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  مقدمه
 نامبا Danfoss دانفوسشرکت ساختFC302  وFC301 درايوهای

VLT Automation driveکيلو وات0.25 در محدوده بينشده  وشناخته 
  .  کيلو وات توليد می گردد250تا

برایC4  تاC1  وB2  وB1  وA5  تاA1  در سايزهایهااين درايو
کاربردهای اتوماسيون صنعتی و برای کار با موتورهای القايی آسنکرون و 

  .موجود است,  گيرلس با رتور آهنربای دائمیيا سنکرونPM موتورهای

  .  بطور نمونه در تابلوهای آسانسوری استفاده می شودFC302  از درايو



    

  مدار الکتريکی
 . دانفوس را نشان می دهدFC302 مدار قدرت و کنترل درايو,  شکل زيرمدار

:  دارایFC302 درايو

 )33 و32 و19و18ترمينالهای( ورودی ديجيتال4

 )27و  29ترمينالهای (خروجی ديجيتال –دو ورودی

)54 و53ترمينالهای( دو ورودی آنالوگ

)42ترمينال( يک خروجی آنالوگ

 . می باشدRelay2  وRelay1 روجی رله ایو دو خ

 استفادهsafe Torque off نيز برای سيستم ايمنی37 از ورودی ديجيتال
 ) وصل گردد13يا12به ترمينالهای( وقتی اين ورودی را فعال کنيدمی گردد
, قطع و غير فعال شود,  دارد ولی اگر اين ورودیفعال شدنامکان, درايو

 و درايو امکان کارقطع می گردد,  های داخل درايوigbt ن موتور وارتباط بي
  .ندارد



      

  

  

  

  



    

  

 وجودrelay2  و رله خروجی29 و37ترمينالهای , FC301  در درايوهای
  . ندارد و بکار نمی آيد

  .  را نشان ميدهد FC301مدار الکتريکی درايو دانفوس, شکل زير

  

  

  



    

  

  

Braking  ترمزاستفاده از مقاومتاگر نياز به ,  کوچکدر درايوهای مدل
Resistor82 ترمينالهایبه,  زيرشکلمی توانيد همانند باشد) R+(   

  ) -BR وR+يا(وصل کنيد) R- (81و

  
  

از يونيت ترمز در صورت, بجای مقاومت ترمز,  برای درايوهای سايز بزرگ
  .  وصل می شود89)+(و88)-(رمينالهایاستفاده می گردد که به ت, نياز

  



    

     بکارstop  و start  بطور پيش فرض برای18ترمينال ورودی ديجيتال
  .می رود

  .فرمان حرکت خواهد داد,  وصل کنيد درايو12 را به ترمينال18 اگر ترمينال

  .    فعال شده باشد  37البته قبل از آن بايد ورودی

 راستگرد– نيز برای چپگرد19ض ترمينال ورودی ديجيتال بطور پيش فر
 را به ترمينال18غير فعال باشد و ورودی , 19 اگر ورودی.استفاده می شود

 را12 و19 اگر ترمينال وصل کنيد موتور در جهت راستگرد ميچرخد ولی12
,  وصل شود12 نيز به ترمينال18ترمينال, به يکديگر وصل کنيد و همزمان

  . در جهت چپگرد فرمان حرکت به موتور می دهد, درايو

  در حالت پيش فرض به عنوان ورودی تنظيم27 خروجی–ترمينال ورودی
اين ورودی وقتی غير فعال باشد. شده و نوع توقف موتور را  مشخص ميکند

  آزادانه  است و اگر وصل و فعال freewheel  يا   coastتوقف از نوع  
  .   کاهش سرعت استRampف به صورت  شود توق

  . را معرفی می نمايدبطور پيش فرض,  وروديهای ديجيتالوظايف, جدول زير

  ترمينال  کاربرد بطور پيش فرض

 Start –stop18  

  19   راستگرد- چپگرد

 Coast-inverse) Normally close(  27  

  FC30229 فقط در درايوهای - jog ورودی



    

  32  الغير فع

  33  غير فعال

 Safe Torque off - فقط در درايوهای FC30237  

20ولت و ترمينال+ 24برای تامين ولتاژ,  در اين درايو13و12 ترمينالهای
 . بکار ميرودديجيتالcom  يا0v به عنوان ترمينال مشترک

39و55ولت آنالوگ و ترمينالهای+ 10 برای تامين ولتاژ50 ترمينال
  .  آنالوگ استcom ترمينال صفر ولت آنالوگ و

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



    

  

  

  . دکنيد متصليوروديهای ديجيتال را به دو صورت می توان

13يا12 باشد ترمينالهایPNP  در حالت5-00اگر پارامتر, طبق شکل زير
  . استفاده نمود, را می توان به عنوان مشترک

  

  



    

  

  

  .  تنظيم شده استPNP=0 ر روی بطور پيش فرض ب5-00پارامتر

 )صفر ولت (20ترمينال قرار دهيدNPN=1  را روی5-00چنانچه پارامتر
  .بکار گرفته خواهد شد ,به عنوان ترمينال مشترک برای اتصال وروديها

  



    

FC302 اين ترمينال فقط در درايوهای.  استء استثنا37 فقط ترمينال ورودی
13 يا12 بايد به ترمينالNPN  وPNP دو حالتبکار می رود و در هر

  .  تا درايو فعال گرددوصل شود

RS485  روی برد کنترلی مربوط به پورت69و  68و  61ترمينالهای
  . قابل استفاده است , PLC  کامپيوتر و ياباسريال  است که برای ارتباط

از طريق توانيد میFC302  ياFC301 برای پروگرام نمودن يک درايو
تنظيم و مديريت,  پارامترهای درايو را ويرايش, کنترل پانل موجود روی درايو

  . نماييد

 که بر روی درايو تعبيه شدهUSB توسط يک پورت, عالوه بر کنترل پانل
نيز ميتوانيد که بر روی کامپيوتر نصب می گرددMCT10 است و نرم افزار

  . اين کار را انجام دهيد

  
  

  



      

  

  .چندين ميکرو سوئيچ وجود دارد, کنترل پانلينزيرقسمتدر

 دو ورودیبه تنظيم مربوطA54    وA53  دو عدد ميکرو سوئيچ به نام
  . استA54  وA53 آنالوگ ترمينالهای

  
اين ميکرو سوئيچها را براست+ 10 آنالوگ از نوع صفر تاهایورودي اگر
  .  قرار دهيدU روی

 ميلی آمپر20 تا4 ميلی آمپر يا20اگر ورودی آنالوگ از نوع جريان صفر تا
  .  قرار دهيدI  رویرميکرو سوئيچ مربوطه را ب, است

  



    

  گروههای پارامتری
  در چندين گروه مختلف از صفر تا FC302 و    FC301 پارامترهای درايو

    تری اين درايو را نشانگروههای پارام, شکل زير . تقسيم بندی شده است  35
  . می دهد

  



    

  

  . تعدادی از گروههای پارامتری اين درايو را معرفی می نمايد, جدول زير

  گروه پارامتری  توضيح

–واحدهای اندازه گيری -تنظيمات اوليه درايو مثل زبان
نحوه نمايش متغيرها بر –setup  حافظهتنظيمات

مودن کليدهایفعال يا غير فعال ن -روی نمايشگر
Hand on و  offو  Auto onو  Reset– 
password–  

  کپی نمودن پارامترها بين درايو و کنترل پانل

**-0  

 - پارامترهای موتور- نوع موتور–روش کنترلی موتور
 نوع استارت و نوع– نوع بار–v/f  منحنی–اتوتيون

  - حفاظت حرارتی موتور-توقف موتور

**-1  

 –dc ترمز –dc کنترل ولتاژباس - ترمزمقاومت
  ترمز مکانيکی

**-2  

 – واحدهای اندازه گيری سرعت–مرجع سرعت درايو
پارامترهای منحنی –jog  سرعت–سرعتهای ثابت

  - پتانسيومتر موتوری–افزايش و کاهش سرعت

**-3  

, گشتاور ,جريان ,ايجاد محدوديت برای سرعت
   -موتورو جهت چرخشفرکانس

   خطای قطع فاز خروجی–حفاظت درايو و آالرمها

  

**-4  



    

پارامترهای مرتبط با وروديها و خروجيهای ديجيتال و
  رله های خروجی

**-5  

  6-**  پارامترهای مربوط به ورودی و خروجيهای آنالوگ

  pid -  **-7 پارامترهای کنترلر

  13-**  -توابع الجيک کاربردی

 ری ست–igbt انس سوئيچينگ فرک–توابع خاص
  اتوماتيک فالتها

**-14  

  15-**  -اطالعات درايو

  

  

  
  
  
  



    

  
  
  

  کنترل پانل
  .برای اين درايو قابل استفاده است, دو مدل کنترل پانل

است و دارای صفحه نمايشگرعددیاز نوعو ساده ترLCP101  مدل
  . کوچکتری است

  . صفحه نمايشگر بزرگتری دارد از نوع گرافيکی است وLCP102 مدل

  

GLCP  ياLCP102 کنترل پانل گرافيکی -1

NLCP    ياLCP101 کنترل پانل عددی -2

  . نمای ظاهری اين دو مدل کنترل پانل را نشان می دهد,  شکل زير

  

  

  



    

  

  

  



    

  

  . بخش خارجی هستند4کنترل پانلهای دانفوس دارای, طبق شکل های باال

نمايشگر -1

... وstatus  وMenu کليدهای منو -2

... و جهت باال و پايين وok  کليدهای -3

 وAuto on  وoff  وHand on  که شاملoperation کليدهای -4
Reset



    

.می شود

 را فشار دهيد و چراغ باالی اين کليد روشن شودHand on اگر کليد
  .  فرمان حرکت خواهد گرفتLocal درايو در حالت

البته فراموش نگردد که درايو را متوقف کنيد می توانيدoff با کليد
امکان فعال شدن داشته باشد , بايد وصل باشد تا درايو37ورودی

 يا نيز بايد در وضعيت مناسب قرار داده شود27همچنين ورودی ديجيتال
  .غير فعال گردد , 12-5توسط پارامتر

روشن شود ,کليد را فشار دهيد و چراغ باالی اينAuto on  اگر کليد
فرمان حرکت و توقف, می توانيد با استفاده از وروديهای ديجيتال به درايو

 و ساير شبکهmodbus در اين حالت درايو از طريق شبکه. بدهيد... و
  .ها هم قابل کنترل است

 و موجود روی کنترل پانل برای نمايش وضعيت درايوstatus کليد
  . می رود  موتور بکار

برای انجام تنظيمات سريع و برای راه اندازی يکQuick menu ليدک
  .بکار می رود  ,درايو با کمترين تعداد پارامتر

که هر کدام تعدادی چند منوی فرعی اين کليد به شما امکان می دهد به
  .دسترسی پيدا کنيد, پارامتر خاص را در خود جای داده



    

  

  
  

  

در اصل. م همه پارامترها بکار می رود برای تنظيMain Menu کليد
  . دسترسی داشته باشيد ,با اين کليد می توانيد به تمامی پارامترهای درايو

 و جهت باال و پايين و چپ و راست به عالوه کليدهایok با استفاده از کليدهای
Back و  cancelمی توانيد بين پارامترهای درايو و گروههای پارامتری 

. د و پارامترهای را تنظيم نماييدحرکت کني

 خطای رخ داده برای5 به شما امکان می دهد تا آخرينAlarm Log کليد
  .درايو را با جزييات آن مشاهده کنيد

 می توانيد پارامترهای موجود در درايو را به کنترل0-50با استفاده از پارامتر
  . حافظه درايو انتقال دهيدهب, گرافيکیکپی کنيد يا از کنترل پانلگرافيکیپانل



    

 پانل   کنترل   قرار دهيد پارامترها از درايو به1 را مساوی0-50 اگر پارامتر
پارامترها,  تنظيم کنيد2 را بر روی0-50 و چنانچه پارامترمی گردد   کپی, 

  . از کنترل پانل به درايو منتقل می شود

 را فشار می دهيد Main menu در کنترل پانل های گرافيکی وقتی کليد
  . نمايان می گردد ,صفحه ای مانند شکل زير

  

,  و در سطرهای بعدیMain menu عبارت, در سطر دوم از نمايشگر
  .  مشاهده خواهد شد35-** تا0-**گروههای پارامتری از

بر روی. حرکت کنيد, بين گروههای پارامتری, با کليدهای جهت باال و پايين
      را فشار دهيد وارد آن گروه پارامتریok اگر کليد, ر گروه پارامتریه

  . می گردد

با کليد های.  را فشار دهيد تا قابل ويرايش شودok کليد, بر روی هر پارامتر
مقدار داخلی پارامتر را تغيير دهيد و کليد, جهت باال و پايين و چپ و راست

okرا برای  saveفشار دهيد, ت شدن تغييرا .  



    

بجای کليدهای , )Numerical) LCP101بر روی کنترل پانل های عددی
statusو Quick menuو Main menuو Alarm Log , فقط
. وجود داردMenu يک کليد

  

 ,status چراغ باالی عبارتهای,  را فشار می دهدMENU هر بار که کليد
Quick menuو main menuکه نشان ميدهد در کداموشن می شود ر 

.   ميتوانيد وارد  منوی مورد نظر شويد ok با فشردن کليدقرار داريد, منو

  

  

  

  

  

  

  



    

  بازگشت به تنظيمات کارخانه
در روش اول با استفاده از. دو روش برای بازگشت به تنظيمات کارخانه وجود دارد

  . م کنيددرايو را می توانيد تنظي , 14-22پارامتر

  

اينورتر را, سپس.  تنظيم نماييدIntialization =2  را بر روی14-22ابتدا پارامتر
دوباره برق ورودی اينورتر را وصل کنيد تا روشن, وقتی کامال خاموش شد. خاموش کنيد

  . را فشار دهيد Reset سپس کليد. شود

, پارامترها را به مقدار کارخانه, پانلبا استفاده از کليدهای روی کنترل,  در روش دوم
اگر کنترل پانل از نوع. ابتدا برق اينورتر را قطع کنيد تا خاموش شود. بر می گردانيم

 را همراه با هم فشار داده وok  وstatus  و Main Menu گرافيکی است کليدهای
 ثانيه ادامه10 تا5ودفشار بر روی اين سه کليد را برای حد .برق اينورتر را وصل کنيد

 استNumerical اگر کنترل پانل از نوع ساده عددی. دهيد سپس کليدها را رها کنيد
 را همزمان فشار دهيد و برقMenu+ok وقتی تغذيه اينورتر را قطع می کنيد کليدهای

 ثانيه10 تا5 را حدودMenu+ok فشار بر روی کليدهای. اينورتر را وصل نماييد
  . کليدها را رها کنيد, اريد بعدنگه د

  . تعداد بيشتری از پارامترها را تنظيم کارخانه می کند, استفاده از روش دوم

  



    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  1مثال
 متصل53از طريق يک پتانسيومتر که به ورودی آنالوگ ترمينال, در اين مثال

ودیفرمان درايو از طريق دو ور. سرعت درايو را کنترل می کنيم, شده
 برای راستگرد و ترمينال18ترمينال.  خواهد بود19 و18ديجيتال ترمينال

  . تنظيم گردد,  برای چپگرد19

روش توقف.   غير فعال ميکنيم12-5  را توسط پارامتر27ترمينال ورودی
  .   کاهش سرعت خواهد بود Rampبه صورتهمواره, موتور



    

  
  

  

  

ل پانل را غير فعال کنيد تا درايو همواره در موجود روی کنترHand-on کليد
 قرار1 را روی3-13 بکار رود و يا می توانيد پارامترAuto – on حالت

  .   فرمان بگيرد REMOTE در حالتدهيد تا همواره

  . تغيير دهيد, تنظيمات درايو را به تنظيمات کارخانه,  در قدم اول

  

  



    

  پارامتر  توضيح  تنظيم گردد

1= Hz  واحد سرعت برای موتورHz   يا  RPM0-02  

 روی کنترلHand-on غيرفعال نمودن کليد  0=غيرفعال
  پانل

40-0  

1=Remoteهمواره در حالت,  درايو Remote3-13  . باشد  

  روش کنترلی درايو  0

  روش کنترل سرعت بدون سنسور= 0

00-1  

1=vvc+مد کنترلی موتور   

 Vvc+= ری ولتاژروش کنترل بردا
vector

u/f= 0=روش v/fساده   

01-1  

گشتاور
  0=ثابت

v/f نوع منحنی

  گشتاور ثابت=0

  گشتاور متغير برای پمپ وفن=1

03-1  

  انتخاب نوع موتور  0=آسنکرون

  موتور القايی آسنکرون=0

PM موتور سنکرون=1

  موتور سنکرون رلوکتانسی=5

10-1  

  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 موتورIn    پالک موتور

RPM(1-25 (سرعت نامی موتور   پالک موتور

اتوتيون=1
  کامل

  فعال نمودن اتوتيون

  غيرفعال=0

  اتوتيون کامل=1

  اتوتيون مختصر=2

29-1

  1-39  تعداد قطبهای سيم پيچی موتور   موتورپالک

)FC302 فقط برای( –نوع بار  غيرفعال=0

  غيرفعال مثل پمپ و فن و نوار نقاله=0

  ... آسانسور و–فعال مثل باالبر= 1

67-1  

 برای جلوگيری ازdc کنترل ولتاژ باس  فعال=2
.over voltagh خطای

يداگر اين پارامتر را فعال کنيد می توان
  . مقاومت ترمز را حذف نمايد

17-2  

0=off2-10  ودن مقاومت ترمزنم فعال يا غير فعال  

 3=HZ3-01   انتخاب واحد سرعت  

 0  HZحداقل مقدار برای سرعت  Reference  02-3  



    

 50     HZحداکثر مقدار برای سرعت  Reference3-03  

53A=1مرجع سرعت شماره يک  

توسط ورودی   Referenceسرعت=1
  .  کنترل گردد53آنالوگ ترمينال

15-3

  3-16  غير فعال= 2مرجع سرعت شماره0

  3-17  فعالغير= 3مرجع سرعت شماره  0

  Acc3-41   – مدت زمان افزايش سرعت درايو  ثانيه6

کاهش سرعت درايو    Ramp مدت زمان  ثانيه6
–  Dec  

3-42

   ايجاد محدوديت برای چرخش موتور2

  .فقط راستگرد مجاز است= 0

  .فقط چپگرد مجاز است=1

  . چرخش در هر دو جهت مجاز است= 2

10-4

 0    HZحداقل سرعت مجاز موتور ) HZ(  4-12  

50    HZحداکثر سرعت مجاز موتور ) HZ(  4-14

برای محدود نمودن جريان خروجی درايو150%
  وتورحفاظت م

In جريان نامی موتور%  150

18-4

60    HZ4-19   محدود نمودن فرکانس خروجی درايو  



    

 1.5*Inمقدار جريان خروجی درايو برای اعالم
  –هشدار در مورد اضافه جريان

. تنظيم گردد,  برابر جريان نامی موتور1.5

51-4  

عکس العمل درايو در مورد قطع فاز خروجی2
  درايو

   غير فعال=0

   ثانيه1اعالم خطا بعد از= 2

58-4  

0= PNP  نوع اتصال وروديهای ديجيتال به صورت
PNPباشد يا به صورت  NPN

5-00  

ورودی , 27خروجی –ترمينال ورودیورودی= 0
  . استفاده گردد, باشد يا به صورت خروجی

  .ورودی ديجيتال باشد= 0

  . خروجی ديجيتال باشد= 1

01-5

به صورت29خروجی –ترمينال ورودی  ورودی= 0
ورودی باشد يا به عنوان خروجی استفاده

  .گردد

  ورودی ديجيتال= 0

  خروجی ديجيتال= 1

 وجودFC302  فقط در29ترمينال:توجه
  . دارد

  

02-5  



    

  

   برای راستگرد18انتخاب ورودی ديجيتال  12

  فرمان حرکت در جهت راستگرد=12

10-5  

   برای چپگرد19نتخاب ورودی ديجيتالا  13

  فرمان حرکت در جهت چپگرد=13

11-5  

  27غيرفعال نمودن ورودی ديجيتال  0

  غيرفعال= 0

12-5  

  29غيرفعال نمودن ورودی ديجيتال  0

  غيرفعال= 0

 ) معتبر استFC302 فقط برای درايوهای(

13-5  

 0.07   V6-10  53 حداقل ولتاژ ورودی به ترمينال آنالوگ  

 10    V6-11  53 حداکثر ولتاژ ورودی به ترمينال آنالوگ  

 0    HZوقتی ولتاژ آنالوگ,  مقدار سرعت درايو
.  در حداقل خود است53ورودی به ترمينال

14-6  

 50     HZوقتی ولتاژ آنالوگ,  مقدار سرعت درايو
 در باالترين مقدار خود53ورودی به ترمينال

  . است

15-6  

    

  

  



    

  

  

  

  

  

  

  

   مرجع سرعت درايو
 FC301 مراجع سرعت درايو دانفوس , 3-17 و3-16و 3-15سه پارامتر

  .  هستندFC302   و

از کجا و, اين سه پارامتر هستند که تعيين می کنند سرعت درايو, در اصل
  . چگونه تنظيم گردد

بطور مثال اگر مرجع. مجموع سرعتهای اين سه پارامتر است, سرعت نهايی
 و مرجع مورد تنظيم درHZ 10  سرعت3-15مورد استفاده در پارامتر

 قرار گيرندHZ 15  وHZ 5  به ترتيب بر روی3-17 و3-16پارامتر های
  . خواهد بود )HZ) 10+5+5 30 معادل, سرعت درايو, 

. هد را نشان می د3-15گزينه های انتخابی برای پارامتر, تصوير زير



    

  

  .  هستند3-15 نيز مشابه پارامتر3-17 و3-16پارامتر های

سرعت توسط ورودی آنالوگ,  تنظيم کنيد1 را بر روی3-15اگر پارامتر
 تنظيم شود سرعت2 بر روی3-15اگر پارامتر.  تعيين خواهد شد53ترمينال

  .  قابل تغيير است54از طريق ورودی آنالوگ ترمينال



    

با استفاده از قطار پالس قرار دهيد  8 يا   7 را بر روی3-15اگر پارامتر
 هم می توانيد سرعت درايو را کنترل33 يا29ورودی به ترمينالهای ورودی

 .کنيد

, اگر سرعت درايو از طريق شبکه مدباس يا ارتباط سريال کنترل می گردد
 . تنظيم گردد11 بايد روی3-15پارامتر

نوعی حافظه داخلی هم می توانيد نوعی از پتانسيومتر موتوری با استفاده از
بکار, را برای کنترل سرعت درايوmotorized potentiometerمجازی
  .  قرار داده شود20 در اين حالت بر روی3-15 پارامتر .  .بگيريد

اگر می خواهيد سرعت درايو.  است3-15 نيز همانند3-17 و3-16تنظيمات
 را بر روی3-17 و3-16ط از يک ناحيه کنترل گردد می توانيد پارامترفق, 

 کنترل3-15و سرعت فقط از طريق پارامترصفر تنظيم کنيد تا غير فعال گردند
  . شود

  

  

  

  

  

  

  

  

  



    

  مرجع فرمان درايو
از کجا فرمانهای حرکت و,  می توانيد تعيين کنيد درايو3-13توسط پارامتر

  . توقف را دريافت کند

  



    

اين پارامتر بطور پيش فرض بر روی صفر قرار دارد و نشان می دهد که با
 می توانيد درايو را در حالتهایAuto on  وHand-on استفاده از کليدهای

Localو  Remoteمورد استفاده قرار دهيد  .  

 را فشارAuto on  روشن باشد يا وقتی کليدAuto on وقتی چراغ باالی کليد
طايد کنترل فرمان از طريق وروديهای ديجيتال يا از طريق شبکه ارتبمی ده

   را فشارHand on و درايو انجام خواهد شد و وقتی کليدPLC سريال بين
روشن است درايو فرمان حرکت را از اين کليد, می دهيد و چراغ باالی اين کليد

  .  دريافت می کندoffو فرمان توقف را از کليد

در هر دو حالت,  تنظيم گرددRemote =1  بر روی حالت3-13متراگر پارا
 Hand onو  Auto on , درايو در حالت Remoteقرار دارد و فرمانها 

  .را از وروديهای ديجيتال يا شبکه می گيرد

درايو,  قرار داده شود در هر حالLocal =2  بر روی3-13 چنانچه پارامتر
off استارت و توسط کليد , Hand on سط کليد است و توLocal به صورت

  . متوقف می گردد

  

  

  

  

  

  

  

  



    

  

 را فعال يا غير فعالHand  on  می توانيد کليد0-40با استفاده از پارامتر
. کنيد

  

  

  

  

  



    

  

 در صورت نياز می توانيد فعال يا غير0-41 را با استفاده از پارامترoff کليد
 .فعال نماييد

  

اگر.  می تواند فعال يا غير فعال شود0-42 نيز توسط پارامترAuto on کليد
نخواهد, فشردن اين کليد تاثيری در عملکرد درايو, اين کليد را غير فعال کنيد
. داشت و کليد عمل نمی کند

  



    

اگر برق درايو را قطع و وصل کنيد , Hand در حالت, بطور پيش فرض
 ولی درايوقبل از قطع شدن برق معتبر خواهد بود , فرکانس تنظيمی برای درايو

. منتظر فرمان جديد خواهد ماند

.  می توانيد اين حالت را تغيير دهيد0-04با استفاده از پارامتر

  
 پس از, قرار دهيد فرکانس تنظيمی2 را بر روی0-04بطور مثال اگر پارامتر

مجددو سرعتتظر فرمانمن, صفر خواهد شد و درايو, قطع و وصل برق
  . خواهد ماند

فرکانس تنظيمی و, درايو,  را بر روی صفر قرار دهيد0-04اما اگر پارامتر
در, قبل از قطع برق, اگر درايو. فرمان قبل از قطع برق را اجرا خواهد نمود

 هرتز بوده پس از وصل شدن برق دوباره با همان10حال حرکت با فرکانس
  .  خواهد نمودقبلی را اجرامان حرکتفر ,فرکانس

  

  



    

  

  

  

  

  

  2مثال
از طريق يک ,  FC302 ياFC301 يک درايو دانفوس مدلسرعت و فرمان

 PLC , کنترل می گردد. 



    

,  راستگرد– و فرمان چپگرد18از طريق ترمينال,  فرمان حرکت و توقف
33دی به ترمينال و سرعت از طريق تعداد پالس ورو19توسط ترمينال ورودی

. کنترل می شود

  قرارNPN=1  را بر روی 00-5  است پس پارامتر NPNورودی از نوع  
برای اتصال وروديها و,   به عنوان ترمينال مشترک 0v = 20دهيد تا ترمينال  

  . تعريف گردد,   برای ورودی پالس سرعت 0vبه عنوان

  ولت وصل گردد تا 24+بايد به   FC302  نيز در درايوهای37ترمينال
  . فعال شود, درايو

  . درايو مربوط به يک تابلوی باالبر است

 روی درايو را در اين مثال غير فعال می کنيم تاoff  وHand on کليدهای
  .  فرمان بگيردPLC فقط از

  پارامتر  توضيح  تنظيم گردد

1= HZهرتز يا( واحد سرعت موتور RPM(  0-02  

  0-04  .  غير فعال می گرددHand on کليد  غير فعال= 0

غير فعال,  روی کنترل پانل درايوoff کليد  غير فعال= 0
  . شود

41-0  

کنترل= 0
سرعت بدون 

  انکودر

  روش کنترلی سرعت يا گشتاور درايو

  روش کنترلی سرعت بدون انکودر= 0

  روش کنترلی سرعت بوسيله انکودر= 1

  

  

00-1  



    

  

1= vectorمد کنترلی موتور –   v/fساده يا  vector

   سادهv/f روش= 0

vector روش کنترل برداری ولتاژ= 1

01-1  

  kw(  1-20(توان نامی موتور  پالک موتور

  v(  1-22(ولتاژ نامی موتور   پالک موتور

HZ(  1-23(فرکانس نامی موتور   پالک موتور

A(  1-24(ر جريان نامی موتوIn    پالک موتور

RPM(1-25(سرعت نامی موتور   پالک موتور

1-39  تعدادقطبهای سيم پيچی موتور   پالک موتور

  فعال نمودن اتوتيون موتور و درايو  2

  اتوتيون ساده=2

29-1  

 برای جلوگيری ازdc کنترل خودکار ولتاژ باس  غير فعال= 0
  خطای اضافه ولتاژ

 از مقاومت در اين حالت بايد–غير فعال= 0
  .  استفاده شود Braking Resistor ترمز

17-2  

   فعال نمودن استفاده از مقاومت ترمز1

  Braking Resistor مقاومت ترمز= 1

  

2-10



    

 Braking مقدار مقاومت اهمی برای  -
Resistor

2-11  

 Braking Resistor2-12  توان کيلو وات مقاومت  -

3=  HZواحد سرعت -  HZ3-01  . يا هرتز انتخاب گردد

0   HZحداقل مقدار برای سرعت Reference02-3  

 50  HZحداکثر مقدار برای سرعت Reference  03-3  

  1مرجع سرعت شماره8

از طريق پالسهای   Referenceسرعت= 8
  .  تنظيم گردد33ورودی به ترمينال

15-3  

 1= Remoteدرايو فقط در حالت  Remoteبکار گرفته
  . شود

13-3  

  مرجع سرعت شماره دو0

  غير فعال= 0

16-3  

 3    secمدت زمان افزايش سرعت درايو – Acc   3-41  

3    secمدت زمان Ramp کاهش سرعت درايو – 
Dec 

3-42

هر دوجهت= 2
  . مجاز است, 

امکان حرکت موتور در هر دو جهت راستگرد و
  چپگرد

10-4

 0 HZحداقل سرعت مجاز موتور ) HZ(  4-12  



    

50   HZحداکثر سرعت مجاز موتور ) HZ(  4-14

 برای محدود نمودن جريان خروجی درايو120%
  حفاظت موتور

در   که باشد  موتور Inجريان نامی% 120
  .  تنظيم شده است1-24پارامتر

18-4

 60    HZ4-19   محدود نمودن فرکانس خروجی درايو  

 8= startبرای فرمان استارت و18 ترمينال ورودی 
stop بکار رود  .  

10-5  

10=Reverse
 به عنوان ورودی برای19 ترمينال ورودی

  .  راستگرد بکار گرفته شود–چپگرد

   راستگرد–چپگرد=10

11-5  

  5-12  27غيرفعال نمودن ورودی ترمينال0

  29غيرفعال نمودن ورودی ترمينال  0

  ) معتبر استFC302 فقط در درايوهای(

13-5  

 100   HZ5-55  33 حداقل تعداد پالس ورودی به ترمينال  

 1000   HZ5-56  33 حداکثر تعداد پالس ورودی به ترمينال  

 0    HZوقتی تعداد پالس ورودی,  حداقل سرعت درايو
  . در حداقل خود است33به ترمينال

57-5  

 50     HZوقتی تعداد پالس ورودی,  حداکثر سرعت درايو
  .  در حداکثر خود قرار دارد33به ترمينال

58-5  

  



    

حداکثر تعداد پالس , PLC از طريق, برای اتوتيون نمودن درايودر اين مثال
33 پالس در ثانيه است را به ورودی1000 که معادل33ورودی به ترمينال

اتوتيون. فرمان حرکت بدهيد,  به درايو18ينالاز طريق ترم. اعمال کنيد
فرمان, تا انتهای اتوتيون. شروع می شود و پس از مدتی به اتمام می رسد

  . حرکت را قطع نکنيد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



    

  

  3مثال
 سرعت ثابت را انتخاب4قصد داريم,  ورودی ديجيتال2در اين مثال توسط

تی تنظيم می گردد و مد کنترلی موتور بر بطور دسV/F همچنين منحنی. کنيم
 .قرار داده می شود,  سادهV/F روی کنترل به روش

درايوسرعت کنترل , 55 به ترمينال صفر ولت53با اتصال ورودی آنالوگ
غير فعال شده است ولی در صورت نياز, در اين مثالاز طريق ورودی آنالوگ

سرعت را از اين , 53ر به ورودی آنالوگميتوانيد با اتصال يک پتانسيومت



    

سرعت ثابت انتخابی توسط وروديهای,  در اين حالت.طريق هم کنترل نماييد
  . جمع ميگردد, با سرعت تنظيمی توسط ورودی آنالوگ, ديجيتال

  .  فرمان از طريق کنترل پانل هم مجاز است

  . صل شده استو, دو موتور بطور موازی با يکديگر به خروجی درايو

  پارامتر  توضيح  تنظيم گردد

 1= HZ0-02  .  واحد سرعت موتور را بر روی هرتز قرار دهيد  

  روش کنترلی درايو  0

open Loop روش کنترل سرعت حلقه باز=0

1-00  

0=v/f  مد کنترلی موتور   

0= v/fساده   

1=vvc+کنترل برداری ولتاژ   

01-1  

  انتخاب نوع موتور  0

   القايی آسنکرونموتور=0

10-1  

مجموع جريان نامی دو موتور که به صورت پاراللپالک موتور
  . وصل شده اند را در اين پارامتر وارد کنيد

  

  

  

  

24-1  



    

  

طبق شکل
  زير

 را درv/f نقاط ولتاژ مربوط به منحنی, طبق شکل زير
 1-56 و1-55پارامترهای.  وارد کنيد1-55پارامتر

 6 ولتاژ و6 دارای انديس هستند واز نوع آرايه و
  . فرکانس را بايد در اين دو پارامتر تنظيم نماييد

  

55-1  

 راv/f نقاط فرکانس مربوط به منحنی, طبق شکل باال  طبق شکل
اين پارامتر نيز دارای انديس. در اين پارامتر وارد کنيد

  . نيد فرکانس مختلف را وارد ک6است و بايد

56-1  

 0= offغير فعال نمودن مقاومت ترمز  Braking Resistor2-10  

 برای جلوگيری ازdc فعال نمودن کنترل ولتاژ باس2= فعال
   در حالت ژنراتوریover voltage خطای

17-2

3=HZانتخاب واحد سرعت Reference01-3  

 0     HZحداقل سرعت  Reference3-02  

50   HZحداکثر سرعت  Reference3-03



    

اين. در اين پارامتر تنظيم می گردد, سرعتهای ثابت%
 سرعت ثابت است که به صورت8حاوی, پارامتر

از  %سرعتهای به صورت درصد. انديس هستند
 فرکانس4.  می باشد3-03 هرتز پارامتر50سرعت

و  % را بر روی صفر3ثابت در انديسهای صفر تا
 ورودی2قرار دهيد و با% 100 و   %50و  10%

 سرعت يکی را طبق4از بين اين , 33 و32ديجيتال
. انتخاب کنيد, جدول زير
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  3-16   2  غيرفعال نمودن مرجع سرعت شماره0

  3-17  3  غيرفعال نمودن مرجع سرعت شماره  0

 5   secايو مدت زمان افزايش سرعت در ACC3-41  

5   secمدت زمان کاهش سرعت درايو  Dec3-42

حرکت موتور در هر دو جهت راستگرد و چپگرد2
  . امکان پذير گردد
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  4-18   -محدود نمودن جريان خروجی درايو130%



    

24-1پارامتر% 130

 50   HZ4-14   حداکثر سرعت مجاز موتور  

 60   HZ4-19   خروجی درايو محدود نمودن فرکانس  

 برای فرمان حرکت18ورودی ديجيتال ترمينال12
  . راستگرد تنظيم گردد

10-5  

 برای فرمان حرکت چپگرد19ورودی ديجيتال ترمينال  13
  . تنظيم شود, 

11-5  

  5-12  .  را غير فعال کنيد27ورودی ديجيتال ترمينال0=غيرفعال

ورودی انتخاباولين به عنوان32ترمينال ورودی  16
  . تنظيم شود, سرعت ثابت

16=preset Ref bit  0

5-14  

ورودی برایدومين به عنوان33 ترمينال ورودی  17
  . تنظيم گردد, انتخاب سرعتهای ثابت

17=preset Ref bit1

5-15

  

 .نياز به اتوتيون ندارد,  سادهV/F استفاده از روش


