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  :مقدمه
ساخت زيمنس برای کاربردهای نظير باال بر، آسانسور، پله برقی ،sinamics G120  درايو

  . جرثقيل های سقفی، نوار نقاله و امثال آن به کار گرفته می شود

هم چنين از اين درايو ، می توان برای کنترل موتورهای فن، پمپ ، کمپرسور، دريل و وسايل ماشين
 . استفاده نمودکاری نيز

  مدار قدرت و مدار کنترلی
اين است که می توان مدار قدرت و مدار کنترلیG120يکی از قابليت های جالب در درايوهای

 در اصل ، يک درايو.متعددی را بر حسب نوع کاربرد، و مقدار ولتاژ ورودی درايو، انتخاب کرد
  . ماژوالر می باشد

  

          



               

  .  می نامندcontrol unitو مدار کنترلی را) ماژول قدرت (Power Module مدار قدرت را

  

  

 کيلو وات را در بر250 کيلو وات تا0.37توانماژول های قدرت موجود برای اين درايو، محدوده
  . عرضه می گرددGX وF وE وD وC وB وAو در فريم های. می گيرد

  

  

          



               

  
  

ودی انکودر و در گاه مربوط به پروگرام نمودنورودی های کنترلی و پورت های شبکه و ور
و قرار دارد  و مدارات قدرت ، شامل يکسو کنندهcu(control Unit)درايو، بر روی برد کنترلی

 قرار گرفتهPM (Power Module) و ترمز ديناميک، بر روی برد قدرتigbt مدارات وفيلتر
  . است

  

توان برای اتصال به برد کنترلی و پروگرام میBOP-2 وBOP وIOPاز کی پد های مدل
  . نمودن درايو، و برای نمايش متغيرهای درايو، استفاده نمود

  

  . را نشان می دهدPM و برد قدرتcu برد کنترلی   چندجدول زير، تنوع اتصال

 برد کنترلی برد قدرت
PM230 PM240-2 PM240 PM250

Cu-230 P-2 OK OK OK OK
Cu-240 B-2 OK OK OK OK
Cu-240 E-2 OK OK OK OK 
Cu-250 S-2 - OK OK OK 

  

 را می توان به بردهای کنترلی(PM)جدول باال، بدين معنی است که هر کدام از ماژول های قدرت
Cuتفاوت ماژول های قدرت ، در ولتاژ ورودی ، و برخی مدارات قدرت.  متفاوت ، متصل نمود

نيز در نوع کاربرد، نوعcuتفاوت بردهای کنترلی. مزمکانيکی استمربوط به ترمز ديناميک و تر
  . شبکه  و پورت های موجود بر روی برد کنترلی و طريقه اتصال ورودی ها می باشد

          



               

،RS485، Profibus ،Profinetبردهای کنترلی ، می توانند دارای پورت های  مربوط به
CANopenباشند...  يا .  

  

. ردهای کنترلی مختلف، نشان داده شده استدر شکل های زير ب

  

          



               

  
  

          



               

  
  

          



               

  
  

              



               

  
  

          



              

  
  

          



           

  
  

           



               

  
  

          



               

  
  

          



               

  
  

  

  

  

          



               

    را به تصوير(Power Module)، مدارات مربوط به ماژول های قدرتنيزشکل های زير
همانگونه که مشاهده می نماييد، تفاوت ماژول های قدرت در مدار ترمز مکانيکی ، ترمز. می کشد
  . و نوع ورودی است(Braking resistor)ديناميکی

  

  

          



               

  

  

          



               

  

            



               

  

          



               

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          



               

  کنترل پانل
 BOP و BOP-2مدل های. چهارنوع کنترل پانل مختلف را می توان به اين درايو متصل نمود

، امکانات بيشتری در اختيار شما IOP  hand held و IOPمدل ساده تری هستند و دو مدل

. قرار ميدهد

          



               

  

 G110 D ، G120 C را ميتوانيد برای ساير درايوهای زيمنس همانند IOPی پد يا کنترل پانلک

،G120 P ، G120 D ،  G110 M وS110 نيز استفاده نماييد  .

بلکه نياز به يک.  مستقيما بر روی اين درايو ها نصب نميگردد IOP  handheldکنترل پانل مدل

  . اردکابل مخصوص ، برای اتصال د

          



           

  

  تعدادی از بردهای کنترلی را معرفی ميکند, جدول زير

  برد کنترلی

Cu-230P-2      PN

Cu-230P-2     Hvac 
Cu-230P-2     DP 
Cu-230P-2    CAN 
Cu-240 E 
Cu-240 S 
Cu-240 S  DP 
Cu-240 S  PN 
Cu-240 S  DP-F 

Cu-240 S  PN-F 

Cu-240 B-2 

Cu-240 E -2

Cu-240 S -2

Cu-240 B -2   D P

Cu-240 E -2    PN

Cu-240 E -2    PN-F

Cu-240 E-2     DP-F

Cu-250 S -2

Cu-250 S -2    DP

Cu-250 S -2   PN

  

DP   در جدول باال مربوط به  profibus DPوPN نيز معرف رابط profinet ) اترنت

 Fعبارت.  بر روی برد کنترلی است  CAN  open   نيز نشان دهنده  در گاهCANو) صنعتی

  .  می باشد Fail – safe  در انتهای نام برد کنترلی ، برای برد های کنترلی

  

           



               

  

   نصب..  و Cu 240 S و Cu240 E بر روی بردهای کنترلی قديمی تر مثل BOPکی پد

 .می گردد

 ، Cu230 P-2 کنترلی   نيز برای نصب بر روی بردهای IOP و  BOP-2کی پدهای

Cu240 B-2 و Cu240 E-2 و Cu240 S-2 طراحی شده اند  .  

 برای اتصال به کامپيوتر و برنامه ريزی درايو RS232بردهای کنترلی قديمی ، دارای يک پورت

usbبر روی بردهای کنترلی جديد نيز يک پورت. زيمنس است Starter  از طريق نرم افزار

 و برنامه ريزی و مشاهده usb درگاه که امکان اتصال درايو به کامپيوتر از طريقتعبيه شده است

       را فراهم...  و starterمتغير ها و ترسيم منحنی های حرکت درايو ، از طريق نرم افزار

  . می نمايد

  

  

  

  

          



               

  

   BOP- 2کنترل پانل
  . ا بگيريم را فر BOP-2دراين بخش قصد داريم نحوه کار با کنترل پنل

  

 دو خطی و هفت عدد کليد LCDهمانگونه که مشاهده می نماييد ، اين کی پد دارای يک صفحه

  . است

برای کنترل موتور از طريق کی پد و يا از طريق ترمينال های ورودی درايو HAND/ Autoکليد

گ استارت و ، از طريق کليدهای سبز رنHandدر حالت. و يا از طريق شبکه به کار می رود

  .قرمز رنگ توقف ، می توان به موتور ، فرمان حرکت و توقف داد

  . ، کليد های استارت و توقف غير فعال می شوند Autoدر حالت

          



               

 يعنی توقف برOFF1 اگر کليد قرمز رنگ توقف را يک بار فشار دهيد ، توقف Handدر حالت

  ) P1121پارامتر. (اساس رمپ کاهش سرعت ، اجرا می گردد

اگر کليد توقف را دو بار پشت سر هم فشار دهيد يا اگر اين کليد را برای مدت بيش از دو ثانيه ، نگه

در اين مدل از توقف ارتباط درايو و موتور ،.   صورت خواهد گرفت OFF2داريد توقف به روش

... اصطکاک و و موتو ر به صورت آزادانه به حرکت خود ادامه خواهد داد تا بر اثرقطع ميگردد

) coast to stop. (متوقف گردد

و کليدهای جهت باال و جهت پايين نيز برای مشاهده متغيرهای درايو  وESC و okاز کليد های

  . برای تنظيم پارامترهای درايو استفاده می شود

رايو نمودن پارامتر و در  مواقعی که د Saveبرا ی و برای ورود به منوی پارامترها okکليد

  . استفاده می شود) Reset(فالت دارد برای رفع فالت

با کليدهای جهت باال و پايين می توانيد بين پارامترها حرکت کنيد و يا مقدار يک پارامتر را افزايش

  .يا کاهش دهيد

 باعث می گردد جهت چرهش موتورHandفشار همزمان کليدهای جهت باال و پايين در حالت

  . عوض شود

  .  نيز برای خروج از منوها استفاده می گرددESCيداز کل

 را Hand  / Auto قرار دارد و در حال کار است اگر کليد Handوقتی درايو در حالت: نکته

  . ، تغيير سرعت خواهد دادجديد رفته و به يک سرعت Autoفشار دهيد ،  به حالت

 می گردد Hand وارد مد Hand / Auto قرار دارد با فشار دادن کليد Autoاما اگر در حالت

  . اما با همان سرعت قبلی ، ادامه خواهد داد

همين. برای بيش از سه ثانيه  ، باعث قفل شدن کی پد ميگرددOK   و  ESC  فشارهمزمان کليدها

  . عمل را انجام دهيد  تا دوباره کی پد فعال شود

  . را نشان می دهدBOP-2شکل زير ساختار منوهای

              



               

  

، جريان خروجی و dc می توانيد مقادير سرعت ، ولتاژ خروجی ، ولتاژ باس Monitorدر منوی

  . را مشاهده کنيد... 

 ، منوی Controlوارد ساير منوها ، از جمله منویفشار کليد جهت پايين باعث می گردد

Diagnos منوی ،Params منوی ، setup و منوی Extras شويد و فشار کليد OKو جهت 

  .  منو ، گزينه های آن منو را نشان خواهد داد در هرباال و پايين

          



           

 سپس مقدار سرعت در تغيير دهيدHandابتدا کنترل را به حالت)Control (در منوی کنترل

  . را تنظيم نماييد)  Set pointمقدار ( Handحالت

 تا زمانی که کليد استارت را فشارJogدر حالت.  را هم فعال کنيد Jogدر همين منو ميتوانيد حالت

ميدهيد، موتور حرکت می کند و  زمانی که فشار  از روی کليد استارت برداشته شود، موتور متوقف 

  . می گردد

هم چنين در منوی کنترل، می توان جهت چرخش  موتور را معکوس نمود، با فشردن همزمان  

 ، جهت چرخش موتور را عوض Handکليدهای جهت باال و جهت پايين نيز می توانيد در حالت

  . کنيد

 ميتوانيد فالت ها را ری ست کنيد ، تاريخچه فالت ها را بررسی نموده و Diagnosدر منوی

  . درايو را ببينيدوضعيت

 را نشان status  برای مدتی بيش از از سه ثانيه منویESCدر حالت عادی نيز فشردن کليد

  .خواهد داد

  .  و مقادير آن ها را تنظيم نماييد ميتوانيد پارامترهای درايو را ديدهدر منوی پارامتر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          



               

  

  . هر گروه پارامتری را معرفی مينمايدمحدوده پارامترهای اين درايو و عملکرد, جدول زير

  

دو نوع فيلتر برای دسترسی به پارامترها وجود دارد می توانيد پارامترهای استاندارد يا پارامترهای

Expert را انتخاب کنيد  .  

          



              

  می توانيد پارامترهای درايو  را ری ست کنيد يا پارامترهای موتور،  نوع بار setupدر منوی   

ترلی درايو ، نوع کاربرد درايو،  و چند پارامتر ديگر که برای  راه اندازی  سريع يک،  روش کن

  . درايو ، نياز است  را تنظيم نماييد

  

  نيز می توانيد پارامترهای  درايو  را به مقادير کارخانه ای تغيير دهيد، يا   Extrasدر منوی

ش مموری  به درايو يا بر عکس ، يا از حافظه و درايو ، کپی کنيد ، از فالBopپارامترها را بين

 Ramبه حافظه ماندگارRom انتقال دهيد .  

  

  

  

  

  

          



               

  

  راه اندازی  سريع درايو
  

 .  قابل استفاده استG120جدول زير به منظور پارامتردهی و راه اندازی سريع يک درايو

نترل سرعت نيز از طريق کيپد  پارامترها به گونه ای تنظيم شده اند که فرمان از طريق کيپد و ک

  . انجام شود

  پارامتر  توضيح  پيش فرض

3=Expertتعيين سطح دسترسی به پارامترها  P0003

  انتخاب نوع پارامترها برای راه اندازی درايو1

  راه اندازی سريع= 1

P0010

 هرتز و واحدهای کيلو وات يا60 يا50انتخاب فرکانس

  روپا يا آمريکای شمالیاسب بخار برای منطقه ا

0  

Hz- Kw 50–اروپا= 0

60Hz- Hp-آمريکای شمالی= 1

60Hz- Kw–آمريکای شمالی= 2

P0100

P0304(V)ولتاژ نامی موتور  پالک موتور

P0305(A)جريان نامی موتور  پالک موتور

P0307(Kw)توان نامی موتور  پالک موتور

P0308   موتورCos fi  پالک موتور

P0309درصد ضريب بهره وری موتور  0

P0310(Hz)فرکانس نامی موتور  پالک موتور

P0311(RPM)سرعت موتور در بارنامی  پالک موتور

0=self coolingنوع خنک شدن موتور برای حفاظت موتور در برابر

  اضافه بار حرارتی

P0335

P0640  درصد حداکثر مجاز اضافه بار موتور  % 150

          



               

1=BOPاز طريق صفحه کيپد= رجع فرمان درايوم  P0700

1=MOPتوسط کيپد و پتانسيومتر نرم = مرجع تعيين سرعت درايو

  افزاری

P1000

0 Hzحداقل فرکانس خروجی درايو  P1080

50 Hzحداکثر فرکانس خروجی درايو  P1082

 10 secمدت زمان افزايش سرعتAccelerationP1120

10 secاهش سرعتمدت زمان کDecelerationP1121

0= Linear v/fروش کنترلی درايو  P1300

پس از پايان برنامه دهی درحالت راه اندازی سريع ،0

 به مقدار صفرP0010مقدار اين پارامتر و پارامتر

  .تغيير خواهد کرد

P3900

  فعال نمودن اتوتيون موتور و درايواتوتيون ساکن= 2

  غيرفعال= 0

  . پارامترهای اتوتيون محاسبه گرددتمامی= 2

P1900

  

  

           



               

  بازگشت به تنظيمات کارخانه
 و بازگشت به تنظيمات کارخانه ازSINAMICS  G120برای تغيير پارامترهای يک درايو

، فرکانس نامی موتورP0100پارامتر.  استفاده می شودP0970 وP0100 و P0010پارامتر

اين پارامتر به طور پيش فرض بر روی صفر. و را مشخص می کندو منطقه به کار گيری دراي

برای ايران نيز ،.  و نوع اروپايی را برای درايو ، مشخص می کندHz 50قرار دارد که تنظيمات

 هرتز60 را بر روی يک قرار دهيد تنظيماتP0100اگر مقدار پارامتر. اين گزينه مناسب است

 قرار دهيد فرکانس2مساوی ا رP0100 آمريکای شمالی و اگرو واحد اسب بخار برای منطقه

60 Hz و واحد کيلو وات برای آمريکای شمالی انتخاب خواهد شد  .  

قبل از آن بايد.  برای بازگشت به تنظيمات کارخانه ای به کار گرفته می شودP0970پارامتر

يم کنيدظ تن1 را بر رویP0970سپس مقدار پارامتر . نماييد تنظيم30 را رویP0010پارامتر

  

  

  
          



               

  مرجع فرمان درايو
مرجع فرمان يک درايو ، مشخص می کند که فرمان های استارت و توقف و جهت چرخش ، از چه

ين مرجع فرمان درايو ، استفاده می شودي برای تعP0700پارامتر. طريقی به درايو اعمال می گردد

 قرار دارد يعنی درايو ، فرمان ها را از طريق2 رویاين پارامتر ، به طور پيش فرض بر

  .  دريافت می کندوروديهای ديجيتال

فرمان شروع به کار ، فرمان توقف و جهت چرخش، توسط تنظيم گردد1اگر اين پارامتر بر روی

BOPبرای تغيير جهت چرخش موتور ، دو کليد.  يا وسايل از اين قبيل به درايو ، داده می شود

  .مت باال و پايين را همزمان فشار دهيدس

تنظيم گردد، درايو از طريق ورودی های ديجيتال ، فرمان های حرکت و2 بر رویP0700 اگر

عملکرد ورودی های ديجيتال بايد توسط پارامترهای. توقف و جهت چرخش را دريافت می کند

  . ابل پيگيری است قP0709تا    P0701مربوطه ، تعريف گردد  که در پارامتر

          



           

  

  

  مرجع تعيين سرعت
از چه مرجعیمرجع تعيين سرعت برای درايو ، مشخص می کند که انتخاب سرعت ، برای درايو ،

انتخاب سرعت. تنظيم می شود  P1000مرجع انتخاب سرعت ، توسط پارامتر. صورت می گيرد

ند سرعت ثابت باشد يا می تواند توسطمی تواند از طريق ورودی های ديجيتال برای انتخاب بين چ

  .  صورت گيردPLC و ارتباط سريال بين درايو وRS485ورودی های آنالوگ يا از طريق درگاه

 تنظيم شده2اين پارامتر به طور پيش فرض بر رویcu240E ,  cu240Sدر بردهای کنترلی

  . عرفی می کند جدول زير چندين گزينه برای مرجع انتخاب سرعت را م . کهاست

P1000مقدار پارامتر  توضيح

  1  تغيير سرعت توسط کيپد و پتانسيومتر نرم افزاری

  AI12تغيير سرعت توسط ورودی آنالوگ

  3  استفاده از ورودی های ديجيتال برای انتخاب فرکانس های ثابت

  5  . دريافت می گرددuss و پروتکلRS485سرعت از طريق درگاه

  AI27سط ورودی آنالوگتغييرسرعت تو

  77 تا10  . گزينه باال است   ترکيبی از چند77 تا10گزينه های

  

          



               

  

  

  روش کنترلی درايو
جدول زير.  تعيين می شودP1300 توسط پارامتر(Drive control Mode)روش کنترلی درايو

  .، گزينه های مختلف برای اين پارامتررا به طور مختصر بيان می کند

P1300پارامتر  توضيح

خطی برای بارهايی که دارای گشتاور ثابت هستند مثل نوار نقاله وv/fروش

  باالبر و چند نوع از کمپرسورها

0  

برای کنترل دقيق تر بر روی (FCC) به همراه کنترل جريان ميدانv/fروش

  بارهايی مثل نوار نقاله و باالبر

1  

 بارهايی مثل پمپ و فن کهشکل باری  u غيرخطی با منحنیv/fروش

  . گشتاور متغير دارند

2  

  3   با قابليت برنامه ريزی توسط کاربرv/fروش

  5   برای به کار گيری در صنايع نساجیv/fروش

  6(FCC) برای صنايع نساجی به همراه کنترل جريان ميدانv/fروش

  19  به همراه تنظيم مستقل ولتاژv/fروش

  20  ون انکودرروش کنترل برداری بد

  

استفاده می کنند پارامترهای اتوتيون موتور و درايو ،و کنترل برداریFCCبرای روش هايی که از

  . به کار گرفته می شود

  

          


