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 TQC+PGدلتا در مد  C200راه اندازی اینورتر 

 

 در این مقاله قصد داریم یک موتور القایی را در مد گشتاور با فیدبک انکودر راه اندازی کنیم.

 پس مراحل زیر را طی می کنیم:

 حالت تنظیمات کارخانه تنظیم می کنیم.. ابتدا اینورتر را به 1

Pr00-02=9 (reset factory 50Hz) 

 . پارامتر های نامی موتورمان را در پارامترهای زیر وارد می کنیم.2

Pr01-00=  موتور القایی )به صورت تقریبی دو برابر فرکانس نامی موتور(حداکثر فرکانس  (Hz) 

Pr01-01= فرکانس نامی موتور القایی(Hz) 

Pr01-02= ولتاژ نامی موتور القایی(V) 

Pr05-01= جریان نامی موتور القایی(A) 

Pr05-02= توان نامی موتور القایی(Kw) 

Pr05-03= سرعت نامی موتور القایی(rpm) 

Pr05-04= تعداد قطب های موتور القایی 

-rotary tune Pr05) 1را روی عدد  Pr05-00. حال اینورتر را تیون می کنیم.توجه داشته باشید که اگر پارامتر 3

( قرار دهید باید موتور بی بار باشد و به هیچ تسمه،زنحیر و غیره وصل نباشد به عبارتی شفت موتور آزاد باید 1=00

 Pr-5-00=2باشد.حال اگر نمی توان بار را از شفت موتور جدا کرد می توانید اینورتر را به صورت استاتیک تیون)

static tune پارامترقبال  ( کنید برای این تیون کردن بایدPr05-05   جریان بی بار موتور قرار دهید در بیشتر را برابر

 درصد جریان نامی موتور می باشد. 04موارد این جریان بربر 

Rotary tune no load Pr05-00=1  

 یا 

Static tune with load Pr05-00=2  and Pr05-05  no load rated cuurent(A) 

را فشار دهید تا عمل  runقرار دهید و سپس دکمه ی  2یا  1را برابر  00-05برای تیون کردن موتور القایی، پارامتر  

 تغییر کرده باشند. 09-05تا  05-05اتوتیون انجام شود.پس از تیون شدن چک کنید که پارامتر های 

 Aبرای اتصال ورودی فاز  MI8و  MI7را وارد نماییم. دقت کنید که ترمینال های . حال باید تنظیمات فیدبک اینورتر 4

 به کار می روند پس باید قیل از تنظیمات فیدبک سیم کشی انکودر را تکمیل کرده باشید. C200ولتی در  20انکودر  Bو 

Pr10-01    تعداد پالس های انکودر به ازای هر دور چرخش

Pr10-02    نوع انکودر ورودی 

را مشاهده  PGF( قرار دهید اگر در حین ران شدن اینورتر خطاهای مانند A leads B) 1را ابتدا برابر 02-10پارامتر 

 تغییر دهید و دوباره ران کنید. 2(B leads A)نمودید این پارامتر را به 
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-Pr00( تغییر دهید. هم چنین پارامتر IM FOC+PG) Pr00-13=3. حال مد کاری اینورتر را تغییر دهید و پارامتر 5

هرتز بگذارید و  14باید باشد که به معنی مد سرعن میباشد. حال فرکانس اینورتر را روی سرعت های کم مانند  0=10

تغییر دهید سیم بندی را چک کنید.  2را به  02-10اینورتر را ران کنید اگر موتور به طور مناسب حرکت نکرد پارامتر 

که اینرسی بار را مشخص می کند را کم کنید و  11-01(system Jm)اگر موتور باز هم به سختی حرکت کرد پارامتر 

 دوباره امتحان کنین.

صورت قرار دهید تا عمل اتوتیون اینرسی انجام شود.)بعد از اتوتیون این پارامتر به  2را بر روی  00-11. پارامتر 6

  قرار خواهد گرفت( 4خودکار روی 

 قبل از اتوتیون اینرسی این موارد را تنظیم کنید:

 .شفت را بی بار کنید 

 درصد سرعت نامی موتور القایی قرار دهید. 66 سرعت مدنظر باری تیون را برابر 

 زمان پارامتر های acc  وdec (Pr11-12 & Pr11-13 را برابر )ثانیه قرار دهید. 1.1یا  1 

 01-11ران نمایید تا وقتی که پارامتر  revو  fwdرا به صورت دستی ران کنید و مکررا اینورتر را  اینورتر

 را بفشارید حال اتوتیون اینرسی تمام شده است. stopکه همان اینرسی بار است عدد تقریبا ثابتی بشود. سپس دکمه 

 

عدد  01-11حال بار را به شفت موتور وصل کنید و دوباره مراحل باال و اتوتیون اینرسی بار را انجام دهید تا پارامتر 

stable  .و پایداری باشد.اگر عدد متغییر بود خودتان به صورت دستی تغییر دهید تا نرم ترین حرکت را داشته باشید 

باید بیت دوم  (servo onهرتز)حالت  0هنگام ران شدن در سرعت  برای محکم و مستحکم تر شدن شفت موتور در .7

هرتز برای موتور  04تا  14( را بین zero speed) Pr11-05را یک کنید و فرکانس پارامتر  Pr11-00پارامتر 

القایی قرار دهید.هر چه این فرکانس را بیشتر کنید گشتاور اعمال شده روی شفت بیشتر و شفت موتور در حالت زیرو اسپید 

 مستحکم تر خواهد بود.

( و torque mode)Pr00-10=2. حال برای تغییر تنظیمات اینورتر بر روی مد گشتاور با انکودر باید پارامتر های 8

Pr00-13=0(TQCPG.تنظیم نمایید ) 

درصد قرار داده  144مقدار حداکثر گشتاور اعمالی بر روی موتور می باشد که ما در اینجا برابر  Pr11-27. پارامتر 9

 ایم.

 ون باید تعیین کنیم که مرجع گشتاور از کجا باشد.. اکن10

Pr11-33 = 0 کیپد دیجیتال     

  rs485ارتباط سریال 1                 

                 2 سیگنال آنالوگ        

   CANopenارتباط 3                 

                 4 رزرو                       

                 5 از طریق کارت اکسپنشن    

 را جهت مانیتور و نمایش گشتاور ورودی مشاهده کرد. Pr11-34هم چنین می توان 

تعیین کنید که مرجع گشتاور از چه ورودی آنالوگ  Pr03-00دید باید از طریق پارامتر قرار دا Pr11-33=2حال اگر 

(AVI or AUI or ACI.باشد)  
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 . اکنون در مد گشتاور با انکودر قرار داریم و میخواهیم سرعت را هم در این مد لیمیت)محدود( کنیم برای این منظور11

 را تغییر دهیم. Pr11-36باید 

Pr11-36=0                    میگیرد. 11-83و  11-83 سرعت را از پارامتر های  

لیمیت سرعت معکوس می باشند. 11-83لیمیت سرعت فوروارد و پارامتر  11-83پارامتر   

Pr11-36=1  تغییر پیدا می کند. 44-24و  11-83 و 11-83از طریق پارامتر های  

Pr11-36=2                                        میگیرد. 44-24سرعت را از پارامتر  

قرار داد. به این صورت که مرجع  Pr11-36=2برای راحت تر شدن تغییر سرعت در مد گشتاور می توان پارامتر 

 م تنظیم نماییم.می شود که برای این منظور باید این پارامتر را ه Pr00-20تغییر فرکانس در این حالت پارامتر 

 مرجع تغییر فرکانس در حالت اتوماتیک 

 Pr00-20=0                          کیپد دیجیتال

              rs485   Pr00-20=1ارتباط سریال 

 Pr00-20=2            ورودی آنالوگ خارجی 

       up/down Pr00-20=3ترمینال خارجی 

            Pr00-20=4   پالس ورودی بدون جهت

                Pr00-20=5 پالس ورودی با جهت

                 CANopen    Pr00-20=6ارتباط 

    Pr00-20=7 ارتباط از طریق کارت اکسپنشن

وصل کرد و پارامتر ها را هم  C200اینورتر  rj45را هم می توان به پورت  C2000(KPC-CC01)کیپد مخصوص 

 طریق زیر تنظیم کرد. ازکرد فقط باید پارامتر های مخصوص شبکه مدباس را  هتغییر داد و هم مشاهد

Pr09-00=1 

Pr09-01=19.2  19200 bps 

Pr09-04=13     8,N,2,RTU  

 هم بهره برد. C2000هم چنین می توان از این راهنما برای راه اندازی اینورتر 
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 گروه فنی و مهندسی کامیاب مرام  

     

 تنظیم کننده : ی.شریفی     

 

 راه های تماس : 

 

66703344-021 

 

 کانال دلتاکاران : 

   

@Delta_karan 

 

 وبسایت :

 

www.deltakaran.com 

 

   

 

 

 

http://www.deltakaran.com/

