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 راهنمای بکارگيری درايو

 Hyundai  
N50  
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  : مقدمه 
 ولت 230برق ورودی اين درايو، تکفاز .  ساخت شرکت هيوندای کره جنوبی می باشدN50درايو 

  .  کيلو وات است 2.2 تا 0.75و توان آن در محدوده 

الوگ و يک خروجی  دارای پنج ورودی ديجيتال، يک ورودی آنالوگ ، يک خروجی آنN50درايو 

 . ديجيتال به صورت ترانزيستور کلکتور باز می باشد 
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همچنين يک پتانسيومتر بر روی کی پد اين درايو، تعبيه شده که امکان  تغيير سرعت آن از طريق 

  .آن، وجود دارد
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  گروه های پارامتری 
 زير ، نام هر گروه و عملکرد جدول. پارامترهای اين درايو، در چندين گروه ، دسته بندی شده است

  . پارامترهای هر گروه را معرفی می کند

  گروه پارامتر  توضيح

در اين ... مقادير متغيرهای ولتاژ و جريان  و فرکانس و سرعت و توان و

  .پارامترها قابل مشاهده است

d 

  F  . در اين گروه تنظيم می گردد2و 1جهت حرکت و شتاب اصلی 

  

 A  انتخاب سرعت و مرجع فرمان اصلی درايو شامل مرجع پارامترهای اوليه و

 b  پارامترهايی برای تنظيم عملکرد درايو

 C  تعيين عملکرد ورودی ها و خروجی های ديجيتال 

 H  پارامترهای موتور و اتوتيون
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  کی پد 
 عدد هفت و شش عدد کليد ،LEDکی پد موجود بر روی اين درايو، دارای يک نمايشگر چهار رقمی 

 . چراغ کوچک و يک پتانسيومتر می باشد 

  

 برای اجرای فرمان حرکت و توقف و همچنين ری ست نمودن STOP/RESET و Runکليد 

از چهار . پتانسيومتر نيز برای کنترل سرعت، کاربرد دارد. فالت از طريق کی پد، به کار می رود

 برای دسترسی به پارامترها و ويرايش  و کليد جهت باال و کليد جهت پايين نيزSTR و Funcکليد 

  . مقدار پارامترها استفاده می شود

  .  نيز به کار می رودLocalکليد های جهت باال و پايين برای تغيير فرکانس در حالت 
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 بر روی d01 را فشار دهيد عبارت Funcبرای ورود به منوی پارامترهای درايو، ابتدا بايد کليد 

  .نمايشگر ظاهر می گردد

  

  

 - - b و بعد - -C و سپس - -Hدر اين حالت اگر کليد جهت پايين را چند بار فشار دهيد ابتدا عبارت 

  .  به ترتيب روی صفحه ديده خواهد شدd و F و بعد از آن پارامترهای گروه  - -Aو

A--     گروه پارامتریA و b--  گروه پارامتری bو به همين ترتيب تا آخر .  

 نشان داده A 01 يعنی A را فشار دهيد اولين پارامتر از گروه Funcکليد  --Aاگر بر روی گروه  

  . می شود

 حرکت کنيد تا پارامتر دلخواه Aبا استفاده از کليد های جهت باال و پايين ، در بين پارامترهای گروه 

  . را پيدا کنيد

مقدار اين عدد را .  می گرددمقدار عددی درون آن پارامتر، نمايان.  را فشار دهيدFunc کليد ه دوبار

  . با کليدهای جهت باال و پايين می توان تغيير داد
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 را به Funcو اگر کليد .  می گرددsave را فشار دهيد مقدار جديد، در پارامتر، STRاگر دکمه 

 دوباره ظاهر - -A شدن، از پارامتر، خارج می شود و عبارت save  فشار دهيد، بدون STRجای 

  . می گردد
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  dپارامترهای گروه 
 می باشد مقادير ولتاژ و جريان  و توان و سرعت و  d17 تا d01اين گروه از پارامترها که از 

 مقدار فرکانس d01به طور مثال پارامتر . را که متغيرهای درايو هستند نشان می دهد... فرکانس و 

 فقط خواندنی هستند و قابليت تغيير d پارامترهای گروه. خروجی درايو را در زمان کار نشان ميدهد

  .  را فشار دهيد Func ، کليد d01برای ديدن فرکانس خروجی  درايو در پارامتر . و ويرايش ندارند

  پارامتر  توضيح

 d01  .فرکانس خروجی از درايو را نشان می دهد

 d02  . جريان خروجی از درايو را نشان می دهد 

 d03  .  می دهدولتاژ خروجی از درايو را نشان

 d04  . جهت حرکت موتور را نشان می دهد

 d05  .  را نشان می دهدPIDمقدار فيدبک 

 d06  .  را نشان می دهد5تا 1وضعيت ورودی های ديجيتال 

 d07  . را نشان می دهد11وضعيت ترانزيستور خروجی ترمينال 

 فرکانس خروجی به صورت مقياس بندی

  . ضرب می شودb14 فرکانس در مقدار موجود در 

d08 

 d09  )توان خروجی (توان مصرفی درايو 

 d10  تعداد ساعات کارکرد درايو

 d11  تعداد دقايق کار کرد درايو

 d12  .  را نشان می دهدdc ولتاژ باس

 ، در زمان وقوع dcوضعيت جريان خروجی ، فرکانس خروجی و ولتاژ باس 

  . آخرين فالت را نشان می دهد

d13 

 d14  لت درايوآخرين فا

 d15  يکی به آخرين فالت درايو

 d16  دوتا به آخرين فالت درايو

 d17  تعداد فالت های رخ داده برای درايو
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  Fپارامترهای گروه 
 در اين گروه می توانيد روش تنظيم فرکانس کاری درايو و نرخ شتاب مثبت و منفی و جهت چرخش 

  . موتور را تعيين کنيد

  امترپار  توضيح  پيش فرض
  F01  .  را مشخص ميکند  targetروش تنظيم فرکانس   

 F02  )ثانيه(1نرخ افزايش سرعت   10
 F03  )ثانيه (1نرخ کاهش سرعت   10

  . جهت چرخش موتور را تعيين می کند  0=راستگرد
  راستگرد= 0
  چپگرد= 1

F04 
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  Aپارامترهای گروه 
 ، تنظيم ورودی آنالوگ، فرکانس های v/fنحنی مرجع فرمان، مرجع انتخاب سرعت، فرکانس های م

Multi-step ترمز ، dc تنظيمات ،PID در اين گروه تنظيم می گردد...  و .  

  پارامتر  توضيح  پيش فرض

  مرجع انتخاب سرعت

  .سرعت توسط پتانسيومتر روی کی پد کنترل می شود= 0

  .سرعت توسط ورودی های درايو، تعيين می شود= 1

   کی پدstandard operatorتوسط = 2

0  

  از طريق ارتباط سريال = 3

A01 

  مرجع فرمان درايو

  از طريق کی پد= 0

  از طريق ترمينال های ورودی درايو= 1

0  

  از طريق ارتباط سريال= 2

A02 

 v/f  A03 در مبنای (Base)فرکانس مبنا   60

 v/f A04حداکثر فرکانس خروجی مجاز در منحنی   60

5 Hz Multi-speed 1 A11  

10 Hz Multi-speed 2 A12 
15 Hz Multi-speed 3 A13 
20 Hz Multi-speed 4 A14 
30 Hz Multi-speed 5 A15 
40 Hz Multi-speed 6 A16 
50 Hz Multi-speed 7 A17 

         farsidrive.parsiblog.com   ,     farsidrive.mihanblog.com راهنمای فارسی انواع درايو   



Farsidrive.blogsky.com        مهندس محمديان 09132211861اينورترهای صنعتی         تعمير انواع    

60 Hz Multi-speed 8 A18 
0 Multi-speed 9 A19 
0 Multi-speed 10 A20 
0 Multi-speed 11 A21 
0 Multi-speed 12 A22 
0 Multi-speed 13 A23 
0 Multi-speed 14 A24 
0 Multi-speed 15 A25 

0.5 Hz  فرکانسJog A26 
 Jogروش توقف در حالت  0

  . حرکت آزادانه موتور تا متوقف شود= 0
  کاهش سرعت بر اساس زمان شتاب منفی = 1
 dcاستفاده از ترمز = 2

A27 

  انتخاب نوع جبران گشتاور در فرکانس های کم   0
  جبران گشتاور به صورت غير اتوماتيک= 0
  جبران گشتاور به صورت اتوماتيک = 1

A28 

 A29  مقدار جبران گشتاور در حالت غيراتوماتيک  % 5
تنظيم فرکانسی که از صفر تا آن فرکانس، جبران گشتاور، اعمال   10%

  )به صورت درصدی از فرکانس حداکثر. (می گردد
A30 

  v/fانتخاب نوع منحنی   2
    خطی برای گشتاور ثابتv/fمنحنی = 0
   برای بارهای پمپ و فنv/fمنحنی = 1
  استفاده از روش کنترل برداری  حلقه باز= 2

   بدون نصب انکودرvectorروش 

A31 

 A32  % 100تا % 20 از v/fتعيين شيب منحنی   % 100
  dcفعال يا غيرفعال نمودن ترمز  0=غيرفعال 

  غيرفعال= 0
  فعال = 1

A33 

0.5 Hz   فرکانس فعال شدن ترمزdcدر زمان توقف   A34 
0 sec ز تاخير در اجرای ترمdcدر توقف   A35 

در زمان توقف از dc تزريقی برای ترمز dcمقدار جريان %  10%
   %50تا % 10

A36 

 A37   در توقفdcمدت زمان ترمز   0
60 Hz محدود نمودن حداکثر فرکانس خروجی درايو  A38 

0 Hz محدود نمودن حداقل فرکانس خروجی درايو  A39 
 A40  1فرکانس پرش  0
 A42  2فرکانس پرش   0
  3فرکانس پرش   0

از فرکانس های پرش برای جلوگيری از لرزش موتور و دستگاه ، 
  .استفاده می شود

A44  

 A41  1مقدار باند برای فرکانس پرش   0
 A43  2مقدار باند برای فرکانس پرش   0
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 A45  3مقدار باند برای فرکانس پرش   0
 PIDفعال يا غيرفعال نمودن کنترل   0=غيرفعال

  غيرفعال= 0
  فعال=1

A46 

 A47 (P)ضريب بهره تناسبی   % 10
10 sec  مدت زمان انتگرال(I) A48 

 A49 (D)مدت زمان مشتق گير  0
 PID A50مقياس بندی برای %   % 100

 PIDورودی فيد بک برای کنترلر  1
 OIترمينال ورودی آنالوگ جريان =0
 Oترمينال ورودی آنالوگ ولتاژ = 1

A51 

  ولتاژ خروجی به صورت اتوماتيکانتخاب روش تنظيم   0
  فعال در سرعت ثابت= 0
  غيرفعال در سرعت ثابت= 1
  غيرفعال در زمان شتاب منفی= 2

A52 

400 V وتورمقدار ولتاژ ورودی م  A53 
10 sec  2مدت زمان شتاب مثبت  A54 
10 sec  2مدت زمان شتاب منفی  A55 

مثبت و منفی  و شتاب 1روش انتخاب بين نرخ شتاب مثبت و منفی  0
2   
  به وسيله يکی از ورودی های ديجيتال= 0
  . در يک فرکانس خاص، تعويض گردد= 1

A56 

 A57  . تعويض می گردد2 و 1فرکانسی که در آن شتاب مثبت   0
 A58  . تعويض می گردد2و1فرکانسی که در آن، شتاب منفی   0
  انتخاب نوع منحنی شتاب مثبت   0

  خطی= 0
  s-curve يا  sبه شکل = 1
 u-curve يا uبه شکل = 2

A59 

  انتخاب نوع منحنی شتاب منفی   0
  خطی= 0
 s-curveبه شکل = 1
  u-curveبه شکل = 2

A60 

 A61  مقدار آفست برای ورودی آنالوگ ولتاژ  
 A62  ضريب برای ورودی آنالوگ ولتاژ%   % 100

 A63  مقدار جريان آفست برای ورودی آنالوگ جريان   0
 A6  برای جريان آنالوگ ورودیضريب %   % 100

 
1= 5v مقدار ولتاژ برای ورودی آنالوگ ولتاژ  

   ولت5= 0
   ولت10= 1

A65 
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  . روش انتخاب فرکانس توسط  وروديهای ديجيتال را نشان ميدهد , جدول زير 

 

 

   نيز در شکل زير نشان داده شده است  PIDبلوک دياگرام کنترل 
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  bروه پارامترهای گ
بازگشت به تنظيمات کارخانه ، فرکانس کرير، عملکرد اضافه بار ، حفاظت اضافه بار حرارتی و 

  . انتخاب روش ری استارت، در اين گروه، تنظيم می گردد

  پارامتر  توضيح  پيش فرض

  0  انتخاب نوع ری استارت درايو پس از فالت 

  . پس از وقوع فالت ، ری ست اتوماتيک نشود= 0

وقتی سرعت به صفر رسيد به طور اتوماتيک ، فالت = 1

  . را ری ست کند

ری استارت اتوماتيک شود و به حرکت خود ادامه = 2

  . دهد

با يک شيب منفی، سرعت را کم کند و  پس از  =3

  .  را نشان دهدtripتوقف، اطالعات 

b01 

1 sec  در مواقعی که برق ورودی )  حداکثر(مدت زمان مجاز

  .رت لحظه ای ، قطع و وصل می شوددرايو به صو

b02 

جريان مجاز برای حفاظت موتور در برابر اضافه بار %  % 100

  حرارتی 

b04 

  انتخاب نوع منحنی برای حفاظت اضافه بار حرارتی   1

  روش گشتاور غيرثابت و کاهش يافته = 0

  روش گشتاور ثابت = 1

b05 

 b06  محدود نمودن خطای اضافه بار و اضافه ولتاژ  3

حداکثر مقدار مجاز جريان خروجی درايو برای محدود   150%

  نمودن اضافه بار درايو

b07 

0.1 sec  نرخ شيب منفی سرعت برای محدود نمودن اضافه بارb08 
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  درايو

 b09  تعيين سطح دسترسی به پارامترهای درايو 0

0.5 Hz فرکانس شروع به کار در استارت  b10 

15 KHz  يچينگ سوئ(فرکانس کريرigbt(  b11 

 0  . تاريخچه فالت ها پاک شود= 0

تمامی پارامترهای درايو، به مقادير کارخانه ای تغيير = 1

  . داده شود

b12 

  کد کشور برای بازگشت به تنظيمات کارخانه   0

  کره= 0

  اروپا و بين الملل = 1

  آمريکا= 2

b13 

نس يک ضريب را در اين پارامتر تعريف کنيد که در فرکا  1

برای نمايش روی . ( خروجی درايو، ضرب می گردد

  )صفحه 

b14 

0= Enable  فعال يا غيرفعال نمودن کليدSTOPبر روی کی پد   b15 
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 Cپارامترهای گروه 
  . ورودی ها و خروجی های ديجيتال را در اين گروه ، تعريف می کنيم 

  پارامتر  توضيح  پيش فرض

0=Forward 1دی ترمينال تعريف عملکرد ورو  

 

C01 

1= Reverse  2تعريف عملکرد ورودی ترمينال  
 1همانند ترمينال 

C02 

2=Speed 1  3تعريف عملکرد ورودی ترمينال  
 1همانند ترمينال 

C03 

12= AT  4تعريف عملکرد ورودی ترمينال  
 1همانند ترمينال 

C04 
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13= Reset  5تعريف عملکرد ورودی ترمينال  
 1همانند ترمينال 

C05  

5= Alarm  11تعريف عملکرد ترانزيستور خروجی کلکتور باز ترمينال  

 

C13 

0=No  ترمينال خروجی به صورتNc يا Noتعريف گردد .  C15 

فرکانس خروجی 

=0 

 نشان داده می شود را  FMمتغيری که در خروجی آنالوگ 
  .معرفی می کند

C17 

 FM C18ضريب برای خروجی آنالوگ   100%

 FM C19آفست برای خروجی آنالوگ مقدار   0
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  Hپارامترهای گروه 
  .پارامترهای موتور و اتوتيون، در اين گروه تنظيم می گردد

  پارامتر  توضيح  پيش فرض

0= OFF فعال يا غيرفعال نمودن اتوتيون  H01 

  روش تنظيم پارامترهای اتوتيون  0

  .از اطالعات موتورهای استاندارد استفاده شود= 0

  . از اطالعات بدست آمده از اتوتيون استفاده شود= 1

H02 

 (Kw)توان نامی موتور   

   کيلو وات 2.2 تا 0.7از 

H03 

 H04  تعداد قطب های موتور  

 H05  جريان نامی موتور استاندارد  

 H06   استانداردR1مقاومت اهمی سيم پيچ   

 H07   استانداردR2مقاومت اهمی سيم پيچ   

 H08  ر استاندارداندوکتانس موتو  

 H09  اندوکتانس گذاری استاندارد  

 H10  عدد ثابت مربوط به موتور استاندارد  

 H11   محاسبه شده توسط اتوتيونR1مقاومت اهمی   

 H12   محاسبه شده توسط اتوتيونR2مقاومت اهمی   

 H13  اندوکتانس موتور، محاسبه شده توسط اتوتيون  

 H14  وتيوناندوکتانس گذاری موتور توسط ات  

 H15  اطالعات مربوط به اتوتيون  
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  بازگشت به تنظيمات کارخانه 
 را بر روی b13 و برای بازگشت به تنظيمات کارخانه ، ابتدا پارامتر N50به منظور تنظيم داريو 

 در اين حالت ، برای انتخاب پارامترهای اروپايی و بين المللی b13پارامتر . يک عدد تنظيم کنيد

در اين حالت ، تمامی .  را بر روی يک تنظيم نماييدb12سپس مقدار پارامتر . هی شدمقدار د

  . پارامترهای اين درايو، به مقادير پيش فرض کارخانه ای تغيير خواهد کرد

  

 speed 0فرکانس 
اين فرکانس را می توانيد توسط کليد های .  تنظيم می گرددF01 توسط پارامتر Speed 0فرکانس 

برای اين منظور، ابتدا وارد پارامترها شده و پارامتر .  پايين مربوط به کی پد تنظيم کنيدسمت باال و

F01بر روی پارامتر .  را پيدا کنيدF01 کليد ، Func را فشار دهيد، مقدار اين فرکانس، ديده   

 ر دهيد تا را فشاSTRبا کليد های جهت باال و پايين، مقدار فرکانس را تغيير دهيد و کليد . می شود 

 saveبه وسيله پتانسيومتر نيز می توانستيد ، مقدار اين پارامتر را تغيير دهيد.  گردد . 
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  راهنمای فارسی انواع درايو

Farsidrive.blogsky.com 

Saeeddrive.blogsky.com  
Farsidrive.mihanblog.com 
Drive-inverter-home.mihanblog.com 
Farsidrive.parsiblog.com 
Farsidrive.avablog.ir  

Instagram   drive_inverter_repair  

Telegram    telegram.me\iran_drive 

 

  تعمير انواع درايوهای صنعتی در اصفهان 

  قبول سفارش تعمير از سراسر ايران

09132211861  

  مهندس محمديان
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