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 نکاتی در مورد خرابی درایو ها

 

  اصلی می باشدهر درایو با هر برندی شامل دو قسمت: 

 درایو زیرین برد ،(Power Board)برد تغذیه ( الف

 های باالیی درایویا کارت  برد ،(Regulation Card)برد فرمان ( ب

 :می باشند کارت های فرمان معموال شامل سه بخش* 

 (I/O Section)ورودی خروجی قسمت ( الف

 (Main Section (CPU))قسمت اصلی ( ب

 بودن (Close Loop)کلوز لوپ ورت ، در ص(Encoder Section)قسمت اینکودر ( ج

 .ندو سوئیچینگ هست IGBTتغذیه شامل سه قسمت اساسی پل دیود،  هایبرد* 

 

 به طور مثال می بایست در . تمامی درایو ها می بایست دو ترمینال مثبت آن ها به هم پل باشد

همچنین در درایو و  2+و  1+دو ترمینال  iAstar، در درایو C1و  Cدرایو جفران ترمینال های 

Hpmont  و  +دو ترمینالP1  پلبه هم و به همین ترتیب در سایر درایو ها ترمینال های مورد نظر 

 .سه فاز، روشن نخواهد شدبرق در غیر این صورت درایو با وجود سالم بودن و ورود . باشند

 

  سیم توسی )ط ابتدا از وصل بودن سیم راب ،سه فاز به درایو و روشن نشدنبرق در صورت وصل

سپس  ،اطمینان حاصل نماییدو پل بودن دو ترمینال مثبت بخش تغذیه با بخش فرمان درایو ( رنگ

چک شود و در انتها پس از اطمینان از صحت دو مرحله  L1,L2,L3یا  R,S,Tسه فاز  ACمقدار ولتاژ 

برای  Dاین پایه ها در درایو های جفران با حروف )درایو  –و  +بین ترمینال  DCمقدار ولتاژ  ،قبل

مقدار می بایست این . را با ولت متر اندازه بگیرید( تبرای مثبت نمایش داده شده اس Cمنفی و 

بین پایه های مثبت و منفی قسمت  VDC 560در صورت وجود ولتاژ . باشد VDC 560برابر با 

اما در صورتی که ولتاژ بین ترمینال های مثبت و . سوئیچینگ برد تغذیه دچار مشکل شده است

و پل  IGBTپک های یا نبودن تست های زیر از سالم بودن منفی وجود نداشته باشد باید با انجام 

 :مطمئن شویدو برک درایو دیود 

، سپس پراب مشکی را دتست دیود قرار دهیحالت ابتدا مولتی متر را روی برای تست پل دیود،  .1

و پراب قرمز را ( حتما از وصل بودن دو ترمینال مثبت درایو مطمئن باشید)روی ترمینال مثبت 

این سه مقدار باید برابر با هم . قرار دهید Tو  R ،S یا L3و  L1 ،L2به ترتیب روی ترمینال های 
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حال پراب ها را برعکس قرار داده، یعنی پراب قرمز . باشد 0.5تا  0.3و به طور تقریبی برابر با 

روی ترمینال مثبت و پراب مشکی به ترتیب روی ترمینال های مذکور، در این حالت مولتی متر 

 .نشان دهد را صفر می شود می بایست مقداری متغیرِ افزایشی که در انتها

پراب قرمز را روی ترمینال منفی و پراب مشکی را به ترتیب روی  حال پس از انجام تست اولیه،

این سه مقدار باید برابر با هم و به طور . قرار دهید Tو  R ،Sیا  L3و  L1 ،L2های  ترمینال

روی  مشکیحال پراب ها را برعکس قرار داده، یعنی پراب . باشد 0.5تا  0.3تقریبی برابر با 

 مولتی متر نیز به ترتیب روی ترمینال های مذکور، در این حالت قرمزو پراب  منفیترمینال 

 .نشان دهد را می بایست مقداری متغیرِ افزایشی که در انتها صفر می شود

 .در غیر این صورت پل دیود دچار مشکل شده است

تست دیود، پراب مشکی را روی حالت پس از قرار دادن مولتی متر روی  ،تست برکبرای  .2

این مقدار می بایست . قرار دهیدBR (Brake )ترمینال مثبت و پراب قرمز را روی ترمینال 

سپس پراب ها را برعکس قرار داده،  .باشد( 0.480تا  0.460معموال برابر ) 0.5تا  0.3عددی بین 

، در این حالت مولتی متر BRوی ترمینال مثبت و پراب مشکی روی ترمینال یعنی پراب قرمز ر

 .نشان دهد را می بایست مقداری متغیرِ افزایشی که در انتها صفر می شود

پراب قرمز را روی ترمینال منفی و پراب مشکی را روی ترمینال  حال پس از انجام تست اولیه،

BR (Brake )سپس پراب ها را . باشد 1.8اً، عددی حدوداین مقدار می بایست . قرار دهید

، در این BRروی ترمینال  قرمزو پراب  منفیروی ترمینال  مشکیبرعکس قرار داده، یعنی پراب 

 .حالت مولتی متر می بایست مقداری متغیرِ افزایشی که در انتها صفر می شود را نشان دهد

و احتماال مسیر بین  دچار مشکل شده است( Brake Chopper)برک  در غیر این صورت چاپر

 .اتصال کوتاه شده است BRمنفی و ترمینال 

مانند مراحل قبل پس از قرار دادن مولتی متر روی حالت تست دیود،  IGBTبرای تست قسمت  .3

حتما از وصل بودن دو ترمینال مثبت درایو مطمئن )ابتدا پراب مشکی را روی ترمینال مثبت 

این . قرار دهید Wو  U ،V خروجی موتور یا و پراب قرمز را به ترتیب روی ترمینال های( باشید

حال پراب ها را برعکس قرار . باشد 0.5تا  0.3و به طور تقریبی برابر با سه مقدار باید برابر با هم 

داده، یعنی پراب قرمز روی ترمینال مثبت و پراب مشکی به ترتیب روی ترمینال های مذکور، 

در این حالت مولتی متر می بایست مقداری متغیرِ افزایشی که در انتها صفر می شود را نشان 

 .دهد

پراب قرمز را روی ترمینال منفی و پراب مشکی را به ترتیب روی  ست اولیه،حال پس از انجام ت

 0.3این سه مقدار باید برابر با هم و به طور تقریبی برابر با . قرار دهید  Wو U ،Vترمینال های 
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حال پراب ها را برعکس قرار داده، یعنی پراب مشکی روی ترمینال منفی و پراب . باشد 0.5تا 

قرمز به ترتیب روی ترمینال های مذکور، در این حالت مولتی متر می بایست مقداری متغیرِ 

 .افزایشی که در انتها صفر می شود را نشان دهد

 .کل شده استدچار مش( یا خروجی های موتور) IGBTپک در غیر این صورت 

 

 :های جفراننکاتی درباره درایو

 :بهتر است برای دیفالت کردن درایو به ترتیب زیر عمل شود .1

Drive Config  Application  None  Save   Reset (خاموش و روشن)  Application 

 Application 1  Save 

 :نماییدبرای بدست آوردن کد تیون درایو جفران به صورت زیر عمل  .2

را وارد کرده، سپس منو  38472عدد Password (Par: 570 )پارامتر  Drive Configابتدا در منو 

،  Position، وارد گزینه(آخرین منو)حال در منو جدید . ایجاد می شود Serviceجدیدی به نام 

عدد، کد شده و کدی در این قسمت مشاهده خواهید کرد؛ این Abs Offset (Par: 2174 )پارامتر 

این کد را می توانید در درایو دیگر یا همان درایو، بعد از دیفالت کردن، به . تیون درایو می باشد

 .وارد نمایید ،Abs Offsetدر پارامتر  ،منظور بازگردانی تنظیمات تیون طبق آدرس مذکور

 :به صورت زیر عمل نمایید ،VDL200در درایو های  Lift-5در صورت نبودن منو  .3

باشد، می بایست این  Disableغیر فعال یا  Application Selectگزینه  Drive Configر منو اگر د

 .و درایو را خاموش و روشن کنید Saveکرده سپس  Enableگزینه را فعال یا 

درایو نمایان نشد، می بایست نرم افزار درایو  Liftدر صورتی که پس از انجام این کار همچنان گزینه 

 .شود Loadدوباره 

 :موارد زیر اطمینان حاصل نماییدبدهد، حتما از صحت  SFLاگر درایو پس از روشن شدن خطای  .4

 سیم بندی اینکودر درایو( الف

 بسته بودن سیم ارت به بدنه( ب

 به بدنهاینکودر کابل بسته بودن شیلد ( ج

 بسته بودن تمامی پیچ های درایو( د

این . روی کارت فرمان باید چک شود 12و  11، ولتاژ بین ترمینال های ENدر صورت عمل نکردن  .5

در صورت عدم وجود ولتاژ در این پایه ها، ابتدا از وجود . باشد VDC 26باید عددی حدود مقدار 
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اطمینان ( رابط برد تغذیه با فرمان رنگ اولین رشته سیم توسی)ولتاژ در اولین پین از سمت راست 

 :بق تصویر زیرمطا .حاصل نمایید

 

 
 

بدهد  Opt1 I/Oدر کارت فرمان هایی که از سه بخش جداگانه تشکیل شده اند، اگر درایو خطای  .6

را تمیز کرده و اگر با این کار همچنان  Mainخروجی به برد /ابتدا می بایست محل اتصال برد ورودی

 .نماییدتعویض را خروجی /یا همان ورودی I/Oخطا وجود داشته باشد، کارت 

 

 :Hpmontنکاتی درباره درایوهای 

روی کارت اصلی درایو اطمینان حاصل نمایید، ( خروجی/ورودی) I/Oحتما از اتصال درست کارت  .1

 .، باعث روشن نشدن درایو می شودVDC 560زیرا عدم اتصال صحیح این کارت، با وجود ولتاژ 

 :مطابق تصاویر زیر
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وجود نداشته ( U,V,W)موتور  ی روی ترمینال های خروجیکردن درایو، ولتاژ RUNاگر هنگام  .2

باشد، ابتدا از سالم بودن کارت فرمان درایو اطمینان حاصل نمایید و در صورت امکان به تعویض آن 

 .اقدام کنید

ن بدهد، ابتدا از سالم بودن کارت فرما AC Overcurrentکردن درایو، درایو خطای  RUNاگر هنگام  .3

 .درایو اطمینان حاصل نمایید و در صورت امکان به تعویض آن اقدام کنید


