيومتر روی کی پد7=

00-30  

0= keypad  مرجع فرمان درايو در حالتHand  
   کی پد

00-31  

0= disable  غير فعال نمودن کليدstop در حالت Auto 00-32  
50 Hz  00-01  حداکثر فرکانس خروجی درايو  
50 Hz 01-01  1ای موتور حداکثر فرکانس خروجی بر  
400 V  02-01  1حداکثر ولتاژ خروجی برای موتور  
60 Hz  10-01  حد باالی فرکانس خروجی درايو  
0 Hz 11-01  حد پايين برای فرکانس خروجی درايو  

10 sec  مدت زمان افزايش سرعتAcceleration1 01-12  
10 sec  مدت زمان کاهش سرعتDeceleration1 01-13  

 1.5 به صورت منحنی با توان V/fنحنی انتخاب م 1
  برای پمپ و فن

01-43  

  00-02  ين روش دو سيمه و سه سيمهبانتخاب  0= دو سيمه
41= Hand  تعيين عملکرد ورودی ديجيتالMI1   

   استفاده گرددHandبرای فرمان 
02-01  

42= Auto  تعيين عملکرد ورودی ديجيتالMI2   
   استفاده گرددAutoبرای فرمان 

02-02  

9= Ready  تعريف عملکرد رله خروجیR1 02-13  
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 AVIتعيين عملکرد ورودی آنالوگ  1
   برای کنترل سرعت درايو استفاده گردد1=

03-00  

 AVIنوع ورودی آنالوگ 0
   ولت0-10 ورودی ولتاژ 0=

03-28  

  انتخاب نوع اتوتيون 2
   اتوتيون ساکن2=

05-00  

  01-05  ر به جريان نامی درايو جريان نامی موتو%از روی پالک موتور
  kw(  05-02(توان نامی موتور  از روی پالک موتور
  Rpm(  05-03(سرعت موتور در بار نامی  از روی پالک موتور
  04-05  تعداد قطب های موتور از روی پالک موتور

  05-05  جريان بی باری موتور%  %30
  12-06  محدود نمودن جريان خروجی درايو %120

  کنترل عملکرد فن خنک کننده درايو 3= دما
   وقتی درايو گرم می شود روشن شود3=

  
  

  برای اتوتيون موتور 
.  را به درايو بدهيد05-05 تا 01-05ابتدا پارامترهای 

سپس نوع اتوتيون را انتخاب نماييد و به درايو فرمان 
  حرکت دهيد

07-19  
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