
DRIVE ACS400

Σηοιτεία Φοιηηηών:

Φώην Υέξκεο
Ναθάη Σδνπιηάλν
Σζηρνπξίδεο Αρηιιέαο

ΣΔΙ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο
Τμήμα Ηλεκηρολόγων Μητανικών

Επιβλέπονηες Καθηγηηές:

Σζηακήηξνο Γεκήηξηνο
Γεκεηξηάδεο Γεκήηξηνο



ΑΒΒ drive ACS400 - ζύνδεζη, 
προγραμμαηιζμός, λειηοσργία και έλεγτος 

από smartphone



ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

 ΔΙΑΓΩΓΗ.

 ΜΔΡΟ Ι : Γεληθέο Πιεξνθνξίεο Γηα Σα Drive –Inverters .

 ΜΔΡΟ II : Αξρή Λεηηνπξγίαο Σνπ Drive acs400.

 ΜΔΡΟ III : Πξνγξακκαηηζκόο Σνπ Drive acs400.

 ΜΔΡΟ ΙV : Δπίδεημε Σωλ Γπλαηνηήηωλ Λεηηνπξγίαο Καη Διέγρνπ  
Σνπ Drive acs400 .

 ΜΔΡΟ V : Βηβιηνγξαθία. 



ΔΙΑΓΩΓΗ

 ε απηή ηε παξνπζίαζε ζα αλαπηύμνπκε ηελ αξρή 
ιεηηνπξγίαο ηωλ drive (inverter) θαη ηελ δνκή ηνπο. 
Δπίζεο  ζα αλαθεξζνύκε ζηηο δπλαηόηεηεο 
πξνγξακκαηηζκνύ θαη έιεγρνπ ηνπ acs400 θαη 
ηέινο ζα ζαο παξνπζηάζνπκε ηνπο  δηαθόξνπο 
ηξόπνπο  έιεγρνπ ηνπ acs400 βάζε ηωλ 
δπλαηνηήηωλ ηνπ εξγαζηεξίνπ καο .



ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ

 Οη αζύγρξνλνη ηξηθαζηθνί θηλεηήξεο βξαρπθπθιωκέλνπ δξνκέα, πνπ 
είλαη ε πξώηε επηινγή γηα πιήζνο εθαξκνγώλ, έρνπλ ηελ ηαρύηεηά 
ηνπο άκεζα εμαξηώκελε από ηελ ζπρλόηεηα ηνπ ξεύκαηνο ηξνθνδνζίαο 
ηνπο.
ηελ ρώξα καο, όπωο θαη παληνύ ζηελ γε, ε ζπρλόηεηα είλαη 
θαζνξηζκέλε θαη ζηαζεξή από ηνλ πάξνρν ( ΔΤΡΩΠΗ ζηα 50 Hz).

 ε πεξίπηωζε απεπζείαο εθθίλεζεο ηνπ θηλεηήξα  έρνπκε ηα εμήο 
κεηνλεθηήκαηα : 

 Μεγάιν ξεύκα εθθίλεζεο,

 ηηγκηαία πηώζε ηάζεο ζην δίθηπν 

 Αδπλακία ξύζκηζεο ηεο ηαρύηεηαο ηνπ θηλεηήξα.



ΒΙΝΣΔΟ ΑΠΔΤΘΔΙΑ ΔΚΚΙΝΗΗ



ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ

 Ο κόλνο ηθαλνπνηεηηθόο ηξόπνο γηα λα ειέγμνπκε ηηο 
ζηξνθέο είλαη κέζω αληηζηξνθέα ή inverter. 
Με ηε ρξήζε ηωλ αληηζηξνθώλ (inverters)  όρη  µόλν 
πεηπραίλνπκε ηελ πιήξε  ξύζκηζε ηωλ ζηξνθώλ ηωλ 
αζύγρξνλωλ θηλεηήξωλ αιιά ηαπηνρξόλωο  βειηηώλνπκε  
ηα κεηνλεθηήκαηα ηνπο.

 Η ξύζκηζε ηωλ ζηξνθώλ ελόο αζύγρξνλνπ θηλεηήξα  
µπνξεί λα γίλεη  µε πνηθίινπο ηξόπνπο. Δλδεηθηηθά 
αλαθέξνληαη : ε ζύλδεζε εμωηεξηθήο  κεηαβιεηήο 
αληίζηαζεο ζην δξνµέα (γηα δαθηπιηνθόξνπο θηλεηήξεο)  
θαη ε  κεηαβνιή ηεο ζπρλόηεηαο θαη ηεο ηάζεο 
ηξνθνδνζίαο ηνπ ζηάηε



ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ

 Όπωο όµωο αλαιύζεθε θαη πξνεγνπκέλωο,  ν  ηξόπνο εθαξκνγήο ηνπ 
inverter ζηνλ έιεγρν ηνπ θηλεηήξα  πξνζθέξεη θαη ηα πεξηζζόηεξα 
πιενλεθηήκαηα.

Πλεονεκηήμαηα:

 Οµαιή εθθίλεζε θαη µάιηζηα ξπζµηδόµελε

 Μηθξό ξεύµα εθθίλεζεο   

 Οµαιή πέδεζε  

 Αύμεζε ηεο ξνπήο εθθηλήζεωο  

 ∆πλαηόηεηα απηόµαηεο ή πξνγξαµµαηηδόµελεο ξύζµηζεο

 Πιήξε έιεγρν ηωλ ζηξνθώλ  

 Δμνηθνλόµεζε ελέξγεηαο  

 ∆πλαηόηεηα αιιαγήο θνξάο πεξηζηξνθήο ρωξίο επηπιένλ δηαθόπηεο

 Απμεµέλε πξνζηαζία ηνπ θηλεηήξα



ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΑΗ

 Γξαθηθή Παξάζηαζε Ρνπήο – Σαρύηεηαο 



ΒΙΝΣΔΟ ΔΚΚΙΝΗΗ ΜΔΩ INVERTER



ΑΡΥΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 

 Ο αληηζηξνθέαο , όπωο ιέεη θαη ην όλνκά ηνπ, "αληηζηξέθεη" (invert) 
ηελ ηάζε, από ζπλερή ζηελ είζνδν ηνπ, θαη ηελ θάλεη ελαιιαζζόκελε 
ειεγρόκελεο ελεξγνύο ηηκήο θαη ζπρλόηεηαο ζηελ έμνδό ηνπ



Αξρή Λεηηνπξγηάο 

 Η ηερληθή ηεο δεκηνπξγίαο ελαιιαζζόκελεο ηάζεο από ζπλερή, πνπ 
ζπλήζωο επηιέγεηαη από ηνπο θαηαζθεπαζηέο ηωλ inverters, είλαη 
ε P.W.M (Pulse Width Modulation).

 Μία PWM θπκαηνκνξθή ζηελ πξαγκαηηθόηεηα απνηειεί κία 
πεξηνδηθή θπκαηνκνξθή ε νπνία έρεη δύν ηκήκαηα. Σν ηκήκα ΟΝ ζην 
νπνίν ε θπκαηνκνξθή έρεη ηελ κέγηζηε ηηκή ηεο θαη ην ηκήκα OFF ζην 
νπνίν έρεη ηελ ηηκή κεδέλ. To ΟΝ ηκήκα νλνκάδεηαη Duty Cycle θαη 
κεηξηέηαη είηε ζε κνλάδεο ρξόλνπ (ms, us θιπ) είηε ζε πνζνζηό (%) επί 
ηεο πεξηόδνπ.



Αξρή Λεηηνπξγηάο 

 Αλαιπηηθό θύθιωκα ελόο inverter

Αλόξζωζε 
ηξηθαζηθήο 
ac ηάζεο

Δμνκάιπλζε  
αλνξζωκέλεο 
ηάζεο

Διεγθηήο  
Γηαθνπηηθά 
ηξαλδίζηνξ 
θαη νπηό 
απνδεύθηεο  

θηλεηήξαο



Αξρή Λεηηνπξγηάο 

Δζωηεξηθό ηνπ acs 400

Κύθιωκα ηζρύνο Κύθιωκα έιεγρνπ



Αξρή Λεηηνπξγηάο 

 Λόγω ηνπ ηξόπνπ δεκηνπξγίαο ηεο ελαιιαζζόκελεο ηάζεο, κε 
θεξκαηηζκό ηεο ζπλερνύο κε ειεθηξνληθνύο δηαθόπηεο ζε κεγάιεο 
ζπρλόηεηεο (από 5 έωο 20 KHz, ) ππάξρνπλ θαη νη αλαπόθεπθηεο 
αλεπηζύκεηεο αξκνληθέο, όπωο ιέγνληαη νη ζπρλόηεηεο πνπ είλαη 
πνιιαπιάζηεο ηεο ζπρλόηεηαο θεξκαηηζκνύ.

ηα κνηέξ πνπ ειέγρνληαη από inverter 
ππάξρεη ην κεηνλέθηεκα ηεο άζθνπεο 
"θπθινθνξίαο" απηώλ ηωλ αξκνληθώλ 
ξεπκάηωλ πνπ δεκηνπξγνύλ αλεπηζύκεηε 
ζεξκόηεηα ζηνπο αγωγνύο π.ρ ζηηο 
κεγάιεο βηνκεραλίεο κε κεγάια κήθε 
αγωγώλ.



Πξνγξακκαηηζκόο acs400

 Οη παξάκεηξνη ιεηηνπξγίαο ηωλ inverter πνηθίινπλ αλάινγα κε ηo 
κνληέιν, ην κέγεζνο ηεο ηζρύο ηνπο θαη ηηο δπλαηόηεηεο ηνπο.

 πξνγξακκαηίδνληαη είηε από ην πάνελ ηνπο κε ηελ νζόλε πνπ έρνπλ, 
είηε ζε αξθεηά κνληέια, κέζω Η/Υ. Σειεπηαία πξνγξακκαηίδνληαη 
θαη από θηλεηό ηειέθωλν κέζω bluetooth.

 ηελ νζόλε έρνπκε επηινγή λα εκθαλίζνπκε ζε πξαγκαηηθό ρξόλν

δηάθνξεο κεηξνύκελεο ηηκέο όπωο ε ηάζε εηζόδνπ-εμόδνπ, ζπρλόηεηα 
εμόδνπ,  ην ξεύκα ηνπ θνξηίνπ θαη ηελ θνξά πεξηζηξνθήο ηνπ δξνκέα



Πξνγξακκαηηζκόο acs400

 Έλαο από ηνπο ηξόπνπο πξνγξακκαηηζκνύ ηνπ drive γίλεηαη κέζν ηνπ  
panel-display πνπ ππάξρεη ζην ίδην ην  drive.


