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 1.Giriş 
 

Operatör invertöre RUN komutu verdiğinde, motor her zaman hareketsiz konumda olmayabilir. 

Bilinmeyen bir hızda ve yönde dönerek duruş yapıyor olabilir. Genelde ağır şart 

uygulamalarında, motor yükteyken duruş süreleri uzundur. Duruş esnasında tekrar RUN 

verilmek istendiğinde ‘Frekans Yakalama’ fonksiyonu akti edilmedikçe sürücü sürücü motoru 

her zaman sıfır hızdan başlatmaya çalışacaktır. 

Frekans yakalama sürücünün motor hızını bulmasını ve sıfır hız yerine RUN sinyalinin verildiği 

anda bulunan hızdan frekans referansına yükseltilmesini sağlar. 

 

NOT: Kapalı çevrim kontrol yöntemlerinde (CLV, V/F, W/PG, CLV/PM) frekans yakalama 

otomatik olarak aktif olur. 

NOT: Rampalı duruşlarda invertör frekans yakalama fonksiyonu aktif olmasa dahi motor hızını 

bilir ve Run verildiğinde bu frekansdan frekenas referansına gidebilir. Frekans yakalama 

fonksiyonu motor hızının bilinmediği serbest duruş, arıza gibi durumlarda fayda sağlar. 

 

2. Frekans Yakalama Yöntemleri 

Frekans Yakalama yöntemleri şunlardır; 

 

• Akım Algılama (Current Detection) (A1000) 

 

• Hız Tahmini (Speed Estimination) (Q2A – A1000) 

 

• Akım Algılama 2 (Current Detection 2) (Q2A) 

 

 

a- Akım Algılama Yöntemi (Current Detection): 

 
Akım algılama yöntemi ile Frekans Yakalama sadece motor ileri yönde dönerken yapılabilir. 

-Fanlar, üfleyiciler, santrifüjler vb. gibi yüksek atalet uygulamalarında,  

-Auto-Tuning yapılamayan uygulamalarda, 

-Serbest dönüşte motor hızı nispeten sabit kaldığında,  

-Tek sürücü ile birden fazla motor çalıştırıldığı uygulamalarda. bu yöntem kullanılır. 
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Parametreler: 

• B3-01: 1 parametresini ayarlayarak ya da H1-XX: 61/62 dijital girişini kullanarak 

frekans yakalamayı aktif edin. 

• B3-24: 0 (Current Detection Method) yaparak akım algılama yöntemini seçin. 

• U1-01 (Çıkış Frekansı) ve U1-02 (Çıkış Akımı) izleyebilirsiniz. 

 

b- Hız Tahmini Yöntemi (Speed Estimination): 

 
Hız tahmini yöntemi ile Frekans Yakalama motor yönü her iki yönde dönerken de yapılabilir. 

Bu yöntemde sürücü motor hızını ve yönünü belirlemek için motorun geri EMF ‘sini kullanır. 

Ölçülen geri EMF %5’in altında ise sürücü motor sargılarına voltaj enjekte edecek ve motor 

hızını belirlemek için akım geri beslemesini ölçecektir. Bu yöntem Q2A invertörlerde yoktur. 

-Yüksek hızın Kabul edilemez olduğu uygulamalarda, 

-İyi auto-tuning yapılan uygulamalarda, 

-Değişken tork V/F modu kullanılan uygulamalarda kullanılır. 

 

Parametreler: 

• İyi bir Auto-Tuning (mümkünse döner/rotational) yapın veya E2-XX parametrelerine 

uygun motor değerlerini girin. 

• B3-01: 1 parametresini ayarlayarak ya da H1-XX: 61/62 dijital girişini kullanarak 

frekans yakalamayı aktif edin. 

• B3-24: 1 (Speed Estimation Method) yaparak hız algılama yöntemini seçin. 

• Motor ters dönüyorsa, B3-14  =  1 parametresini ayarlayarak çift yönlü frekans 

yakalamayı etkinleştirin. 

 Değişken tork V/f modelinin kullanıldığı uygulamalarda Hız Tahmini yöntemini kullanma    

ipuçları  : 

•  Yüksek çıkış akımının süresini azaltmak için parametre L2-04'ü (Anlık Güç Kaybı  

Min Temel Blok Süresi) azaltın. 

•  Motor hızını daha hızlı bulmak için  B3-03 (Hız Arama Yavaşlama Süresi) 

parametresini azaltın . 

•  Çıkış frekansının motor hızına daha yakın olmasını sağlamak için B3-02 (Hız Arama 

Devre Dışı Bırakma Akımı) parametresini azaltın . 
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• Hız arama sırasında bir OL1 hatası oluşursa,   B3-17 parametresini (Hız Arama 

Yeniden Başlatma Akım Seviyesi) azaltın. 

c- Akım Algılama 2 Yöntemi (Current Detection 2): 

 
Akım algılama 2 yöntemi ile Frekans Yakalama motor yönü her iki yönde dönerken de 

yapılabilir. Bu akım algılama yöntemiyle arasıdaki en büyük farktır. Motor frekansını 

belirlemek için varsa geri EMF’yi kullanır. Yoksa akım algılama yöntemine benzer bir yöntem 

uygular. Aralarındaki bir başka fark ise bu yöntemde çıkış akımının sınırlı olmasıdır. Bu 

yöntem A1000 invertörlerde yoktur. 

-Fanlar, üfleyiciler, santrifüjler vb. gibi yüksek atalet uygulamalarında,  

-Auto-Tuning yapılamayan uygulamalarda, 

-Serbest dönüşte motor hızı nispeten sabit kaldığında,  

-Tek sürücü ile birden fazla motor çalıştırıldığı uygulamalarda. bu yöntem kullanılır. 

 

Parametreler: 

• B3-01: 1 parametresini ayarlayarak ya da H1-XX: 61/62 dijital girişini kullanarak 

frekans yakalamayı aktif edin. 

• B3-24: 2 (Current Detection 2 Method) yaparak akım algılama yöntemini seçin. 

• U1-01 (Çıkış Frekansı) ve U1-02 (Çıkış Akımı) izleyebilirsiniz. 

• Motor ters dönüyorsa, B3-14  =  1 parametresini ayarlayarak çift yönlü frekans 

yakalamayı etkinleştirin. 

Tüm Frekans Yakalama  yöntemleri için ilgili diğer parametreler : 

• Parametre b3-05 (Hız Arama Gecikme Süresi)  

• Parametre L2-03 (Anlık Güç Kaybı Minimum Temel Blok Süresi)  

• Parametre L2-04 (Anlık Güç Kaybı Gerilimi Geri Alma Rampa Süresi) 

o Senkronizasyon sürecini yumuşatmak için artırın. 

• Parametre B3-10 (Hız Arama Tespiti Telafi Kazancı) 

o Bir OV hatası oluşursa artırın (hesaplanan çıkış frekansı gerçek motor hızından 

düşükse, motor rejenerasyonda olacaktır). 

o Bir OL2 hatası oluşursa azalır (tipik olarak yüksek atalet yüklerinde) 
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    3. PARAMETRELER 

Q2A : 

 

 

 

A1000 : 

 

 


