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 مقدمة:
على التیار المتناوب مھما  مخصص للتحكم بالمحركات التي تعملجھاز متكامل االنفرتر : ھو 

 . حصان 120 كانت استطاعة المحرك حیث یوجد أجھزة تبدأ من نصف حصان الى
ویسمى "المبدلة الترددیة" وأدى ظھوره إلى إلغاء جمیع الطرق السابقة في قیادة المحركات ( 

 إقالع ، تنظیم سرعة ، كبح ... ) مثل : 
، أو عن طریق المقاومات ، أو عن طریق المحولة األولیة .... ألنھ عن  ∆ ← λاإلقالع 

 طریق االنفرتر استطعنا التحكم بالتردد و الجھد ...
 

 : ت الجھازمیزا
دورة بالدقیقة الى أعلى  1المحرك من  وجود برامج ضمن ھذا الجھاز للتحكم بسرعة .1

 ضعف من سرعة المحرك األسمیة. 20أو  10أحیانا تصل الى من طاقة المحرك 
 : األخطار أشھرھا وجود برامج ضمن الجھاز تقوم بحمایة المحرك من الكثیر من .2

a. انقطاع أحد األطوار (الفازات(. 
b. األطوار انقالب أحد. 
c. الحمل الزائد على استطاعة المحرك . 
d. نقص الطور داخل المحرك . 
e. یر من الجھازرة المحرك فوق الحد المسموح المعارتفاع درجة حرا . 

 الكثیر من البارامتراتظھاربإثابتة على الجھاز تقوم  شاشة اما متحركة أو وجود .3
 : أشھرھا
 . سرعة الدوران الحالیة •
 . المستجر من المحرك أثناء العملاألمبیر  •
 . األخطاء التي حدثت أثناء العمل والتي تسببت بایقاف المحرك الفجائي •
 . اتجاه دوران المحرك للیمین أو للیسار •

 .والكثیر الكثیر من االظھارت     
 

 . v 380ومخرجھ  v  220 جھاز مدخل توتره وجود .4
بالمحركات والتي تقوم بأعمال خاصة بالعمل  رامترات المتحكمةاتفعیل الكثیر من الب .5

 .یعمل المحرك ببیئتھ المطلوب منھا حسب الحاجة والمكان الذي
 . v 460لى إ v 220یعمل الجھاز بتوتر من  .6
 . بكلمة سر البارامترات قفل قسم .7
 .المصنع بسھولة اذا أخطىء المبرمج للجھاز یستطیع ارجاع القیم الى ضبط .8

 
 : االنفرتربعض استخدامات 

یستخدم في المطارات حیث تقوم بالتحكم بمضخات الوقود آلیاً بحیث تضخ إلى الخزانات  -1
كمیات تتناسب مع عدد الطائرات و حجمھا و كل ذلك یكون معیّر عن طریق بارامترات 

 االنفرتر.
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یستخدم في الفنادق عند المضخات المائیة (یتوجب أن تبقى تحت المراقبة على مدار  -2
 بحیث تطفئ أو تعّدل فتحة المضخات حسب كمیة االستھالك في الفندق . الساعة)

في المعامل التي تتطلب الحفاظ على مجال حراري معین عن طریق وصلھا مع  -3
 حساسات حراریة فتقوم بتعدیل الحالة وفقاً للدخل .

تستخدم االنفرترات بشكل عام للحصول على خرج ثالثي الطور من تغذیة أحادیة الطور  -4
ذلك حسب التطبیقات الموجودة حیث أننا ال نستطیع الحصول على استطاعات (بعض و 

) و جھود كبیرة  H.P 7أنواع االنفرترات المخصصة لھذه الوظیفة ال یمكن أن تتجاوز 
 (جھد الخرج ثالثي الطور ال یمكن أن یتجاوز جھد الدخل أحادي الطور) .

 
 : أنواع االنفرترات

 ھناك الكثیر من االشركات المصنعة لالنفرترات نذكر أھمھا : 
1- LG  ًو المسّمى صناعیاLS 
2- Siemens 
3- Lenze 
4- Moller 
5- Omron 
6- Black & Decker 
7- Aims 
8- Vector 
9- Xantrex 
 

 :تغذیة األنفرتر
تستخدم تقنیة التغذیة التقطیعیة في تأمین التغذیة المناسبة لألنفرتر وبحجم مناسب وسوف نشرح 

 تقنیة التغذیة التقطیعیة : فیما یلي
 

 ) :Switching Power Supplyوحدة التغذیة التقطیعیة (
 , PC , PLCتعتبر وحدة التغذیة التقطیعیة من أھم المكونات الرئیسیة ألغلب األجھزة الحدیثة (

Inverter , ….. وذلك بتقدیم الجھود المناسبة لكل جزء منھا وتتم صناعة وحدة التغذیة عن (
 مرة من وحدات التغذیة التقطیعیة طریق ز

 
 أھم ممیزات وحدة التغذیة التقطیعیة :

 .  V-AC)265 ← 80تعمل في مجال واسع من جھود الدخل ( -1
 . % 60تحتل حجم أصغر من مثیالتھا من وحدات التغذیة التقلیدیة بنسبة  -2
 % 85مردودھا أكبر مقارنة مع مثیالتھا من وحدات التغذیة التقلیدیة حیث تبلغ بحدود ( -3

(بسبب حدوث  % 45بینما في وحدات التغذیة التقلیدیة ال تتجاوز الـ  )98% ←
 ضیاعات في المحولة .

 وزنھا أخف من وحدات التغذیة التقلیدیة . -4
 Radio Frequency لھا مناعة قویة ضد الضجیج (التدخل الرادیوي) (  -5

Interference) (R.F.I. ( 
 ) والذي یتمیز بما یلي :   IGBTاستخدام الترنزستور ثنائي القطبیة ذو البوابة المعزولة ( -6

 ثنائیة القطبیة تعتمد على التیار (حساسیة عالیة للتیار). -1
 الحقلیة تعتمد بوابتھا على الجھد (حساسیة عالیة للجھد). -2
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األثنین مع بعضھما فالبنسبة لبوابتھ تعتمد على الجھد اما الربح  فھي دمجت  IGBTاما الـ 

 . Insulator Gate Bipolar Transistor(IGBTفیعتمد على التیار وذو تلردد عمل كبیر (
IGBT یقوم ھذا الترنزستور بتقطیع التیار المستمر اعتمادا على فكرة التعدیل لعرض النبضة :

اقبة التي تتلقى التغذیة العكسیة من خرج المنظم وتقوم ویستخدم لذلك وحدة التحكم والمر
 .  Vcoبمالحظة تغیر الجھد بواسطة 

 یوجد محولة من الغرانیت لھا وظیفتین:  IGBTعلى خرج الترانزستور
 الحصول على عزل غلفاني. -1
 العزل في حالة الترددات العالیة. -2

 و الشكل التالي یبین البنیة الداخلیة لوحدة التغذیة التقطیعیة :    
 

 
 

 المیزات التي یجب ان تتوفر في المحرك الذي یعمل على االنفرتر:
 

ى من السرعة المقننة لھ علأ بسرعات المصمم للعمل على االنفرتر یسمح بتشغیلھ المحرك
 :ن تتوفر فیھأالمواصفات التالیة یجب  نإولذلك ف

 
الخارج من االنفرتر من حیث درجة العزل ضد  قابلیة عزل الملفات للعمل مع الجھد .1

والتى تسبب اجھادات  voltage Transient dv/dt التغیرات السریعة فى الجھد
 .متكررة على العزل قد تؤدى النھیاره

حیث انھ فى السرعات  يدرجة حرارة التشغیل المسموح بھا اعلى من المحرك العاد .2
تدور مروحة التبرید المركبة على المحرك بسرعة منخفضة وبذلك  المنخفضة

 .المحرك تنخفض كفاءة تبرید
للكابل  وایضا للسماحیة بطول اكبر dv/dt یحتاج المحرك الى فلتر وذلك لتقلیل .3

 .المغذى للمحرك
 mechanical vibration المحرك یصمم لتحمل اھتزازات میكانیكیة اعلى .4

 .بینھما من ناحیة التصمیم المیكانیكى لتثبیت الملفات فال یوجد فرق
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 وظیفة الفلتر في االنفرتر
)Output Line Filters For PWM inverter Fed Induction 

Motor: ( 
 

 (sinusoidal)ي مقارب جدا للشكل الجیب یمكنھ انتاج تیار PWM من المعروف ان االنفرتر
مما قد یسبب  يعال تقطیعل یتعرضالجیبى حیث  الخارج من االنفرتر لیس بالشكلولكن الجھد 

او یسبب  switching مباشرة بسبب الجھد العالى الذى قد ینتج بسبب انھیار عزل المحرك
 بعد فترة من التشغیل انھیار العزل ایضا

لمغذى ایضا. ا یؤثر مباشرة على عزل المحرك والكابل switching اذا من الواضح ان تردد
الجھد مع  یؤدى الى معدل عالى جدا فى تغیروالذي  KHz 12تردد  التقطیع یصل الى عملیا
 .فى اجھاد شدید للعزل هوالذى یسبب بدور dv/dt الزمن

 
على سبیل المثال یوضح شكل موجة الجھد الخارجة من انفرتر یعمل بمعدل  التالي والشكل
 400والجھد  ft 750والمسافة بین االنفرتر والمحرك  .Hz 50وعلى تردد  KHz 6تقطیع 

 فولت 1460ان ھناك موجات للجھد تصل الى  فولت. وقد لوحظ
 

 الموصلة من االنفرتر الى المحرك وكانھا خطوط نقل فى ھذا المثال تمثل الكابالت
Transmission line سبب ظاھرة معروفة وھى یالعالى على اطراف المحرك  فلذلك الجھد

  .Reflected wavesوجات المرتدةالم
 نبضات الجھد يا dv/dt وقد لوحظ ایضا ان المحرك یتعرض الى تغیرات فى الجھد عالیة

 تتغیر بقیمة عالیة جدا فى زمن صغیر جدا. وعدد ھذه النبضات فى زمن معین یحدده
switching frequency ه الى یؤدى بدور او معدل التقطیع المستخدم فى االنفرتر. وھذا قد

 .انھیار عزل المحرك

 
 الخارجة من االنفرتر موجة الجھد 

 
 المحرك نفسھ فمثال محرك وھذا ما دفع مصممى المحركات الى مراعاة ذلك عند تصمیم

NEMA category B  ارتفاع فولت بزمن 1000صمم لیتحمل جھد لحظى حتى risi 
time  میكروثانیة او 2لیس اقل من (dv/dt)  میكروثانیة. فولت لكل واحد 500اقل من 



 5 

 .یتعرض لھا المحرك التى dv/dt وھنا ظھرت الحاجة الملحة الستخدام الفالتر للتقلیل من قیمة 
 
رة اوالد Transmission line ما یغذى المحرك بكابالت طویلة فانھا تعمل كخطوط نقلدعن

 inductance و  capacitance C . وتعتمد قیمة التاليالمكافئة لھ ھى كما موضح بشكل 
L .على طول الكابل 

 
 المكافئة لخط النقل الدارة

 
اقل من معاوقة الحمل فیحدث  وباسترجاع خصائص خطوط النقل عندما تكون معاوقة خط النقل

ویكون الجھد  switching ال للجھد والتیار وذلك فى حاالت Reflection ظاھرة االرتداد
مع قدرة  p زیادة الجھد المرتد یوضح عالقة معامل يوالجدول التال اطراف الحمل اكبر.على 

 : المحرك

 

 أنواع الفالتر:

 
 : التعویضیة ) المعاوقة1(

معاوقى الكابل مع معاوقة الحمل فال توجد  مبدئیا من المعروف انھ فى الكابالت اذا تساوت
وضع معاوقة بالتوازى  يھ نظریاذلك؟ ..  ھناك اى موجات منعكسة. ولكن كیف یمكن تحقیق

ومعاوقة المحرك. ولكن عملیا ھناك صعوبة فى  مع المحرك لتحقیق التوازن بین معاوقة الخط
االختیار الثانى فى وضع ھذه المعاوقة بعد  وضع ھذه المعاوقة على اطراف المحرك ولذلك

 .االوقع خرج االنفرتر مباشرة ھو
 

 :  المرشح الجیبى (2) 
  وتتكون من مفاعلة حثیة low pass sine wave filter ما یسمى يالطریقة الثانیة وھ

reactor  ومفاعلة سعویة capacitor imp. التالي الشكل فيكما  .على اطراف االنفرتر 
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 كما ھو موضح بالشكل ویقارب جدا وبتركیب ھذا الفلتر یمكن الحصول على جھد بعد الفلتر
 ي.الشكل الجیب

 

 ::Reactor الحثیةالمرشح ذو الممانعة  (3) 
 التالي بالتوالى مع اطراف االنفرتر ویوضح الشكل فقط reactor الطریقة الثالثة ھى استخدام

ویكون  . PWM ثیرأثر بتأالحظ ان موجة الجھد بدات تتوی .طریقة التوصیل والجھد بعد الفلتر
 میكروثانیة وھذا مستحب جدا 4زمن ارتفاع الجھد اكبر من 

 
 : للترددات العالیة snubber مرشح ذو (4) 

بالشكل كما ھو موضح  high frequency snubber وضع ما یسمى يالطریقة الرابعة ھ
مقاومة ومكثف توازى. ویكون زمن ارتفاع الجھد اكبر من  بالتوازى مع reactor وتتكون من

وال یكون ھناك حظر  KHz 3.75ھو  PWM تقطیع ل میكروثانیة ویكون اقصى تردد 2
 .طول الكابل على

 

 ي :الفلتر كما یل ویمكن تلخیص فوائد
 كابالت التوصیل لطول يءحمایة المحرك من التأثیر الس .1
 للجھد على اطراف المحرك dv/dt تقلیل .2
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 القدرة لالنفرتر طالة عمر مكوناتإ .3
 harmonice ـ تقلیل ال .4
 surge currents  تقلیل التیارات العالیة الفجائیة .5
 تشغیل المحركتقلیل درجة حرارة  .6
 المحرك تحسین معامل قدرة تشغیل .7

 
 االنفرتر والشكل التالى یوضح توصیل الفلتر على اطراف

 

Soft Switching Technology : 
 

النتاج  IGBT لتولید نبضات فائقة السرعة لعنصر PWM السرعة طریقة تستخدام مغیرات
یمكن ان یغذى  IGBT انمتغیر للتحكم فى سرعة المحركات. ونتیجة  جھد متغیر وتردد

 :فقد نحصل على بعض التحسینات والممیزات وھى Khz 15 بنبضات تصل سرعتھا الى
 اكبر خاصة فى السرعات القریبة جدا من الصفر نستطیع الحصول على عزوم  .1
 الضوضاء تشغیل ھادئ للمحرك وخفض نسبة  .2
االھتزازات فى  ةتحسین استقرار نظام التحكم عند السرعات البطیئة وذلك لتقلیل نسب .3

 .السرعة
 

غیر مرغوب فیھا حیث ینتج  تؤدى الى نتائج IGBT الـولكن لالسف سرعة تردد النبضات 
یؤدى الى حدوث اجھادات على  مما dv/dt منھا تغیرات سریعة جدا للجھد بالنسبة الى الزمن

 .عزل المحرك
یبیة وعملیا الجھد موجة الجھد الممثلة بموجة ج نجد ان PWM وبالقاء نظرة سریعة على

على المحرك  ھرتز ویكون الجھد 50وبتردد  volt 380حرك مباشرة یكون مالمغذى الى ال
فولت فلیس  1000یقبل حتى  اذا كان عزل المحرك فولت ولذلك 537والكابل المغذى لھ 

 .مشكلة يھناك ا
 

 
 1  شكل رقم
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من  فعنجد ان الجھد مقطع یرت 1شكل رقمالكما فى  PWM وبالنظر الى الجھد المعدل بواسطة

 الصفر الى اقصى قیمة لھ عدد كبیر جدا من المرات بحسب قیمة تردد التقطیع
  2مشكل رقال موضح فىكما ھو الى اقصى قیمةلجھد من الصفرما عن الزمن الذى سیرتفع فیھ اأ

القیمتین الكابل المغذى لھ. واختالف  یمة معاوقة المحرك بالنسبة الى قیمة معاوقةقفیعتمد على 
  Reflected voltage wave ینتج ما یسمى الجھود المنعكسة

 .وتسبب ھذه الجھود المنعكسة موجات عالیة مرات عدیدة
 
 

 
 2  شكل رقم

 
االبحاث لمحاولة تقلیل ھذه القیمة  ولذلك تواصلت dv/dt المشكلة كلھا تنبع من القیمة العالیة ل

ستور و نزافى حالة استخدام تر dv/dt یوضح قیمة 4نفسھ.الشكل رقم  IGBT من ناحیة
 10ھى  dv/dt فیھ ان قیمة من النوع العادى ویظھر IGBT یوضح خصائص 5الشكل رقم 

 .كیلوفولت / میكروثانیة 1.5 كیلوفولت/میكروثانیة كبیرة جدا بالمقارنة بالترانزیستور
 

الى ان توصلت الى  IGBT من ناحیة قدر المستطاع dv/dt ومضت االبحاث فى طریق تقلیل
 Soft Switching باسم يوسم dv/dt ذو خصائص ممیزة تقلل من قیمة IGBT انتاج

IGBT 
 

قد انخفضت  Soft switching ذو خاصیة IGBT ستعمالإب ھنجد ان 3 شكل رقمالبالمقارنة ب
 dv/dt التحسن الھائل فى قیمة الى النصف تقریبا عند نفس ظروف التشغیل. ھذا dv/dt نسبة

المحرك. ولھذا نستطیع استخدام المحرك  على سیؤدى حتما الى انخفاض قیمة الجھود العالیة
 .بدون الى احتیاطات

 
 
 

 
 

 3شكل رقم 
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  4 شكل رقم
 
 
 

 
 
 5  شكل رقم

 
 ذو خاصیة IGBT و العادى IGBT یوضح مقارنة بین الترانزیستور العادى و 6والشكل رقم 

 Soft switching بوضوح ممیزات الواصل للمحرك ویظھر من حیث طول الكابل والجھد 
Soft swiching IGBT عن النوع القیاسى. 

 

 
 6شكل رقم 

 
 األتي :الخاصیة ك تلخیص الفوائد من ھذه ویمكن

 
 الى زیادة عمر تشغیل المحرك تقلیل االجھادات على عزل المحرك یؤدى

 .الى االقتصاد فى سعر المحرك فولت یؤدى 1000ذات قیمة عزل امكانیة استعمال محركات 
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LG Variable Speed Drive 
IG5 Series 

0.5 → 5.4 HP (200/400 V) 
 

 مقدمة :
 یعتبر من االنفرترات الشائعة االستخدام بسبب سھولة استعمالھا و وضوح بارامتراتھا ...

المستخدم ألجلھ كمایجب التاكد من درجة حرارة یجب التاكد من أن االنفرتر مالئم لنوع التطبیق 
) و یجب عدم تعریض االنفرتر 10C  ← 40C-الجو المحیط و التي یجب أن تتراوح بین (

ألشعة الشمس المباشرة و االھتزازات الضخمة كما یجب االنتباه إلى أن االنفرتر ینشر حرارة 
كبیرة أثناء عملھ فیجب أن ال یثبت على سطح قابل لالشتعال (یتمیز بوجود وحدة تبرید كبیرة 

 في بنیتھ الفیزیائیة) 
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 مرابط القدرة : •
 

 
 

  U Vوالحمل على المرابط   R S Tوكما ھو واضح في الشكل یتم وصل التغذیة على المرابط 
W. 

 
Functions  Symbols 

 ,) v380مرابط التغذیة الكھربائیة إذا كان دخل االنفرتر (
 Rو  T) فإن المرابط تصبح 220vأما إذا كان جھد التغذیة (

R 
S 
T 

 توصیلھ للمحرك. مخرج األنفرتر ثالثي األطوار یتم
U 
V 
W 

 B1 مرابط مقاومة الكبح الخارجیة
B2 

  
 مالحظة : 

ال تقم بتوصیل التغذیة الكھربائیة االنفرتر قبل توصیل المربط األرضي ألن السعة بین  •
ھیكل االنفرتر وعناصر القدرة یمكن أن تفرغ بشكل فجائي وبالتالي تؤدي إلى أضرار 

 كبیرة 
لذلك یجب استخدام مقاطع أسالك مناسبة  %2الجھدج المسموح  بھ ھي إن قیمة ھبوط  •

لدخل وخرج االنفرتر بحیث ال نتجاوز قیمة الھبوط المسموح . یمكن أن ینخفض عزم 
 المحرك عند تشغیلھ على تردد منخفض واستخدام أسالك طویلة بین االنفرتر والمحرك .

و   B1وال تقم بتقصیر المرابط  B2و   B1صل مقاومة الكبح تاخارجیة بین المرابط  •
B2 . ألن ذلك یسبب تخریب االنفرتر من الداخل 

 مرابط التحكم :
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 النموذج الرمز االسم الوصف
مداخل متعددة الوظائف . افتراضیاً موض��وعة عل��ى 

 1،2،3الخطوة الترددیة 
مرابط متعددة 

 1،2،3الوظائف 
P1,P2

,P3 
ت
سا
تما

 

خل
الد

ت 
را
شا
إ

 

التم��اس یعم��ل المح��رك لألم��ام و یتوق��ف عند إغ��الق 
 عند فتح التماس

تشغیل المحرك 
 باتجاه أمامي

FX 

عند إغالق التماس یعم��ل المح��رك للخل��ف و یتوق��ف 
 عند فتح التماس

تشغیل المحرك 
 باتجاه عكسي

RX 

یعم��ل المح��رك بش��كل ھرول��ة ، أم��ا اتج��اه ال��دوران 
 RXأو  FXفیحدده المربط 

العمل بنظام 
 الھرولة

JOG 

یتوق��ف خ��رج االنفرت��ر و  BX=ONعن��دما یك��ون 
 تختفي إشارة خرجھ

و إش����������ارة  BX=OFFأم����������ا عن����������دما یك����������ون 
FX/RX=ON فإن المحرك یعمل بشكل مستمر 

 BX التوقف الطارئ

 RST إلغاء العطل لمسح العطل
 CM المربط المشترك المربط المشترك إلشارات الدخل

التغذی����ة الكھربائی����ة المغذی����ة للمقاوم����ة المتغی����رة و 
المس���تخدمة لتغیی���ر س���رعة االنفرت���ر و تبل���غ قیمتھ���ا 

 +Ma 10  ،V 12العظمى 

التغذیة الكھربائیة 
المستخدمة لتغییر 

التردد قیمتھا 
)+10V( 

VR 

ھیة
شاب
ت ت
را
شا
إ

 

تس��تخدم لتغیی��ر  V)10 ← 0إشارة دخ��ل تش��ابھیة (
 KΩ 20قیمة التردد ، أما مقاومة دخل المربط 

إشارة التردد 
 المرجعي (جھد)

V1 

تسªªªªªتخدم  Ma)20 ← 4إش�����ارة دخ�����ل تش�����ابھیة (
 Ω، أما مقاوم��ة دخ��ل الم��ربط  لتغییر قیمة التردد ، 

250 

إشارة التردد 
 المرجعي (تیار)

I 

المشترك المربط  مربط مشترك لإلشارات التشابھیة السابقة
لالشارات 
 التشابھیة

CM 

 ) 1(مخ��رج یمك��ن برمجت��ھ الظھ��ار أح��د البرامت��رات 
افتراض��یاً یظھ��ر ت��ردد الخ��رج ، أم��ا مواص��فات ھ��ذا 

 V  &Ma(1))12 ← 0المربط فھي (

إشارة خرج 
تشابھیة تستخدم 
 لالظھار

FM-
CM 

ھي
شاب
ت

 

رج
لخ
ت ا
را
شا
إ

 

عن��د ح��دوث  ) 2 (یك��ون فع��االً عن��د تش��غیل الحمای��ات 
مفت���وح).  30B-30Cمغل���ق) ( 30A-3-Cعط���ل (

-30Aمغل���ق)( 30B-30Cف���ي الحال���ة الطبیعی���ة (
30C (مفتوح 

تماس خرج 
 الظھار العطل

30 A 
30C 
30B 

ت
سا
تما

 یمكن استخدامھا بعد تحدید وظیفة ھذه المرابط . 
 )24VDC/50Maمواصفات ھذا التماس (

مخارج متعددة 
 الوظائف

MO-
MG 

نس����تطیع تغیی����ر كاف����ة الب����ارامترات ع����ن طریقھ����ا 
 )ModBus-RTUباستخدام (

بوابة االتصال مع 
 الحاسب

S+,S- RS-485 

                                                
 لالنفرتر ، تیار الخرج  DCتردد الخرج ، جھد الخرج ، الجھد المستمر  ) 1 (
) 2 ( )1A,30V  1أوA , 250V ( 
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) و ذلك عن NPNأو  PNPنستطیع تحدید المواصفات المنطقیة لمرابط التحكم (إما  •
 (المفتاح موجود على الجسم الخارجي لالنفرتر قرب المرابط)J1طریق تبدیل المفتاح 

 

 
 
 إلى أنّھ ال یجوز وصل جھد تغذیة خارجي على أي من مرابط التحكم .یجب االنتباه  •

 
 

 أھم البارامترات التي یجب أن تتم معایرتھا عند تشغیل االنفرتر :
 ھناك أربع مجموعات مختلفة من البارامترات تغطي كافة التطبیقات و الجدول التالي یبیّن ذلك :

 
 

 الوصف اسم المجموعة
 مجموعة القیادة

DRV ... البارامترات األساسیة : التردد ، زمن التسارع/التباطؤ 

 المجموعة الوظیفیة األولى
FU1 ... البارامترات األساسیة : التردد األعظمي ، تعزیز العزم 

 المجموعة الوظیفیة الثانیة
FU2 ... البارامترات اإلضافیة : تردد القفزة ، حدود التردد 

 مجموعة دخل/خرج
I/0 ة المرابط المتعددة الوظائف تحدید وظیف 

  
 

 مالحظة : 
 یمكن تشغیل االنفرتر بأحد الطرق الثالثة التالیة :

 التشغیل من لوحة المفاتیح و مرابط التحكم معاً . .1
 التشغیل من المرابط الخارجیة . .2
 التشغیل من لوحة المفاتیح فقط . .3
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 وصف البارامترات :
معایرتھا عند تشغیل االنفرتر ھي مجموعة القیادة  بشكل عام : إن أھم البارامترات التي یجب

)DRV و  –من المجموعات األخرى  –) و ذلك مع اإلشارة إلى أھمیة بعض البارامترات
 المرتبطة بشكل وثیق مع بارامترات المجموعة األولى .

 
 f مجموعة القیـــــــــادةDRV e 

 
DRV-00  : تردد الخرج   

 
یظھر ھذا البارامتر تردد الخرج لالنفرتر ونستطیع تغییر قیمة التردد الموضوع في ھذا 

 . FUNCالبارامتر عن طریق المفتاح 
 

DRV-01                 &             : زمن التسارعDRV-02  : زمن التباطؤ 
 

                                            
 

(التردد المرجعي لزمني  FU2-70ؤ یرتبط ارتباطا وثیقا بالبارامترات إن زمن التسارع والتباط
وحتى التردد  HZ0فإن زمن التسارع یمتد من  FU2-70=0التسارع والتباطؤ). فإن كان 

فإن زمن التسارع یبدأ من تردد التشغیل الحالي و  FU2-70=1أما إذا كان  FU1-20األعظمي 
 طؤ یبدأ من تردد الھدف و حتى تردد التشغیل الحالي .ینتھي عند تردد الھدف ، و زمن التبا

 
) و P1,P2,P3نستطیع تغییر زمن التسارع و التباطؤ عن طریق المداخل المتعددة الوظائف (

 XCEL-H , XCEL-M) على القیم  I/O12  ← I/O14ذلك بوضع البارامترات (
,XCEL-L . بالترتیب 

 ←I/O25المتعددة فإننا نستخدم البارامترات(عند العمل بنظام أزمنة التسارع و التباطؤ 
I/O38) في تحدید قیم ھذه األزمنة و نستخدم أیضاً المداخل (P1,P2,P3 بشكل ثنائي من زمن (

 إلى آخر .
 

 
 

 



 15 

DRV-03 : (طریقة التشغیل واإلیقاف)اختیار نمط القیادة 
 

 
 

 المجال الوصف
 االختیار إظھار 

 لوحة المفاتیح 0 من لوحة المفاتیحإلعطاء أمر التشغیل واإلیقاف 
في اعطاء أمر التشغیل  FM,RX,CMاستخدام المرابط 

 FX/RX-1 1 واإلیقاف(طریقة أولى)

في اعطاء أمر التشغیل  FM,RX,CMاستخدام المرابط 
 FX/RX-2 2 واإلیقاف(طریقة ثانیة)

-MODBUS 3 استخدام منفذ الكمبیوتر في اصدار أمر التشغیل واالیقاف
RTU 

 

 
 

DRV-04 : طریقة تحدید قیمة التردد 
 

 
 

 المجال الوصف
 االختیار إظھار

إن االنفرتر  FUNCنستطیع تغییر قیمة التردد بواسطة المفتاح 
 لوحة المفاتیح -FUNC 0 1الیظھر القیمة الجدیدة للتردد إال بعد الضغط على المفتاح 

 FUNC) بواسطة المفتاح DRV-00نستطیع تغییر قیمة التردد(
لتخزین قیمة  FUNCوطبعا یجب الضغط على المفتاح  ��و

 التردد.
 لوحة المفاتیح -2 1



 16 

حیث یتغیر الجھد ضمن  V1یتم تغییر قیمة التردد من المدخل 
) ھي التي I/O-06,I/O-05) والبارامترات (10V-0المجال(

 .Vتحدد مواصفات إشارة الدخل 
2 V1 

حیث یتغیرالتیار ضمن  Iیتم تغییر قیمة التردد من المدخل 
) ھي التي I/O-06,I/O-10) والبارامترات (20mA-4المجال(

 Iتحدد مواصفات إشارة المدخل 
3 I 

معا حیث مجال مدخل  V1,Iیتم تغییر قیمة التردد من المدخلین 
V1 )0.010ھوV أما المدخل (I )20-4فھوmA( 

 
4 V1+I 

 قیمة التردد عن طریق الحاسب المتصل مع االنفرتر.یتم تغییر 
 5 MODBUS-

RTU 
 
 

 
 
 

DRV-07 ¦ DRV-05 ) 3¦1الخطوة الترددیة: ( 
 

               
 

تحتوي ھذه البارامترات على قیم الخطوط الترددیة التي نستطیع االنتقال لھا مباشرة عن طریق 
توصیف المرابط السابقة فیتم عن طریق ) ,أما P1,P2,P3المرابط المتعددة الوظائف (

) فنستخدم 7¦ 3) وفي حال الحاجة إلى السرعات (I/O-12, I/O-17البارامترات (
 ) كما ھو موضح بالجدول التالي :I/O-21,I/O-24البارامترات التالیة (

 

Step Speed Output 
Frequency 

Binary Combination of P1,P2,P3 
Speed-H Speed-M Speed-L 

Speed 0 DRV-00 0 0 0 
Speed 1 5DRV-0 0 0 1 
Speed 2 6DRV-0 0 1 0 
Speed 3 7DRV-0 0 1 1 
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DRV-08 : تیار الخرج 
 

 
 

 لتیار االنفرتر . RMSھذا الكود یظھر القیمة المنتجة 
 

DRV-09 : (عدد دورات المحرك) سرعة المحرك  
 

 
 

المحرك خالل دورانھ ، و نستطیع تغییر القیمة الظاھرة عن یظھر ھذا البارامتر عدد دورات 
(قیمة الربح المستخدمة في إظھار السرعة)  . و نملك اختیارین  FU2-24طریق تغییر البارامتر

 ) حسب المعادلة التالیة :m/min) أو (r/minلالظھار (
 )FU2 )3*(F/P)*120-74سرعة المحرك = 

 
DRV-10 : الجھد الداخلي للمحرك 

 

 
 

 یظھر ھذا البارامتر قیمة الجھد الداخلي المستمر لالنفرتر .
 

                                                
)3 ( F .تردد الخرج : 

    P . عدد أقطاب المحرك : 
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DRV-11 : إظھارات المستخدم 
 

 
 

) ، و ھناك ثالثة FU2-73ھذا البارامتر یظھر اختیارات المستخدم و المحددة بواسطة البارامتر (
 ) (جھد ، استطاعة ، عزم) .FU2-73نماذج للبارامترات (

 
DRV-12 : إظھار األعطال 

 

 
 

ھذا البارامتر یظھر قیمة التیار لحظة حدوث العطل ، و كذلك حالة االنفرتر و باستخدام المفاتیح 
FUNC  نستطیع معرفة البارامترات (تردد الخرج ، تیار الخرج ، ھل حدث العطل  ��و

 إلنھاء اإلظھار . FUNCخالل التسارع أو التباطؤ أو السرعة ) لحظة حدوث العطل ثم نضغط 
) و ذلك عند الضغط على مفتاح FU2-01¦FU2-05تختزن األعطال في البارامترات (سوف 
Reset. 

 
 7جدول األعطال   7

 
Display Failure 

DC زیادة التیار 
OV زیادة الجھد 
BX توقف طارئ 
LV انخفاض الجھد 
OH زیادة حرارة مبرد االنفرتر 

ETH فصل الریلیھ الحراریة 
OLT زیادة حمل 
HW 4(في عناصر االنفرتر عطل( 
OPO نقص فاز 
IOLT زیادة حمل على االنفرتر 
COL فتح احد أطوار الدخل 

 
 

DRV-13 : إظھار اتجاه دوران المحرك 
 

 
 

                                                
 الحراریة .: المقاومة NTC، عطل األرضي ، تلف  CPUعطل الذاكرة ، عطل المروحة ، عطل الــ  )4(
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 ھذا البارامتر یحدد اتجاه دوران المحرك ، كما ھو مبین في الجدول التالي :
 

Display Description 
F ) دوران أماميForward( 
R  خلفي (دورانReverse( 

 
DRV-20  تفعیل المجموعة الوظیفیة األولىFU1 . 
DRV-21  تفعیل المجموعة الوظیفیة الثانیةFU2 . 
DRV-22  تفعیل مجموعة الدخل/ الخرجI/O . 

 

       
 

 FUNCنقوم باختیار إحدى مجموعات البارامترات الثالثة السابقة ، ثم نضغط على مفتاح 
 للدخول إلى المجموعة و یمكننا القراءة و الكتابة ضمن أیة مجموعة من المجموعات .

 
 
 

 البارامترات المرتبطة مع بارامترات مجموعة القیادة :
 

• FU1-20  : التردد األعظمي 
 

 
 

 ھو اكبر تردد یمكن لالنفرتر أن یخرجھ ، و ال یمكن لسرعة المحك ان تجاوز ھذه القیمة .
 

• FU2-01¦ FU2-06  : ذواكر األعطال 
 

                 
 

       
 
للحصول  ��ثم  FUNCتستخدم ھذه البارامترات لتخزین خمسة أعطال . نستخدم المفتاح   

علماً بأن األعطال تسجل بشكل   )5(على العطل و معلومات عن االنفرتر لحظة حدوث ھذا العطل
مرة ثانیة للخروج . نستخدم المفتاح  FUNC. ثم نضغط على مفتاح  FU2-06متسلسل في 

RESET . إللغاء العطل 
 

                                                
 تردد خرج االنفرتر ، تیار الخرج ، حلة االنفرتر تسارع أم تباطؤ أم سرعة ثابتة .  )5(
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• FU2-70 : التردد المرجعي لزمني التسارع والتباطؤ 
 

 
 

 الجدول التالي یبیّن وضعیات عمل ھذا البارامتر :
 

 المجال الوصف
 االختیار اإلظھار

 Maximum Frequency 0 و حتى التردد ألعظمي 0زمن التسارع/التباطؤ یبدأ من 
 Delta Frequency 1 و حتى تردد الھدف 0زمن التسارع/التباطؤ یبدأ من 

   
• FU2-73 : اختیار إظھارات المستخدم 

 

 
 

 ، و ذلك وفق الجدول التالي : DRV-11یستخدم ھذا البارامتر لتحدید ما یظھر في البارامتر 
 

 المجال الوصف
 اإلظھار االختیار

 الجھد 0 لالنفرترإظھار جھد الخرج 
 االستطاعة (بالواط) 1 إظھار استطاعة خرج االنفرتر
 العزم 2 إظھار عزم خرج االنفرتر

 
• I/O-00 : القفزة على البارامتر المرغوب 

 

 
 

یستخدم ھذا البارامتر للقفزة المباشرة إلى أي بارامتر ضمن المجموعة عن طریق إدخال 
 البارامتر .

• I/O-01 ¦ I/O-05 ) تستخدم لضبط إشارة الجھد التشابھیةVI. ( 
• I/O-06 ¦ I/O-10 ) تحدید مواصفات إشارة التیار التشابھیةI. ( 
•  

I/O-12  تحدید وظیفة الربط :P1 . المتعدد الوظائف 
I/O-13  تحدید وظیفة الربط :P2 . المتعدد الوظائف 
I/O-14  تحدید وظیفة الربط :P3 . المتعدد الوظائف 

 
 ) المتعددة الوظائف .P1,P2,P3ھذه البارامترات لتحدید وظیفة المرابط (تستخدم 
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•  
I/O-15 . إظھار حالة مرابط الدخل : 
I/O-16 . إظھار حالة مرابط الخرج : 

 
• I/O-17 : فلترة مرابط الدخل المتعددة الوظائف 

 

 
 

) عند وجود JOG,FX,RX,P3,P2,P1,RST,BXیستخدم ھذا البارامتر لفلترة مرابط الدخل (
تشویش أو ضجیج و كما نعلم فإّن زمن الفلترة یحدث انخفاض في زمن االستجابة و یحدد زمن 

 ) .X  ,0.5 m secاالستجابة للمرابط بــ ( زمن الفلترة 
 

• I/O-21 ¦ I/O-24  7،  6،  5،  4الخطوات الترددیة : 
 

   ��   
 

) عن طریق استخدام المرابط 7،  6،  5،  4تحدد ھذه البارامترات قیم الخطوات الترددیة (
)P1,P2,P3( . 
 

• I/O-25 ¦ I/O-38 )   7¦ 1أزمنة التسارع و التباطؤ : ( 
 

   ��   
 
عن طریق استخدام ،  ) 7¦ 1تستخدم ھذه البارامترات لتحدید قیم أزمنة التسارع و التباطؤ   ( 

 . )P1,P2,P3المرابط (
 

 بعض البارامترات الھامة األخرى :
 

• FU2-94 : منع تغییر قیم البارامترات 
 

 
 

یستخدم ھذا البارامتر لمنع تغییر قیم جمیع بارامترات االنفرتر و بالتالي منع العبث باالنفرتر ، 
) إلغاء الحمایة و بنفس الرقم مرة UO) من لوحة المفاتیح فتظھر عبارة (12حیث ندخل الرقم (

 ) : تفعیل الحمایة .LOأخرى فتظھر (
 
 



 22 

• FU2-30 تحدید استطاعة المحرك  : 
 

 
 

یحدد ھذا البارامتر استطاعة المحرك المستخدم ، إن االنفرتر یقوم بتعدیل جمیع البارامترات 
المرتبطة بالمحرك بشكل بما یتفق مع استطاعة المحرك ، و الجدول التالي یبین االستطاعات 

 الممكن الحصول علیھا من ھذا االنفرتر :
 

 الرقم االستطاعة
0.4 (0.37 KW) 1 
0.8 (0.75 KW) 2 
1.5 (1.5   KW) 3 
2.2 (2.2   KW) 4 
3.7 (3.7   KW) 5 
4.0 (4.0   KW) 6 

 
• FU2-93 : البارامترات االفتراضیة 

 

 
 

یستخدم ھذا البارامتر إلعادة جمیع بارامترات االنفرتر إلى قیم الشركة الصانعة ، و ذلك وفق 
 الجدول التالي :

 

 المجال الوصف
 االختیار اإلظھار

 ال 0 إظھار البارامترات فقط
 جمیع المجموعات 1 عودة جمیع البارامترات في المجموعات إلى قیمھااالفتراضیة

 DRV 2 عودة مجموعة القیادة فقط إلى قیمھا االفتراضیة
 FU1 3 إعادة المجموعة الوظیفیة األولى للقیمة االفتراضیة

 FU2 4 الوظیفیة الثانیة للقیمة االفتراضیة إعادة المجموعة
 I/O 5 إعادة مجموعة الدخل / الخرج  للقیمة االفتراضیة

 
 
• I/O-50 : اختیار بروتوكول االتصال مع الحاسب 

 

 
 

یستخدم ھذا البارامتر الختیار البروتوكول المستخدم في عملیة االتصال بین االنفرتر و الحاسب 
 وفق الجدول التالي :
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 المجال الوصف
 االختیار اإلظھار

8 Bit 0 معلومات ، الیوجد انجابیة ، خانة توقف واحدة LG-Bus ASCII 
8 Bit 7 معلومات ، الیوجد انجابیة ، خانتي توقف Modbus  RTU 

 
 

بذلك نكون قد استعرضنا اھم البارامترات التي یجب أن نعایرھا كي یعمل االنفرتر على النحو 
 .......المطلوب 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المراجع :
  www.sayedsaad.comمنتدیات نظم القدرة الكھربائیة :  ×
 eng.com-www.groupمنتدى التحكم و االتصاالت :  ×

 
× LG Variable Speed Drive 

IG5 Series     
Installation , Operation And Maintenance Instruction 

 
 

 بكامل جدول على للحصول ھنا  اضغط
 االنفرتر ھذا بارامترات


