
ข้อมูลด้านเทคนิค

เครื่องวิเคราะห์มอเตอร์ไดรฟ์ 
Fluke MDA-510 และ MDA-550 

ลดความซับซ้อนของการแก้ไขปัญหาของมอเตอร์ไดรฟ์
ด้วยชุดทดสอบที่มีการแนะน�าและการวัดไดรฟ์อัตโนมัติ 
ซึ่งให้ผลการทดสอบที่เชื่อถือได้และสามารถท�าซ�้าได้
เครือ่งวเิคราะหม์อเตอรไ์ดรฟ์ Fluke MDA 510 และ MDA 550 ใหมช่ว่ย
ประหยดัเวลาและขจัดความยุง่ยากในการจัดเตรยีมการวดัทีซ่บัซอ้น อกีทัง้ 
ยงัปรับกระบวนการแกไ้ขปัญหาใหเ้รยีบงา่ยขึน้อกีดว้ย เพยีงเลอืกการ
ทดสอบ จากนัน้การวดัทีม่กีารแนะน�าแบบทลีะขัน้ตอนจะแสดงต�าแหน่งทีค่ณุ
ตอ้งท�าการเชือ่มตอ่แรงดนัและกระแสไฟฟ้า ขณะทีโ่ปรไฟลก์ารวดัทีต่ัง้คา่ไว ้
ลว่งหนา้จะชว่ยใหม้ัน่ใจวา่คณุจะสามารถขอ้มลูทัง้หมดทีจ่�าเป็นส�าหรับ 
มอเตอรไ์ดรฟ์ทีส่�าคญัแตล่ะสว่น ตัง้แตอ่นิพตุไปจนถงึเอาทพ์ตุ, บสั DC และ
ตวัมอเตอรเ์อง ไมว่า่จะเป็นการวดัพืน้ฐานไปจนถงึขัน้สงู MDA-500 Series 
พรอ้มชว่ยเหลอืคณุอยา่งครอบคลมุ และดว้ยเครือ่งมอืสรา้งรายงานในตวั 
คณุจะสามารถสรา้งรายงานขอ้มลูการวดัทัง้กอ่นซอ่มแซม และหลงัซอ่มแซม
ไดอ้ยา่งมัน่ใจ   

MDA-510 และ MDA-550 เป็นเครือ่งมอืทดสอบวเิคราะหม์อเตอรไ์ดรฟ์แบบ
พกพาทีส่มบรูณแ์บบ และสามารถชว่ยระบตุ�าแหน่งและแกไ้ขปัญหาหลกัๆ 
ในระบบมอเตอรไ์ดรฟ์ประเภทตวัแปลงไดอ้ยา่งปลอดภยั

• ตรวจวัดพารามิเตอร์ที่ส�าคัญของมอเตอร์ไดรฟ ์ประกอบดว้ย 
แรงดนัไฟฟ้า, กระแสไฟฟ้า, ระดบัแรงดนัไฟฟ้า DC และรปิเปิล AC, 
ความไมส่มดลุและฮารโ์มนคิของแรงดนัและกระแสไฟฟ้า (MDA-550),  
การมอดเูลตของแรงดนัไฟฟ้า และการคายประจแุรงดนัไฟฟ้าของ 
เพลามอเตอร ์(MDA-550)

• ด�าเนินการวัดค่าฮาร์โมนิคเพิ่มเติมเพือ่ระบผุลกระทบของฮารโ์มนคิ 
ล�าดบัทีต่�า่ (low order) และล�าดบัทีส่งู (high order) ในระบบพลงังาน
ไฟฟ้าของคณุ

• ด�าเนินการวัดที่มีการแนะน�าส�าหรับอนิพตุของมอเตอรไ์ดรฟ์, บสั DC, 
เอาทพ์ตุของไดรฟ์, อนิพตุของมอเตอร ์และการวดัเพลา (MDA-550) 
พรอ้มดว้ยแผนภาพกราฟฟิคทีแ่สดงการเชือ่มตอ่แรงดนัและกระแสไฟฟ้า
แบบทลีะขัน้ตอน

• ใช้ชุดการวัดที่เรียบง่าย พรอ้มดว้ยโปรไฟลก์ารวดัทีต่ัง้คา่ไวล้ว่งหนา้ 
เพือ่เรยีกใชก้ารเกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยองิตามกระบวนการทดสอบทีเ่ลอืก

• สร้างรายงานอย่างรวดเร็วและง่ายดาย ซึง่เหมาะอยา่งยิง่ส�าหรับการ
จัดท�าเอกสารขอ้มลูการแกไ้ขปัญหาและการท�างานรว่มกบัผูอ้ืน่

• วัดพารามิเตอร์ไฟฟ้าเพิ่มเติมดว้ยออสซโิลสโคป 500 MHz เต็มก�าลงั 
รวมทัง้ความสามารถในการวดัมาตรและการบนัทกึส�าหรับชว่งโดยสมบรูณ์
ของการวดัทางไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิสใ์นระบบอตุสาหกรรม

การตรวจวัดส�าคัญ
แรงดนัไฟฟ้าเอาทพ์ตุตวัแปลง, แรงดนัไฟฟ้าบสั DC  
และแรงดนัไฟฟ้ารปิเปิล, ฮารโ์มนคิ, ความไมส่มดลุ 

สามเครื่องมือทดสอบในหนึ่งเดียว
เครือ่งวเิคราะหม์อเตอรไ์ดรฟ์ เครือ่งวเิคราะหร์ปูแบบ
คลืน่ และตวับนัทกึขอ้มลูการบนัทกึ ทัง้หมดนีใ้น
เครือ่งมอืเดยีว

มาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดในวงการ
อุตสาหกรรม
ไดรั้บมาตรฐาน 600 V CAT IV/1000 V CAT III 
ส�าหรับการใชง้านรว่มกบัจดุทีก่ระแสไฟฟ้าเขา้อาคาร
และอปุกรณท์ีรั่บกระแสไฟฟ้าตามล�าดบั
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เครื่องวิเคราะห์มอเตอร์ไดรฟ์ Fluke MDA-510 และ 
MDA-550 ใช้ชุดการวัดที่มีการแนะน�าเพื่อปรับการ
วิเคราะห์ให้ง่ายดายกว่าที่เคย

อินพุตของไดรฟ์
วดัแรงดนัและกระแสไฟฟ้าอนิพตุเพือ่ตรวจสอบอยา่งรวดเร็ววา่คา่ตา่งๆ  
อยูภ่ายในขดีจ�ากดัทีย่อมรับไดห้รอืไม ่ดว้ยการเปรยีบเทยีบแรงดนัไฟฟ้า 
ทีม่อีตัราตามก�าหนด (nominal rated voltage) กบัแรงดนัไฟฟ้าทีม่กีารจา่ย
จรงิ จากนัน้จงึตรวจสอบกระแสไฟฟ้าอนิพตุ เพือ่ระบวุา่กระแสไฟฟ้าดงักลา่ว
อยูภ่ายในอตัราสงูสดุทีก่�าหนดและตวัน�าไฟฟ้ามขีนาดทีเ่หมาะสมหรอืไม ่
นอกจากนี ้คณุสามารถตรวจสอบวา่คา่ความบดิเบอืนฮารโ์มนคิอยูภ่ายใน
ระดบัทีย่อมรับไดห้รอืไม ่ดว้ยการตรวจสอบรปูทรงของรปูแบบคลืน่ดว้ย
สายตาหรอืการดหูนา้จอฮารโ์มนคิสเปกตรัม (MDA-550) ซึง่จะแสดงทัง้คา่
ความบดิเบอืนฮารโ์มนคิรวมและฮารโ์มนคิแตล่ะตวั

ความไม่สมดุลของแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า
ตรวจสอบความไมส่มดลุของแรงดนัไฟฟ้าทีข่ัว้อนิพตุตา่งๆ เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่
ความไมส่มดลุของเฟสอยูใ่นระดบัทีไ่มส่งูเกนิไป (> 6-8 %) และการ
หมนุเวยีนเฟสเป็นไปอยา่งถกูตอ้ง คณุยงัสามารถตรวจสอบภาวะไมส่มดลุ
ของกระแสไฟฟ้าไดอ้กีดว้ย เนือ่งจากความไมส่มดลุทีส่งูเกนิไปอาจบง่ชีถ้งึ
ปัญหาเกีย่วกบัตวัเรยีงกระแสของไดรฟ์

การวัดค่าฮาร์โมนิคเพิ่มเติม
ฮารโ์มนคิทีส่งูเกนิไปไมไ่ดเ้ป็นเพยีงภยัคกุคามตอ่เครือ่งจักรกลหมนุเทา่นัน้ 
แตย่งัรวมถงึอปุกรณอ์ืน่ๆ ทีเ่ชือ่มตอ่กบัระบบพลงังานไฟฟ้าดว้ย MDA-550 
มอบความสามารถในการตรวจหาฮารโ์มนคิของมอเตอรไ์ดรฟ์ แตก่ส็ามารถ
ตรวจหาผลกระทบทีเ่ป็นไปไดข้องอเิล็กทรอนกิสก์ารสลบักระแสไฟของตวั
แปลงไดเ้ชน่กนั MDA-550 มชีว่งฮารโ์มนคิสามชว่ง ไดแ้ก ่ฮารโ์มนคิล�าดบัที ่
1 ถงึ 51, 1 ถงึ 9 kHz และ 9 kHz ถงึ 150 kHz จงึสามารถตรวจจับปัญหา
มลภาวะทางฮารโ์มนคิไดท้กุรปูแบบ

บัส DC
ในมอเตอรไ์ดรฟ์ การแปลงจาก AC เป็น DC ภายในไดรฟ์เป็นสิง่ส�าคญัมาก 
ซึง่จ�าเป็นตอ้งอาศยัแรงดนัไฟฟ้าทีถ่กูตอ้งและการกรองไฟฟ้าทีเ่พยีงพอเพือ่
ใหไ้ดรฟ์ท�างานอยา่งมปีระสทิธภิาพสงูสดุ แรงดนัไฟฟ้ารปิเปิลสงูอาจเป็นตวั
บง่ชีถ้งึความลม้เหลวของตวัเกบ็ประจหุรอืการก�าหนดขนาดทีไ่มถ่กูตอ้งของ
มอเตอรท์ีเ่ชือ่มตอ่ สามารถใชฟั้งกช์นัการบนัทกึของ MDA-500 Series เพือ่
ตรวจสอบประสทิธภิาพของบสั DC แบบไดนามกิในโหมดการท�างานในขณะ
ทีม่กีารใชโ้หลด

เอาท์พุตของไดรฟ์
ตรวจสอบเอาทพ์ตุของไดรฟ์โดยเนน้ทัง้ทีอ่ตัราสว่นระหวา่งแรงดนัตอ่ความถี ่
(V/F) และการมอดเูลตแรงดนัไฟฟ้า เมือ่มกีารตรวจพบอตัรา V/F สงู อาจ
หมายความวา่มอเตอรม์คีวามรอ้นมากเกนิไป หากอตัรา V/F ต�า่ มอเตอรท์ี่
เชือ่มตอ่อาจไมส่ามารถใหค้า่ทอรก์ตามทีจ่�าเป็นส�าหรับโหลดนัน้ๆ ในการ
ด�าเนนิกระบวนการตามเป้าหมาย

การเชือ่มตอ่การวดัทีม่กีารแนะน�าแบบทลีะขัน้ตอน
ส�าหรับอนิพตุของไดรฟ์

รปูแบบคลืน่เอาทพ์ตุของไดรฟ์พรอ้มดว้ยการทรกิเกอร์
อตัโนมตัิ

ฮารโ์มนคิสเปกตรัมทีข่ยายจาก 9 kHz เป็น 150 kHz
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การมอดูเลตแรงดันไฟฟ้า
การวดัสญัญาณทีค่วบคมุความกวา้งของพัลสม์จีดุประสงคเ์พือ่ใชต้รวจหา 
จดุยอดของแรงดนัไฟฟ้า ซึง่อาจสรา้งความเสยีหายตอ่ฉนวนขดลวดไฟฟ้า
ได ้เวลาขึน้หรอืความชนัหรอืของอมิพัลสจ์ะบง่ชีโ้ดยการอา่นคา่ dV/dt 
(อตัราการเปลีย่นแปลงของแรงดนัไฟฟ้าเมือ่เวลาผา่นไป) ซึง่สามารถเปรยีบ
เทยีบกบัการหุม้ฉนวนทีร่ะบขุองมอเตอร ์นอกจากนี ้การวดัยงัสามารถใชเ้พือ่
วดัความถีก่ารสลบักระแสเพือ่ระบวุา่ มปัีญหาทีอ่าจเกดิขึน้กบัการสลบักระแส
อเิล็กทรอนกิสห์รอืสายดนิซึง่เป็นจดุทีม่สีญัญาณแกวง่ขึน้และลงหรอืไม่

อินพุตของมอเตอร์
การตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มกีารจา่ยแรงดนัไฟฟ้าทีข่ัว้อนิพตุของมอเตอร ์ 
และชดุการเชือ่มตอ่สายเคเบลิจากไดรฟ์ไปยงัมอเตอรเ์ป็นสิง่ส�าคญัอยา่งยิง่ 
ชดุการเชือ่มตอ่สายเคเบลิทีไ่มเ่หมาะสมอาจกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายทัง้ตอ่
ไดรฟ์และตอ่มอเตอร ์อนัเนือ่งมาจากจดุยอดของแรงดนัไฟฟ้าสะทอ้นทีม่ี
จ�านวนมากเกนิไป การตรวจสอบวา่กระแสไฟฟ้าทีป่รากฏทีข่ัว้ตา่งๆ อยู่
ภายในอตัราทีก่�าหนดของมอเตอรห์รอืไมนั่น้เป็นสิง่ส�าคญั เนือ่งจากภาวะ
กระแสไฟฟ้าเกนิอาจท�าใหม้อเตอรท์�างานโดยมอีณุหภมูสิงูเกนิไป ซึง่จะลด
อายกุารใชง้านของฉนวนสเตเตอร ์และอาจท�าใหม้อเตอรท์�างานลม้เหลวใน
เวลาอนัรวดเร็ว

แรงดันไฟฟ้าของเพลามอเตอร์
พัลสแ์รงดนัไฟฟ้าจากไดรฟ์ทีส่ามารถปรับเปลีย่นความเร็วไดส้ามารถจับคู่
จากสเตเตอรข์องมอเตอรไ์ปยงัโรเตอรไ์ด ้ท�าใหม้แีรงดนัไฟฟ้าปรากฏขึน้ที่
เพลามอเตอร ์เมือ่แรงดนัไฟฟ้าของเพลามอเตอรน์ีเ้กนิความจขุองฉนวนของ
จารบแีบริง่ อาจเกดิกระแสไฟฟ้าแฟลชโอเวอร ์(ประกายไฟ) ท�าใหเ้กดิรอย
เวา้และรอ่งทีร่างแบริง่ของมอเตอร ์ซึง่เป็นความเสยีหายทีอ่าจท�าใหม้อเตอร์
ลม้เหลวกอ่นเวลาอนัควร เครือ่งวเิคราะห ์MDA-550 Series มปีลายโพรบ
แบบแปรงคารบ์อนไฟเบอรท์ีส่ามารถตรวจจับการปรากฏของกระแสไฟฟ้า
แฟลชโอเวอรท์ีส่รา้งความเสยีหายได ้ในขณะทีแ่อมปลจิดูของอมิพัลสแ์ละ
จ�านวนของเหตกุารณจ์ะชว่ยใหค้ณุสามารถด�าเนนิการกอ่นทีค่วามลม้เหลวจะ
เกดิขึน้ได ้การเพิม่อปุกรณเ์สรมินีแ้ละความสามารถของ MDA-550 ชว่ยให ้
คณุสามารถคน้พบความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้ โดยไมต่อ้งลงทนุกบัโซลชูนั
ราคาแพงทีต่อ้งตดิตัง้โดยถาวร

การวัดที่มีการแนะน�าแบบทีละขั้นตอนช่วยให้คุณมั่นใจว่า 
คุณจะมีข้อมูลที่คุณต้องการทุกเมื่อที่จ�าเป็น
MDA-500 Series ออกแบบมาเพือ่ชว่ยคณุทดสอบและแกไ้ขปัญหาหลกัๆ 
ในระบบมอเตอรไ์ดรฟ์ประเภทตวัแปลงแบบสามเฟสและแบบเฟสเดยีวได ้
อยา่งรวดเร็วและงา่ยดาย ขอ้มลูบนหนา้จอและค�าแนะน�าการตดิตัง้แบบทลีะ
ขัน้ตอนท�าใหง้า่ยตอ่การก�าหนดคา่เครือ่งวเิคราะหแ์ละรับการวดัของไดรฟ์ 
ทีค่ณุตอ้งการ เพือ่ใหส้ามารถท�าการตดัสนิใจดา้นการบ�ารงุรักษาไดด้แีละ
รวดเร็วขึน้ ตัง้แตอ่นิพตุพลงังานไปจนถงึมอเตอรท์ีต่ดิตัง้แลว้ MDA-500  
จะมอบความสามารถในการวดัเพือ่ใหส้ามารถแกไ้ขปัญหาของมอเตอรไ์ดรฟ์
อยา่งทนัทว่งททีีส่ดุ

จ�านวนเหตกุารณก์ารคายประจแุรงดนัไฟฟ้าของ 
เพลามอเตอร์

การมอดเูลตแรงดนัไฟฟ้าทีข่ยายขนาด
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ตั้งค่าการวัดง่ายและรวดเร็ว

1) กดปุ่ ม ‘Motor Drive Analyzer’ และเลอืก 
‘Drive Measurement Location’

2) ใชข้อ้มลูบรบิทบนหนา้จอเป็นแนวทางในการตัง้คา่
และตรวจวดัจนส�าเร็จ

3) เลอืกการวดั

4) เลอืกวธิ/ีตวัเลอืกในการวดั

5) เชือ่มตอ่โพรบการทดสอบโดยใหส้อดคลอ้งกบั
แผนภาพ เมือ่เสร็จสิน้แลว้ใหก้ด ‘Next’

6) เครือ่งวเิคราะหจ์ะทรกิเกอรแ์ละก�าหนดคา่  
การอา่นโดยอตัโนมตั ิเพือ่ใหไ้ดก้ารวดัทีม่ ี
ประสทิธภิาพสงูสดุ
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การรายงานและการวิเคราะห์
MDA-500 Series ปรับกระบวนการในการเกบ็รวบรวม
ขอ้มลูและการเขยีนรายงานการทดสอบดว้ยเครือ่งมอื
สรา้งรายงานในตวั

ทีจ่ดุทดสอบแตล่ะจดุหรอืการวดัแตล่ะรายการ จะมตีวั
เลอืกเพือ่สรา้ง อปัเดต หรอืปรับเปลีย่นรายงาน เพยีงกด 
‘SAVE TO REPORT’ แลว้เลอืกหนา้จอทีเ่หมาะสมเพือ่
บนัทกึลงในไฟลร์ายงานทีอ่งิขอ้ความเป็นหลกั

เมือ่ด�าเนนิการวดัทีม่กีารแนะน�าแบบทลีะขัน้ตอน  
จะสามารถสรา้งรายงานทีค่รอบคลมุไดโ้ดยตรงจาก
เครือ่งมอืเพือ่จัดท�าเอกสารขอ้มลูกระบวนการแกไ้ข
ปัญหาทัง้

ป้อนชือ่รายงาน รายงานหนึง่ๆ จะประกอบดว้ยการวดัที่
บนัทกึไวแ้ละสามารถแบง่ปันกบัผูใ้ชร้ายอืน่ไดง้า่ย  
เพือ่น�าไปใชใ้นการท�าเบนชม์ารค์กบัมอเตอรไ์ดรฟ์ และ
ส�าหรับการเปรยีบเทยีบขอ้มลูทัง้ในปัจจบุนัและในอนาคต
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การวัดเด่น

การผสมผสานการวัดและการวิเคราะห์

จุดทดสอบ กลุ่มย่อย ค่าที่อ่านได้ 1 ค่าที่อ่านได้ 2 ค่าที่อ่านได้ 3 ค่าที่อ่านได้ 4

อินพุตมอเตอร์ไดรฟ์

แรงดนัและกระแสไฟฟ้า 

เฟส-เฟส V-A-Hz V ac+dc A ac+dc Hz

จดุยอด V จดุยอด V สงูสดุ จดุยอด V ต�า่สดุ ยอดถงึยอด V ตวัประกอบยอดคลืน่

จดุยอด A จดุยอด A สงูสดุ จดุยอด A ต�า่สดุ ยอดถงึยอด A ตวัประกอบยอดคลืน่

เฟส-สายดนิ V-A-Hz V ac+dc A ac+dc Hz  

จดุยอด V จดุยอด V สงูสดุ จดุยอด V ต�า่สดุ ยอดถงึยอด V ตวัประกอบยอดคลืน่

จดุยอด A จดุยอด A สงูสดุ จดุยอด A ต�า่สดุ ยอดถงึยอด A ตวัประกอบยอดคลืน่

แรงดนัไฟฟ้าไมส่มดลุ ความไมส่มดลุ V ac+dc V ac+dc V ac+dc ความไมส่มดลุ

จดุสงูสดุ ยอดถงึยอด V ยอดถงึยอด V ยอดถงึยอด V  

ภาวะไมส่มดลุของ
กระแสไฟฟ้า

ความไมส่มดลุ A ac+dc A ac+dc A ac+dc ความไมส่มดลุ

จดุสงูสดุ ยอดถงึยอด A ยอดถงึยอด A ยอดถงึยอด A  

บัส DC ของมอเตอร์ไดรฟ์

DC V dc ยอดถงึยอด V จดุยอด V สงูสดุ

รปิเปิล V ac ยอดถงึยอด V Hz  

เอาท์พุตมอเตอร์ไดรฟ์

แรงดนัและกระแสไฟฟ้า 
(ผา่นการกรอง)

V-A-Hz V PWM A ac+dc Hz V/Hz

จดุยอด V จดุยอด V สงูสดุ จดุยอด V ต�า่สดุ ยอดถงึยอด V ตวัประกอบยอดคลืน่

จดุยอด A จดุยอด A สงูสดุ จดุยอด A ต�า่สดุ ยอดถงึยอด A ตวัประกอบยอดคลืน่

แรงดนัไฟฟ้าไมส่มดลุ ความไมส่มดลุ V PWM V PWM V PWM ความไมส่มดลุ

จดุสงูสดุ ยอดถงึยอด V ยอดถงึยอด V ยอดถงึยอด V  

ภาวะไมส่มดลุของ
กระแสไฟฟ้า

ความไมส่มดลุ A ac+dc A ac+dc A ac+dc ความไมส่มดลุ

จดุสงูสดุ ยอดถงึยอด A ยอดถงึยอด A ยอดถงึยอด A

การมอดเูลตแรงดนัไฟฟ้า

เฟส-เฟส ซมู 1 V PWM ยอดถงึยอด V Hz V/Hz

ซมู 2 จดุยอด V สงูสดุ จดุยอด V ต�า่สดุ Delta V

จดุยอดซมู 3 จดุยอด V สงูสดุ Delta V/วนิาที จดุสงูสดุเวลาขึน้ โอเวอรช์ทู

ระดบัของซมู 3 Delta V Delta V/วนิาที ระดบัเวลาขึน้ โอเวอรช์ทู

เฟส-สายดนิ ซมู 1 V PWM ยอดถงึยอด V จดุยอด V สงูสดุ จดุยอด V ต�า่สดุ

ซมู 2 จดุยอด V สงูสดุ จดุยอด V ต�า่สดุ Delta V Hz

จดุยอดซมู 3 จดุยอด V สงูสดุ Delta V/วนิาที จดุสงูสดุเวลาขึน้ โอเวอรช์ทู

ระดบัของซมู 3 Delta V Delta V/วนิาที ระดบัเวลาขึน้ โอเวอรช์ทู

เฟส-DC + ซมู 1 V PWM ยอดถงึยอด V จดุยอด V สงูสดุ จดุยอด V ต�า่สดุ

ซมู 2 จดุยอด V สงูสดุ จดุยอด V ต�า่สดุ Delta V Hz

จดุยอดซมู 3 จดุยอด V สงูสดุ Delta V/วนิาที จดุสงูสดุเวลาขึน้ โอเวอรช์ทู

ระดบัของซมู 3 Delta V Delta V/วนิาที ระดบัเวลาขึน้ โอเวอรช์ทู
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เฟส-DC - ซมู 1 V PWM ยอดถงึยอด V จดุยอด V สงูสดุ จดุยอด V ต�า่สดุ

 ซมู 2 จดุยอด V สงูสดุ จดุยอด V ต�า่สดุ Delta V Hz

 จดุยอดซมู 3 จดุยอด V สงูสดุ Delta V/วนิาที จดุสงูสดุเวลาขึน้ โอเวอรช์ทู

 ระดบัของซมู 3 Delta V Delta V/วนิาที ระดบัเวลาขึน้ โอเวอรช์ทู

อินพุตของมอเตอร์ 

แรงดนัไฟฟ้าและกระแส
ไฟฟ้า (ผา่นการกรอง)

V-A-Hz V PWM A ac+dc Hz V/Hz

 จดุยอด V จดุยอด V สงูสดุ จดุยอด V ต�า่สดุ ยอดถงึยอด V ตวัประกอบยอดคลืน่

 จดุยอด A จดุยอด A สงูสดุ จดุยอด A ต�า่สดุ ยอดถงึยอด A ตวัประกอบยอดคลืน่

แรงดนัไฟฟ้าไมส่มดลุ ความไมส่มดลุ V PWM V PWM V PWM ความไมส่มดลุ

 จดุสงูสดุ ยอดถงึยอด V ยอดถงึยอด V ยอดถงึยอด V  

ภาวะไมส่มดลุของ
กระแสไฟฟ้า

ความไมส่มดลุ A ac+dc A ac+dc A ac+dc ความไมส่มดลุ

 จดุสงูสดุ ยอดถงึยอด A ยอดถงึยอด A ยอดถงึยอด A

การมอดเูลตแรงดนั
ไฟฟ้า

     

เฟส-เฟส ซมู 1 V PWM ยอดถงึยอด V Hz V/Hz

 ซมู 2 จดุยอด V สงูสดุ จดุยอด V ต�า่สดุ Delta V

 จดุยอดซมู 3 จดุยอด V สงูสดุ Delta V/วนิาที จดุสงูสดุเวลาขึน้ โอเวอรช์ทู

 ระดบัของซมู 3 Delta V Delta V/วนิาที ระดบัเวลาขึน้ โอเวอรช์ทู

เฟส-สายดนิ ซมู 1 V PWM ยอดถงึยอด V จดุยอด V สงูสดุ จดุยอด V ต�า่สดุ

 ซมู 2 จดุยอด V สงูสดุ จดุยอด V ต�า่สดุ Delta V Hz

 จดุยอดซมู 3 จดุยอด V สงูสดุ Delta V/วนิาที จดุสงูสดุเวลาขึน้ โอเวอรช์ทู

 ระดบัของซมู 3 Delta V Delta V/วนิาที ระดบัเวลาขึน้ โอเวอรช์ทู

เฉพาะ MDA 550

เพลามอเตอร์

แรงดนัไฟฟ้าของเพลา ปิดเหตกุารณ์ ยอดถงึยอด V    

 เปิดเหตกุารณ์ Delta V เวลาขาขึน้/ลง Delta V/วนิาที เหตกุารณ/์วิ

อนิพตุและเอาทพ์ตุมอเตอรไ์ดรฟ์ และอนิพตุมอเตอร์

ฮารโ์มนคิ แรงดนัไฟฟ้า V ac V พืน้ฐาน Hz พืน้ฐาน % THD

 ปัจจบุนั A ac A พืน้ฐาน Hz พืน้ฐาน % THD/TDD



8   Fluke Corporation     เครือ่งวเิคราะหม์อเตอรไ์ดรฟ์ Fluke MDA-510 และ MDA-550 

ข้อมูลจ�าเพาะ

ฟังก์ชั่นการวัด ข้อมูลจ�าเพาะ

แรงดันไฟฟ้า DC (V dc)  

แรงดนัไฟฟ้าสงูสดุเมือ่ใชโ้พรบ 10:1  
หรอื 100:1

1000 V

ความละเอยีดสงูสดุเมือ่ใชโ้พรบ 10:1  
หรอื 100:1

1 mV

การอา่นเต็มรปูแบบ 999 ครัง้

ความแมน่ย�าที ่4 s ถงึ 10 us/div ± (3 % + 6 รอบการนับ)

แรงดันไฟฟ้า AC (V ac)  

แรงดนัไฟฟ้าสงูสดุเมือ่ใชโ้พรบ 10:1  
หรอื 100:1

1000 V

ความละเอยีดสงูสดุเมือ่ใชโ้พรบ 10:1  
หรอื 100:1

1 mV

การอา่นเต็มรปูแบบ 999 ครัง้

เวอรช์นั 50 Hz ± (3 % + 10 รอบการนับ) - 0.6 %

เวอรช์นั 60 Hz   ± (3 % + 10 รอบการนับ) - 0.4 %

60 Hz ถงึ 20 kHz ± (4 % + 15 รอบการนับ)

20 kHz ถงึ 1 MHz ± (6 % + 20 รอบการนับ)

1 MHz ถงึ 25 MHz ± (10 % + 20 รอบการนับ)

แรงดันไฟฟ้า True-rms (V ac+dc)  

แรงดนัไฟฟ้าสงูสดุเมือ่ใชโ้พรบ 10:1  
หรอื 100:1

1000 V

ความละเอยีดสงูสดุเมือ่ใชโ้พรบ 10:1  
หรอื 100:1

1 mV

การอา่นเต็มรปูแบบ 1100 ครัง้

DC ถงึ 60 Hz ± (3 % + 10 รอบการนับ)

60 Hz ถงึ 20 kHz ± (4 % + 15 รอบการนับ)

20 kHz ถงึ 1 MHz ± (6 % + 20 รอบการนับ) 

1 MHz ถงึ 25 MHz ± (10 % + 20 รอบการนับ)

แรงดันไฟฟ้า PWM (V pwm)  

วตัถปุระสงค์ เพือ่วดัสญัญาณทีค่วบคมุความกวา้งของพัลส ์เชน่ เอาตพ์ตุตวัแปลงของมอเตอรไ์ดรฟ์ฺ

หลกัการท�างาน คา่ทีอ่า่นไดจ้ะแสดงแรงดนัไฟฟ้าทีใ่ชง้านตามคา่เฉลีย่ของตวัอยา่งในชว่งเวลาของความถีพ่ืน้ฐานในชว่งเวลา
หลายชว่ง

ความแมน่ย�า เชน่เดยีวกบั Vac+dc ส�าหรับสญัญาณรปูคลืน่

จุดยอดของแรงดันไฟฟ้า (จุดยอด V)  

โหมด จดุยอดสงูสดุ, จดุยอดต�า่สดุ หรอืยอดถงึยอด

แรงดนัไฟฟ้าสงูสดุเมือ่ใชโ้พรบ 10:1  
หรอื 100:1

1000 V

ความละเอยีดสงูสดุเมือ่ใชโ้พรบ 10:1  
หรอื 100:1

10 mV

ความแมน่ย�า

จดุยอดสงูสดุ, จดุยอดต�า่สดุ การแบง่สว่น ± 0.2

ยอดถงึยอด การแบง่สว่น ± 0.4

การอา่นเต็มรปูแบบ 800 ครัง้
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กระแสไฟฟ้า (AMP) เมื่อใช้แคลมป ์
กระแสไฟฟ้า 

ชว่ง เชน่เดยีวกบั V ac, Vac+dc หรอืจดุยอด V

ตวัประกอบอตัราสว่น 0.1 mV/A, 1 mV/A, 10 mV/A, 20 mV/A, 50mV/A, 100 mV/A, 200 mV/A, 400 mV/A

ความแมน่ย�า เชน่เดยีวกบั Vac, Vac+dc หรอืจดุยอด V (เพิม่ความแมน่ย�าของแคลมป์กระแสไฟฟ้า)

ความถี่ (Hz)  

ชว่ง 1.000 Hz ถงึ 500 MHz

การอา่นเต็มรปูแบบ 999 ครัง้

ความแมน่ย�า ± (0.5 % + 2 รอบการนับ)

อัตราแรงดันไฟฟ้า/Herz (V/Hz)  

วตัถปุระสงค์ เพือ่แสดงคา่ V PWM ทีว่ดัได ้(ดทูี ่V PWM) ซึง่แบง่ตามความถีพ่ืน้ฐานบนไดรฟ์ความเร็วมอเตอร ์ac  
ทีป่รับเปลีย่นได ้

ความแมน่ย�า % Vrms + % Hz

อินพุตของไดรฟ์แรงดันไฟฟ้าไม่สมดุล  

วตัถปุระสงค์ เพือ่แสดงคา่ความตา่งของเปอรเ์ซนตส์งูสดุของหนึง่ในเฟสเทยีบกบัคา่เฉลีย่ของ 3 แรงดนัไฟฟ้า true-rms

ความแมน่ย�า เปอรเ์ซนตบ์ง่ชีท้ีย่ดึตามคา่ Vac+dc

เอาท์พุตของไดรฟ์และอินพุตของ
มอเตอร์แรงดันไฟฟ้าไม่สมดุล

วตัถปุระสงค์ เพือ่แสดงคา่ความตา่งของเปอรเ์ซนตส์งูสดุของหนึง่ในเฟสเทยีบกบัคา่เฉลีย่ของ 3 แรงดนัไฟฟ้า PWM

ความแมน่ย�า เปอรเ์ซนตบ์ง่ชีท้ีย่ดึตามคา่ V PWM

อินพุตของไดรฟ์กระแสไฟฟ้าไม่สมดุล  

วตัถปุระสงค์ เพือ่แสดงคา่ความตา่งของเปอรเ์ซนตส์งูสดุของหนึง่ในเฟสเทยีบกบัคา่เฉลีย่ของ 3 กระแสไฟฟ้า AC

ความแมน่ย�า เปอรเ์ซนตบ์ง่ชีท้ีย่ดึตามคา่ Aac+dc

เอาท์พุตของไดรฟ์และอินพุตของ
มอเตอร์กระแสไฟฟ้าไม่สมดุล

 

วตัถปุระสงค์ เพือ่แสดงคา่ความตา่งของเปอรเ์ซนตส์งูสดุของหนึง่ในเฟสเทยีบกบัคา่เฉลีย่ของ 3 กระแสไฟฟ้า AC

ความแมน่ย�า เปอรเ์ซนตบ์ง่ชีท้ีย่ดึตามคา่ A ac

เวลาขึ้นและลง  

การอา่นคา่ คา่ความตา่งของแรงดนัไฟฟ้า (dV), คา่ความตา่งของเวลา (dt), คา่ความตา่งระหวา่งแรงดนัไฟฟ้าและเวลา 
(dV/dt), โอเวอรช์ทู 

ความแมน่ย�า เชน่เดยีวกนัความแมน่ย�าของออสซโิลสโคป

ฮาร์โมนิคและสเปกตรัม  

ฮารโ์มนคิ DC ถงึ 51st

ชว่งสเปกตรัม 1…9 kHz, 9-150 kHz (20 MHz เปิดตวักรอง), สงูสดุ 500 MHz (การมอดเูลตแรงดนัไฟฟ้า)

แรงดันไฟฟ้าของเพลา  

เหตกุารณ ์/ วนิาที เปอรเ์ซนตบ์ง่ชีท้ีอ่งิตามคา่การวดัเวลาขึน้และลง (การคายประจอุมิพัลส)์

การบันทึกข้อมูลรายงาน  

จ�านวนหนา้จอ สามารถบนัทกึหนา้จอตามแบบฉบบัลงในรายงานได ้50 หนา้จอ (ขึน้อยูก่บัอตัราการบบีอดั)

ถา่ยโอนไปยงั PC ใชแ้ฟลชไดรฟ์ USB ขนาด 2 GB หรอื mini-USB ทีเ่ชือ่มตอ่กบัสายเคเบลิ USB และ FlukeView™ 2 ส�าหรับ 
ScopeMeter™

การตั้งค่าโพรบ  

โพรบแรงดนัไฟฟ้า 1:1, 10:1, 100:1, 1000:1, 20:1, 200:1

แคลมป์กระแสไฟฟ้า 0.1 mV/A, 1 mV/A, 10 mV/A, 20 mV/A, 50 mV/A, 100 mV/A, 200 mV/A, 400 mV/A

โพรบแรงดนัไฟฟ้าของเพลา 1:1, 10:1, 100:1
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ข้อมูลส�าหรับการสั่งซื้อ
MDA-510  
เครื่องวิเคราะห์มอเตอร์ไดรฟ์, 4 แชนแนล, 500 MHz

MDA-550  
เครื่องวิเคราะห์มอเตอร์ไดรฟ์, 4 แชนแนล, 500 MHz 
พร้อมเพลามอเตอร์ และฮาร์โมนิค

ประกอบด้วย  
แพ็คแบตเตอรี ่li-ion BP 291 1 ชดุ, เครือ่งชารจ์/อะแดปเตอรไ์ฟฟ้า 
BC190 1 ชิน้, โพรบแรงดนัไฟฟ้าสงู VPS 100:1 พรอ้มคลปิปากจรเข ้ 
3 ชิน้, โพรบแรงดนัไฟฟ้า VPS410-II-R 10:1 500Mhz 1 ชิน้,  
แคลมป์กระแสไฟฟ้า ac i400s 1 ชิน้, เคสส�าหรับพกพา C1740 1 ชิน้,  
ไดรฟ์ USB ขนาด 2 GB 1 ชิน้ทีบ่รรจคุูม่อืและซอฟตแ์วร ์FlukeView™ 2

นอกจากนี้ MDA-550 ยังมาพร้อมกับชดุแรงดนัไฟฟ้าของเพลา 
SVS-500 1 ชดุ (แปรง 3 ชิน้, ตวัยดึโพรบ, กา้นขยายแบบสองสว่น  
และฐานแมเ่หล็ก), แคลมป์กระแสไฟฟ้า i400s เสรมิ 2 ชิน้

อุปกรณ์เสริมเพิ่มเติม
SVS-500 ชดุแปรง 3 ชิน้, ตวัยดึโพรบ, กา้นขยายแบบสองสว่น  
และฐานแมเ่หล็ก

SB-500 ชดุแปรงส�ารอง 3 ชิน้

*นอกจากนี ้อปุกรณเ์สรมิส�าหรับเครือ่งมอืทดสอบ Fluke 190 series II 
ScopeMeter™ ยงัไดรั้บการรองรับโดย MDA-500 Series ไดอ้กีดว้ย
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