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  جمیع الحقوق محفوظة

  للمھندس ايمن ياسر عبدالعزيز
  

 مجانا للدارسین العرب الكترونیا والكتاب متاح
حیث يمكن نشره الكترونیا او اقتباس اجزاء  

وال يسمح ،  منه بشرط االشارة للمؤلف
باستخدامه لتحقیق اى مكاسب مادية او 

معاھد اھلیة اال بموافقة لتدريسه فى اى 
  كتابیة من المؤلف

  
  
  

    



 

ayman.yasser@ymail.com 
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والصالة والسالم اجمع� عىل سيد ا�رسل� سيدنا محمد النبى االم� 

من  االول

وفيه ارشح ما تمنيت ان اجده 

مغ�ات الرسعة من نظرية عمل وتركيب 

ليكون ا�هندس 

حديث التخرج او الفنى قادر عىل التعامل معه وضبطه 

لذا اتمنى ان اكون قد وفقت ولو ىف القليل ىف ايصال ما اردت ايصاله مع 

لبيان اى  مالحظاتكم

  اخطاء موجودة بالكتاب لتصحيحها باذن الله تعاىل ىف النسخة القادمة

  
  ھـ  ١٤٤٠

  م٢٠١٩-٦-
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والصالة والسالم اجمع� عىل سيد ا�رسل� سيدنا محمد النبى االم� 

  ،وعىل اله واصحابه اجمع� اما بعد

االوليرسنى ان اقدم لكم النسخة ا�بدئية من الجزء 

وفيه ارشح ما تمنيت ان اجده " مغ�ات الرسعة

مغ�ات الرسعة من نظرية عمل وتركيب ىف كتاب وهو 

ليكون ا�هندس  واالعطال الشائعه وضبط وتتبع العطل

حديث التخرج او الفنى قادر عىل التعامل معه وضبطه 

  وتتبع اعطاله

لذا اتمنى ان اكون قد وفقت ولو ىف القليل ىف ايصال ما اردت ايصاله مع 

مالحظاتكمم ان الكتاب مازال تحت ا�راجعة الستقبال 

اخطاء موجودة بالكتاب لتصحيحها باذن الله تعاىل ىف النسخة القادمة

    

                                /ا 
                               ١٤٤٠-٩-٢٧

-١الموافق                                        

  

  

 مقدمة
 مغیرات السرعة
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والصالة والسالم اجمع� عىل سيد ا�رسل� سيدنا محمد النبى االم� 

وعىل اله واصحابه اجمع� اما بعد

يرسنى ان اقدم لكم النسخة ا�بدئية من الجزء 

مغ�ات الرسعة" كتاب

ىف كتاب وهو 

وضبط وتتبع العطل

حديث التخرج او الفنى قادر عىل التعامل معه وضبطه 

وتتبع اعطاله

لذا اتمنى ان اكون قد وفقت ولو ىف القليل ىف ايصال ما اردت ايصاله مع 

م ان الكتاب مازال تحت ا�راجعة الستقبال العل

اخطاء موجودة بالكتاب لتصحيحها باذن الله تعاىل ىف النسخة القادمة
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  ١ مقدمة

  
فكرة ھذا الكتاب فى البداية كانت مجرد مالحظات ادونھا لنفسى عن 
مغیرات السرعة من الخبرة العملیة والكتب النظرية ودلیل المستخدم 

لتكون عونا لى عند الحاجة خصوصا انى فى البدء كنت اعمل فى مجال 
والتى التحتاج الى الكثیر للتعامل مع المغیرات والحقا فى الصیانة 

  !فكان لزاما تدوين المالحظات حتى اليفعل الزمن فعلته فانسى! المغیرات
ثم تطورت الضیف الیھا بعد الصور التوضیحیة حیث ان الصور تغنى عن 

فأنشئت ملف نصى ادون فیه النقاط العريضة لكل مايخص ،عشرات الكلمات
فاذا ما ، وضیحیة مختصرة لتكتمل الصورةمغیرات السرعة ومجلد به صور ت

حتم ظروف العمل التعامل مع مغیر السرعة اراجع الملف النصى فى 
  !عجالة واتصفح الصور لتنشیط الذاكرة

ثم تطورت الفكرة لكى يتم الشرح باستفاضة واضافة المزيد من الصور 
التوضیحیة لتكون كتاب يعین المھندس او الفنى حديث العھد بمغیرات 

  لسرعة على التعامل معھا وتدبر اعطالھاا
كان ھذا منذ بضعة سنوات ولم انتھى من الكتاب حتى عزمت العزم اخیرا 
على انھائه واستطعت بفضل هللا انھائه فى رمضان فى العشر االواخر بعد 

ان استغللت الوقت الضائع فى مشاھدة دقائق من مسلسل تافه 
  !كتابوساعات من اعالنات فارغة فى انھاء ال
  

ا  ا  
  ى ١٤٤٠رن  ٢٧

  

   

 ١مقدمة 
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  ٢ مقدمة

  
حقیقة ال ادرى لما تخلو المكتبة العربیة من كتب مختصة بشرح االجھزة 
االلكترونیة الحديثة مثل مغیرات السرعة واجھزة التحكم المبرمج واجھزة 

على الرغم من  القیاس من نظرية عمل وطريقة ضبط وامثلة وتطبیقات
  !التطور السريع فى الغرب والتطوير المستمر السريع لھذه االجھزة

ربما ينتظر العرب ان يصل الغرب الخر التقنیة ثم يشرحوھا حتى اليتعبوا 
  !!فى اعادة الشرح فى حالة ظھور تقنیة حديثة

ال ادرى لما يصر الكتاب على اخالء اى كتاب علمى من الصور الملونة ايضا 
ھیة على الرغم من ان جمیع الدراسات النفسیة الحديثة اثبتت بما الذا

اليدع مجاال للعك اقصد للشك ان الصور الملونة او تغییر االلون فى الكتابة 
ينشط المخ ويزيد من قدرته على االحتفاظ بالمعلومات كما انه مضاد جید 

  !!!لمللل
باالبیض واالسود وبجودة رديئة على الرغم  الكتب مزودة برسمفتجد اغلب 

من التطور السريع الالت التصوير الفوتغرافى والتى تمكنك من التقاط صور 
بجودة عالیة جدا وعلى الرغم ايضا من تطور برامج التصمیم والشرح والتى 

تمكنك من تصمیم صورة مبسطة للشرح وتوافر ماكینات التصوير االلوان 
  !الثمن وسھلة المنال عكس االمسوالتى اصبحت رخصیة 

فھنا يقیدنى االمكانیات ! حسنا ھذا ال يعنى انك ستجد صور بجودة عالیة
  قدر االمكانولكنى راعیت ان تكون الصور باعلى جودة ممكنة وبالوان ذاھیة 

  
  

 ا  

  
   

 ٢مقدمة 



 مغیرات السرعة

 

 ayman.yasser@ymail.com               ٨ ایمن یاسر                                /م
 

 مغیرات السرعة الریالى:الفصل الثانى

  
  

  تمھید
  

  الفصل االول المحركات الكھربیة

  
  ١٣                                            المحركات الكھربیة انواع 

   ١٤                                                 تركیب المحرك الحثى
  ١٦                                           نظریة عمل المحرك الحثى

  ١٨                                                       انواع المحركات 
   ١٩                                            مواصفات تغذیة المحرك 

  ٢٠                                        طرق توصیل ملفات المحرك
  ٢٢                                                        احمال المحرك 

  ٢٥                            قوانین ھامة                                 
  

  مغیرات السرعةمكونات الفصل الثانى 
  

  ٢٨                                             تعریف بمغیرات السرعة
  ٢٩                                            مكونات مغیرات السرعة

  ٣٦                                                تصمیم مغیر السرعة 
  ٣٨                                          التحكم فى سرعة المحرك 

  ٤٦                                               ماركات مغیر السرعة
  ٤٨                                              ممیزات مغیر السرعة 

  
  لفصل الثالث التحكم القیاسىا

  
  ٥٤                                                         التحكم القیاسى

  ٥٦                                               التحكم القیاسى الخطى
  ٥٧                           تشغیل المحرك اقل من سرعتھ المقننة 

  ٦١                          سرعتھ المقننة تشغیل المحرك اعلى من
           ٦٣                                                        ھرتز ٨٧نظام 

  ٦٩                                              المنحنىالتحكم القیاسى 
  
  

  الفھرس
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  ٧١                                                  مثال للتحكم القیاسى
  ٧٣                                                       قوانین مرجعیة 

  
  الفصل الرابع التحكم االتجاھى

  
  ٨٢                                                                  تمھید

  ٨٥                                             انواع التحكم االتجاھى
  ٨٧                                              مثال للتحكم االتجاھى

  ٩١                                                             االنكودر 
  ٩٨           ٤٤٠توصیل االنكودر بمغیر السرعة میكرومستر 

  ١٠١                                             قیاس بیانات المحرك 
  ١٠٤            ٤٤٠قیاس بیانات المحرك بواسطة میكرومستر 

  
  الفصل الخامس اختیار وتركیب مغیرات السرعة

  
  ١١٤                                      مواصفات مغیرات السرعة
  ١١٩                                        اختیار قدرة مغیر السرعة

  ١٢٢                                 اشتراطات تركیب مغیر السرعة
  ١٢٦                          توصیالت القدرة لجھاز مغیر السرعة

  ١٢٩                        توصیالت التحكم لجھاز مغیر السرعة 
  

  السرعةضبط مغیرات الفصل السادس 
  

  ١٥٩                                               شاشة مغیر السرعة 
  ١٦٢                                       دلیل استخدام مغیر السرعة

  ١٦٨                                                               الضبط 
  ١٧٦                                               مصدر امر السرعة 

  ١٨٦                                              jogالتشغیل اللحظى 
  ١٨٧                                                        نظام التحكم 

  ١٨٩                                           نوع التسارع او التباطؤ
  

  الفھرس
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  ١٩٤                                                       انواع التوقف 

  ١٩٥                                           الفرملة بالجھد المستمر
  ١٩٧الفرملة الدینامیكیة                                                  

  ٢٠٠                                               الفرامل المیكانیكیة  
  ٢٠٦                                                         دعم الجھد  
  ٢٠٩                                                           بدء تلقائى 

  ٢١٠      تعویض االنزالق                                             
  ٢١١                                                   البدء على الطایر

   ٢١٢                                          PIDنظام التحكم المغلق
  ٢١٤                                                        وضع الراحة

  ٢١٥                                                      نظام المراحل 
  ٢١٩                                                    التشغیل المباشر

  ٢٢١            اكتشاف قطع السیر او عمل الطلمبة على الفارغ 
  ٢٢٣الحمایة الحراریة للمحرك                                        

  جھاز مغیر السر
  الفصل السابع

  ٢٣٠       امثلة مختلفة على طرق برمجة نقاط الدخل والخرج 
  

  الفصل الثامن
  ٢٧٦                                                         تطبیقات   

  
  الفصل التاسع االعطال

  
  ٣٨٢                                                           االعطال

  ٣٨٨                                    اختبار جھاز مغیر السرعة 
  

  المراجع
  

  الخاتمة
  
  
  

  الفھرس
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  تمھید

قديما كانت اھم میزة لمحركات الجھد المستمر مقارنة بمحركات الجھد 
حتى تطورت الكترونات القدرة ، المتردد ھى سھولة التحكم فى السرعة

بقدرات كبیرة وبترددات  IGBTبصورة رھیبة وامكن تصمیم وانتاج ترانزستور 
تشغیل عالیة وبسعر مقبول مما امكن تصمیم وانتاج اجھزة مغیرات 

  ،عة لمحركات الجھد المتردد السر
باستمرار التطور المستمر باجھزة المعالجات امكن تصمیم وانتاج مغیرات 

سرعة تتحكم فى المحركات تحكم اتجاھى وتعطى دقة سرعة واداء عالى 
  للمحرك يقارب اداء محركات الجھد المستمر
ة من تركیب ونظري  Invertersفى ھذا الكتاب اتطرق الى مغیرات السرعة 

عمل وظروف التركیب والتشغیل وطرق الضبط لتطبیقات عديدة وايضا تتبع 
  االعطال وطرق اختبار الجھاز

بشرح مغیرات السرعة بصورة عامة مع ذكر  -على قدر استطاعتى–قمت 
مثال على مغیرات السرعة من سیمنز بصورة خاصة دون اھمال ذكر اى 

  من مغیرات السرعةاختالفات قد تكون موجودة فى الماركات االخرى 
بالتالى من المفترض عند انتھائك من ھذا الكتاب ان تكون قادر على 

التعامل مع اغلب اجھزة مغیرات السرعة وقادر على اختیار الجھاز 
المناسب للتطبیق المناسب وقادر على ضبط وتشغیل الجھاز تبعا لظروف 

  التطبیق
باستخدام مغیرات  فى اخر الكتاب يوجد تطبیقات مختلفة وطرق تنفیذھا

السرعة من سیمنز مع مالحظة ان الشرح على مغیرات السرعة 
میكرومستر وھى مغیرات السرعة القديمة من سیمنز والتى انتجت اجھزة 

طريقة توصیل وضبط میكرومستر لكن وھى نفس  سینمكاحدث تسمى 
بامكانیات احدث وطرق اسھل للضبط لذا وجدت انه من الضرورة بمكان 

لھذا  جزء ثانىثم اضافة ) االصعب نسبیا(لى االجھزة القديمة الشرح ع
الكتاب به شرح بسیط لالجھزة الحديثة سیمنتك كما يوجد ملحق اخر به 

  شرح بسیط لبعض ماركات مغیرات السرعة االخرى
من اسھل  الجزء الثانىمن المفترض ان قراءتك لھذا الكتاب تجعل قراءة 

  ..مايكون
  اتمنى ان اكون قد وفقت فیما اردت ايصاله من ھذا الكتاب 

  
  

 ا   

 
 
 
 
 
 

  تمھید



 

ayman.yasser@ymail.com 

  
  المحركات الكھربیة
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  الفصل االول
المحركات الكھربیة

 
 

 
 

 

  

  

  

  الفصل االول
 مغیرات السرعة

ایمن یاسر                                /م
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  المحركات الكھربائیة

وھى تقوم بتحويل الطاقة  ھى المحرك االساسى فى االالت الكھربیة
  الكھربیة الى طاقة حركیة

  المحركات الكھربیة الىتنقسم 
  

 مستمر جھد محركات .١
 محرك المغناطیس الدائم 

 محرك التوالى 

 محرك التوازى 

 المحرك المركب 

 متردد جھد محركات .٢
A. احادية الوجه محركات 

 حثیة  محركات 
 محرك قفص سنجابى 

 حلقات انزالق محرك 

 تزامنیة محركات 
B. ثالثیة االوجه محركات 

 حثیة محركات 
 محرك قفص سنجابى 

 محرك حلقات انزالق 

 تزامنیة محركات 
 )يعمل بجھد متردد او جھد مستمر(المحرك العام  .٣

المحركات الحثیة ھى المحركات االكثر شیوعا نتیجة لما تتمتع به من 
بساطة التركیب وقلة الصیانة الضرورية مقارنة بمحركات الجھد المستمر 

فالصیانة ) التى تطلب تغییر الشربون او الكربونة كل عدد ساعات معینةو(
  الوحیدة الضرورية للمحركات الحثیة ھى تغییر رومان البلى فقط

العیب الوحید ھو صعوبة التحكم فى سرعة المحركات الحثیة بنفس دقة 
لكن بتطور صناعة الكترونات القدرة  وكفائة محركات الجھد المستمر

السريعة امكن تطوير وتصنیع مغیرات سرعة تتحكم فى سرعة  والمعالجات
  المحرك الحثى بدقة وكفائة عالیة وذا سعر مناسب تقريبا

  
سیتم القاء نظرة مختصرة على نظرية عمل وتركیب وخواص المحرك الحثى 

  قبل الدخول فى شرح مغیرات السرعةوخواص االحمال المختلفة 
  
  
  

  الفصل االول



 مغیرات السرعة

 

 ayman.yasser@ymail.com               ١٤ ایمن یاسر                                /م
 

 مغیرات السرعة الریالى:الفصل الثانى

  
  القفص السنجابى تركیب محرك

  العضو الثابت
لتقلیل (يصنع من شرائح من الصلب السلیكونى جسم اسطوانى 

يتم لف  slotsبه مجارى او ) فقد الطاقة بواسطة التیارات الدوامیة
ملفات العضو الثابت بھا بعدد اقطاب معینة وطريقة لف معینة وقطر 

ھا بمصدر ويخرج اطراف الملفات الى الروزتة لیتم توصیل سلك معین
  التیار

  
  

   العضو المتحرك
عبارة عن اسطوانة من شرائح الصلب السلیكونى بھا مجارى او 

slots  او النحاس فى (توضع بھذه المجارى قضبان من االولمونیوم
  على القضبان shortويوجد حلقتین لعمل قصر او ) القدرات الكبیرة

ويوضع العضو الدوار بداخل  المحركمثبت فى ھذه االسطوانة اكس 
العضو الثابت ويرتكز على رومان بلى لكى يكون العضو الدوار حر 

  الحركة

  
عدد اقطاب العضو المتحرك متغیرة وتعتمد على عدد اقطاب العضو 

بتغییر عدد اقطاب  المحركالثابت لذا يمكن التحكم فى سرعة ھذا 
 المحركاتفى  تغیر طريقة توصیل الملفاتعن طريق العضو الثابت 

  من النوع دلندر
  

  
  

  الفصل االول
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  حلقات االنزالق محرك

  العضو الثابت
القفص السنجابى ھو جسم اسطوانى  لمحركمثل العضو الثابت 

لتقلیل فقد الطاقة (يصنع من شرائح من الصلب السلیكونى 
به مجارى يتم لف ملفات العضو الثابت بھا ) بواسطة التیارات الدوامیة

ويخرج اطراف  اقطاب معینة وطريقة لف معینة وقطر سلك معینبعدد 
  الملفات الى الروزتة لیتم توصیلھا بمصدر التیار

  
 

  العضو الدوار 
عبارة عن اسطوانة من شرائح الصلب السلیكونى بھا مجارى توضع 

وعدد اقطاب بھذه المجارى ملفات من النحاس بطريقة لف معینة 
وتتصل ھذه الملفات بحلقات انزالق يقابلھا فرش كربونیة  معینة

حتى يمكن اضافة مقاومة خارجیة لملفات العضو المتحرك للتحكم 
  .وعزمه المحركفى سرعة 

ويوضع العضو الدوار بداخل  المحركمثبت فى ھذه االسطوانة اكس 
العضو الثابت ويرتكز على رومان بلى لكى يكون العضو الدوار حر 

  الحركة

  
  

 

  
  

  الفصل االول



 مغیرات السرعة

 

 ayman.yasser@ymail.com               ١٦ ایمن یاسر                                /م
 

 مغیرات السرعة الریالى:الفصل الثانى

  
  

  نظرية عمل المحرك الحثى
بتوصیل جھد متردد على ملفات العضو الثابت يتولد مجال مغناطیسى دوار 

  يدور بسرعة تسمى السرعة التزامنیة
نتیجة قطع العضو الدوار لمجال العضو الثابت يتولد فیه بالحث جھد كھربى 

  مجال  تیار يولد ينتج عنه
والمتحرك يتولد عزم دوران فیدور المحرك  العضو الثابتى نتیجة مجال

  بسرعة اقل من السرعة التزامنیة نتیجة االحتكاك
 مالحظات

  للعضو الثابت تسمى بالسرعة التزامنیة الدوار مجالالسرعة 

 نصف عدد االقطاب /التردد*٦٠=السرعة التزامنیةN=60*F/P  

  سرعة دوران المحرك اى سرعة العضو الدوار اقل من السرعة

التزامنیة نتیجة االحتكاك الناتج عن رومان البلى ونتیجة الحمل على 

المحرك والفرق بین السرعتین مقسوما على السرعة التزامنیة 

 وھو اقل من الواحد Slipيعرف باالنزالق 

 Slip  للعضو  الدوار لمجاالاو معامل االنزالق ھو الفرق بین سرعة

والفرق فى  العضو المتحركوسرعة  )السرعة التزامنیة(الثابت 

والتى تمرر تیار (العضو المتحركك فى .د.السرعتین ھو الذى يولد ق

بالتالى كلما زاد ) المحركفیولد مجال فیدور  العضو المتحركفى 

ار المحرك ايضا كلما زاد معامل االنزالق زاد تیمعامل االنزالق زاد عزم 

 المحرك

  الن (ويحدث عند لحظة تشغیل المحرك ١=اعلى معامل انزالق

لذا يسحب ) سرعة العضو الدوار بصفر

المحرك فى لحظة البدء تیار عالى قد 

 امثال التیار المقنن ٦يصل الى 

  اقل معامل انزالق يحدث عند وصول

المحرك للسرعة المقننة بالتالى يكون 

يقل تیار المحرك عالى لحظة البدء و

حتى يصل الى التیار المقنن عندما يصل 

 المحرك للسرعة المقننة

  ٥محركات القفص السنجابى االنزالق الطبیعى لھا %normal slip 

motor فى االحمال الكبیره التى تحتاج عزم عالى تستخدم معھا و

 %٢٠ قد يصل الى محركات ذات معامل انزالق مرتفع

  

  

  

  الفصل االول
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 طردى مع مربع الجھدالعزم يتناسب 

  عالى وممكن  تیارمما يسحب % ٢٠العزم يقل % ١٠لو الجھد اقل

  فى حالة الحمل الكامل يفصل اوفرلود

  دات مما يؤدى الى اجھا% ٢٠العزم يزيد % ١٠لو الجھد زاد

ال قد ولكن بصورة طفیفة و دة الجھدابزي میكانیكیه ايضا يزيد التیار

 يفصل اوفرلود

  زيادة الجھد يؤدى الى خفض معامل القدرة لزيادة تیار المركبة الغیر

فعالة نتیجة ترحیل منحنى المغناطیسیة والعمل على نقطة التشبع 

ال يقابله زيادة فى المجال المغناطیسى وفى  تیارمما يستھلك 

رة اقل منھا فى حالة خفض الجھد وقد ال النھاية يزيد التیار ولكن بصو

 د لذا يفضل وجود حماية ضد ارتفاع الجھديفصل اوفرلو

  خفض الجھد يزيد من معامل القدرة ويزيد التیار لیعوض خفض الجھد

 للمحرك القیمة المقننةالن القدرة ثابتة حتى يزيد التیار عن 

 وسیفصل االوفرلود

  العزم يتناسب عكسى مع مربع التردد

  العزمبالتالى بزيادة التردد يقل العزم وبخفض التردد يزيد  

 السرعة تتناسب طردى مع التردد

 بالتالى بزيادة التردد تزيد السرعة وبخفض التردد تقل السرعة 

  بدء المحركات التاثیرية
  مرات التیار  ٧- ٦تقريبا (لحظة البدء يسحب المحرك تیار عالى

يؤدى لحدوث فقد كبیر فى الطاقه وخفض لجھد الشبكه ) المقنن

لحظة البدء قد يؤثر على باقى االحمال فمثال سترى ارتعاش فى 

االضاءة وربما تؤدى الى مشاكل فى عمل االجھزة االلكترونیة او فى 

خفض الجھد قد يؤدى لفصل (تحكم عمل ريلیھات وكونتاكتور ال

خفض الجھد يقلل (االخرى  المحركاتاو حتى مشاكل فى ) الكويل

العزم بالتالى قد تفصل بسبب الحمل الزائد فى حالة كانت تعمل 

 )بحمل كامل

  
  

  

  الفصل االول
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  لحظة بدء دوران المحرك يولد عزم اكبر كثیرا من عزم الحمل الكامل

يزيد من معدل تلف االجزاء المیكانیكیة وايضا يزيد مما ) تقريبا الضعف(

من اوقات توقف االلة للصیانة حیث يقل العمر االفتراضى لرومان 

البلى او الجلب او التروس او الجیربوكس كما يسبب نطر او قطع 

  .....للسیور

  

  كیلو وات ٥لذا يتم استخدام وسیلة لبدء المحركات االكبر من 
  دلتا –استخدام ستار  

  استخدام محول ذاتىauto transformer 

  استخدام اجھزة البدء الناعمsoft starter 

  قد يتم استخدام مغیرات السرعة للبدء فقط النھا تعطى عزم الحمل

الكامل فى السرعات المنخفضة اى عند البدء على خالف اجھزة 

  البدء الناعم

  NEMA نیماطبقا لل المحركاتانواع 
 Bمن النوع  محركاتالعزم والسرعة مشابھة للخواص  Aمن النوع  محرك

لكن لھا تیار بدء عالى قد يؤدى لضرب الفیوز اثناء البدء اذا لم يتم اختیاره 
  نادر محركاتبدقة وھذا النوع من ال

ھذا النوع ھو الشائع لالستخدامات العامة ذات  Bمن النوع  محرك
دء وعزم تشغیل السرعة الواحدة وھو مناسب للتطبیقات التى تطلب عزم ب

  .طبیعى مثل المراوح والطلمبات والسیور ذات الحمل الخفیف
من % ٢٥٠من العزم الكامل وعزم االنھیار ب % ١٥٠يكون عزم البدء ب 

  العزم الكامل

  
 

  الفصل االول
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النوع مصمم لالحمال التى تطلب عزم بدء عالى  ھذا Cمن النوع  محرك

  وسرعة واحدة مثل الكسارات والمقلبات والسیور ذات الحمل الثقیل
من % ٢٠٠من العزم الكامل وعزم االنھیار ب % ٢٥٠يكون عزم البدء ب 

 العزم الكامل
من  محركاتعزم التشغیل وتیار التشغیل مشابه لل معامل االنزالق و ويكون
 Bالنوع 
  Dمن النوع  كمحر

من العزم الكامل مما يجعلھا مناسبة لالحمال % ٢٨٠يكون عزم البدء ب 
  التى تطلب عزم بدء عالى جدا اثناء البدء مثل المكابس 

Punch presses and oil well pump 
ال يوجد عزم انھیار حیث ينخفض عزم البدء الى عزم التشغیل مباشرة 

  %١٣-٥ومعامل االنزالق لھا يكون 
  
 

  مواصفات تغذية المحرك
  یعمل بصورة طبیعیة فى حالة ل يصمم المحرك NEMA طبقا للنیما

  مع ثبات التردد% (١٠زيادة او انخفاض جھد المصدر بمقدار(  

  مع ثبات الجھد% (٥زيادة او نقص التردد بمقدار(  

  فولت تقريبا ٣٫٨%  (١عدم اتزان جھد الثالث فازات بما ال يزيد عن(  

سیسبب % ١حدوث عدم اتزان للجھد الثالث فازات بنسبة اكبر من (

  )المحركمما يستوجب تخفیض قدرة  المحركحرارة زائدة على 

  فى درجة (لمدة دقیقتین  حمل زائد% ١٥٠ المحركيجب ان يتحمل

لذا االوفرلود الزم يفصل عند مرور تیار ) (حرارة التشغیل الطبیعیة

  )من دقیقتین فى اقل المحركمن تیار % ١٥٠

 تیار البدء يتحمل المحرك locked rotor current  فى (ثانیة  ١٢لمدة

بفصل فازة من  المحركلذا نختبر ) (درجة حرارة التشغیل الطبیعیة

ثوانى  ١٠ھیزن والزم يفصل فى اقل من  المحركاالوفرلود وتشغیل 

و بالتالى ل..ثانیة فقط ١٢يتحمل  المحركالن )  ١٠لالوفرلود كالس (

 ھیتحرق المحرك ٣٠او  ٢٠استخدمت اوفرلود كالس 

  ١بمعامل صیانة اكبر من  المحركتشغیل Service factor  ھیقلل

  العمر االفتراضى كما ان الكفاءة والسرعة ومعامل القدرة ھیختلفوا

  

 
 
  
  

  الفصل االول
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  او دلتا نجمة المحركتوصیل ملفات 

   نجمةفى حالة 
   3√/الملف ھو جھد المصدرفان الجھد المسلط على 
  تیار الملف ھو تیار المصدر

  فى حالة دلتا 
يكون  المحركبالتالى عزم  فان الجھد المسلط على الملف ھو جھد المصدر

 ٣٨٠فى حالة وجود محركین محرك جھد دلتا ( نجمةاعلى منه فى حالة 
فان المحرك  والسرعة فولت وبنفس القدرة ٣٨٠فولت واالخر جھد نجمة 

  )االول عزمه اكبر من المحرك الثانى
  3√/ تیار الملف ھو تیار المصدر

  

  
  
  

  نجمة المحركتوصیل 
يتم توصیل بدايات او نھايات الملفات معا وتوصیل الجھد للثالث اطراف 

  االخرى

  
 

  commonيتم غلق او قصر نھايات الملفات بقطعتین من النحاس 
  ٣-٢-١الملفات يتم توصیل التغذية لبدايات 

  
  3√اعلى من جھد دلتا بمقدار  نجمةجھد 
  3√يكون اقل من تیار دلتا بمقدار  نجمةتیار 

  
  بعمل المحرك باعلى جھد واقل تیار مسجلین على يافطة المحرك

   

  الفصل االول



 

ayman.yasser@ymail.com 

يتم توصیل بداية كل ملف بنھاية ملف اخر وتوصیل الجھد على البدايات او 

 

بالتالى (تم توصیل بداية ملف بنھاية ملف اخر بواسطة قطعة من النحاس 

  او االطراف االخرى 

  يعمل المحرك باقل جھد واعلى تیار مسجل على الیافطة

نجمة بالخطأ  وكان من المفترض يكون دلتا 
للنصف تقريبا بالتالى سیعمل بصورة 
جیدة لو الحمل اقل من النصف اما لو عمل بحمل كامل سیسحب 

  200  220  250  

  ٢٥٠  ٢٢٠  ٢٠٠  
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  دلتا المحرك
يتم توصیل بداية كل ملف بنھاية ملف اخر وتوصیل الجھد على البدايات او 

تم توصیل بداية ملف بنھاية ملف اخر بواسطة قطعة من النحاس 
  !)قطع ٣

او االطراف االخرى  ٣-٢- ١يتم توصیل الجھد على االطراف 

  3√بمقدار  نجمةجھد دلتا اقل من جھد 
  3√بمقدار  نجمةتیار دلتا يكون اعلى من تیار 

  نجمةعزم دلتا يكون اعلى من عزم 

يعمل المحرك باقل جھد واعلى تیار مسجل على الیافطة

نجمة بالخطأ  وكان من المفترض يكون دلتا  المحركاذا تم توصیل 
للنصف تقريبا بالتالى سیعمل بصورة  المحركاو العكس تقل قدرة 

جیدة لو الحمل اقل من النصف اما لو عمل بحمل كامل سیسحب 
تیار عالى ويحترق

  حرارة يتحملھا المحركاقصى درجة 

  تعتمد على نوع عزل المحرك

  A E  B  F  H  نوع العزل

  ١٨٠  ١٥٥  ١٣٠  ١٢٠  ١٠٥  اقصى درجة حرارة م

  
   

  الفصل االول
 مغیرات السرعة

ایمن یاسر                                /م
 

  
المحركتوصیل 

يتم توصیل بداية كل ملف بنھاية ملف اخر وتوصیل الجھد على البدايات او 
  النھايات

 
تم توصیل بداية ملف بنھاية ملف اخر بواسطة قطعة من النحاس 

٣تم استخدام 
يتم توصیل الجھد على االطراف 

  
جھد دلتا اقل من جھد 

تیار دلتا يكون اعلى من تیار 
عزم دلتا يكون اعلى من عزم 

  
يعمل المحرك باقل جھد واعلى تیار مسجل على الیافطة

  
اذا تم توصیل 

او العكس تقل قدرة 
جیدة لو الحمل اقل من النصف اما لو عمل بحمل كامل سیسحب 

 تیار عالى ويحترق
  
  

اقصى درجة 
  

تعتمد على نوع عزل المحرك
  

نوع العزل

اقصى درجة حرارة م
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  المحركاحمال 

  عزم ثابتالاحمال 
حیث يكون عزم الحمل ثابت مع تغیر السرعة فعزم الحمل عند السرعة 

  المنخفضة يساوى عزم الحمل عند السرعة العالیة 
قدرة الحمل تتناسب طردى مع السرعة فتكون القدرة منخفضة فى 

  السرعة المنخفضة وعالیة فى السرعة العالیة
والطلمبات الترسیة  displacement pumpمثل السیور وطلمبات االزاحة 

   hoists-traction devicesوالرافعات واجھزة الجر  والضواغط
 

  العزم ثابت والقدرة تتناسب طردى مع السرعة

 
 ٥لمدة دقیقة كل % ١٥٠يجب ان يتحمل مغیر السرعة حمل زائد مقداره 

  HO=High over loadدقائق وھو مايعرف بحمل زائد عالى 
ولكن عادة % ١٥٠الزائد للجھاز يضبظ ب  ھذا ال يعنى ان معامل الحمل

  %١١٠يكون 
 

  احمال العزم المتغیر
يتغیر العزم مع تغیر السرعة فیكون عزم منخفض فى السرعة المنخفضة 

  )السرعةالعزم يتناسب مع مربع ( ويزيد العزم مع زيادة السرعة
القدرة تتناسب (وتنخفض بخفض السرعة  ايضا تزيد القدرة بزيادة السرعة

  )السرعةمع مكعب 
  البالور - centerifugesطلمبات الطرد المركزى  –مثل المراوح 

ال يتم تشغیل المراوح او الطلمبات اعلى من السرعة المقننة الن القدرة 
  ستزيد بصورة كبیرة

العزم يتناسب طردى مع مربع السرعة والقدرة تتناسب طردى مع مكعب 
  السرعة

  
  
  

  الفصل االول
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لمدة دقیقة كل خمس % ١١٠يجب ان يتحمل مغیر السرعة حمل زائد 
 LO=low over loadدقائق وھو مايعرف بحمل زائد منخفض 

ولكن عادة يكون % ١١٠ھذا ال يعنى ان معامل الحمل الزائد يضبط ب 
١٠٥%  

يمكن استخدام مغیر السرعة المصمم الحمال العزم الثابت مع  بالتالى
ھناك جدول يحدد اقصى !! ( تقريبا% ١٠حمل عزم متغیر قدرته اكبر بمقدار 

  )قدرة محرك عزم متغیر واقصى قدرة محرك عزم ثابت يوصل بمغیر السرعة
  مثال مغیر السرعة من سیمنز 

  
  كیلو وات  ٤يكون  )سیر مثال حمل ذا عزم ثابت (اقصى قدرة محرك

  امبیر ١٧٫٥والتیار 

  كیلو  ٥٫٥يكون  )مثال طلمبة مل ذا عزم متغیرح(اقصى قدرة محرك

  امبیر ٢٢وات ويكون التیار 

  
  احمال القدرة الثابتة

تطلب ھذه االحمال عزم عالى عند السرعة المنخفضة وعزم منخفض عند 
حیث فى البداية تكون  بتكون القدرة ثابته مثل االت الثقوالسرعة العالیة 

السرعة منخفضة والعزم عالى الحداث ثقب ثم تزيد السرعة ويقل العزم 
  كلما مر الوقت

  والمغزلاالت اللف  –المخارط  - االت الطحن–مثل االت الثقب 
Frilling and milling machines-lathe machine,winder and spindle 

drives  
  مع السرعة القدرة ثابتة والعزم يتناسب عكسى

 

  
  

 ھمامع العلم ان احمال العزم الثابت واحمال العزم المتغیر 
  االحمال االكثر شیوعا

  
  

  االولالفصل 
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  جدول يوضح خواص االحمال المختلفة

 

  
  

  تبريد المحرك
مروحة تبريد المحرك الحثى مثبتة على محور دوران المحرك وتدور بنفس 

  ، سرعة دورانه
المروحة تتناسب مع مكعب سرعة دوران المحرك بالتالى قدرة تبريد ھذه 

اذا تم خفض سرعة المحرك عن السرعة المقننة تنخفض قدرة تبريد 
  مروحة المحرك بصورة كبیرة

  فى حالة احمال العزم المتغیر بخفض السرعة ينخفض عزم الحمل

حیث ان العزم يتناسب طردى مع مربع السرعة بالتالى لن يحدث 

الن قدرة التبريد انخفضت وايضا عزم الحمل ( بريدمشاكل فى الت

  )انخفض اذا ال مشاكل

  فى احمال العزم الثابت فى السرعات المنخفضة سیكون العزم ثابت

بالتالى تكون قدرة تبريد المروحة غیر كافیة لتبريد المحرك بالتالى 

يجب اضافة مروحة تعمل بمحرك اخر لتبريد المحرك او يتم تخفیض 

ويكون ذلك اجباريا فى حالة التشغیل باقل من نصف  المحركقدرة 

 السرعة المقننة

  
  
  

  

  الفصل االول
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 قوانین ھامة

 

 
 
 

  
  

 

  الفصل االول
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  Invertersمغیرات السرعة 

  
جھاز الكترونى يستخدم فى التحكم فى سرعة 

  والتردد بالتحكم فى قیمة الجھد المحركات
  

بالتالى ، نصف عدد االقطاب /التردد*60=سرعة المحرك 
سرعة المحرك تتناسب طرديا مع التردد فبزيادة التردد 

  تزيد السرعة وبخفض التردد تنخفض السرعة
  

 pi*f*2بخفض التردد تنخفض الممانعة الحثیة للملفات 
ھو الجھد  المحركبالتالى سیزيد التیار اذا كان جھد 

  على التیار ظلذا يتم خفض الجھد بنفس نسبة خفض التردد للحفا،المقنن 
  

  
  

  الجھاز يتكون من ثالث مراحل 
  

 مستمر  جھدالمتردد الى  الجھدتوحید ل قنطرة المرحلة االولى
  IGBTبواسطة قنطرة من الدايود او ثايرستور او الترانزستور 

 المرحلة الثانیة DC bus  بواسطة مكثف او  المستمرتنعیم الجھد
  ملف او كالھما

 متردد  جھدالمستمر الى  الجھدتحويل ) العاكس( المرحلة الثالثة
تتكون من ستة ترانزستور من  )انفرتر(العاكس مرة اخرى بواسطة 

 او موديول واحد يجمع الستة ترانزستور IGBTالنوع 
  

  ملحوظة
  توحید الجھد المتردد الى مستمر تسمى دائرة قنطرة او توحید دائرة

  converter  كونفرتر باالنجلیزية او

  باالنجلیزية الجھد المستمر الى متردد تسمى عاكس او تحويلدائرة 

  inverter انفرتر

  الفصل الثانى
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تردد التحكم فى قیمة وتردد الجھد الم بما ان الھدف االساسى ھو

  !انفرتر العاكس اى فتسمى مغیرات السرعة باسم المرحلة الثالثة اى
  

توحید التیار المتردد الى تیار مستمر بواسطة قنطرة من   المرحلة االولى
  IGBTالدايود او ثايرستور او الترانزستور 

عند استخدام الدايود كموحد يعنى اننا النستطیع التحكم فى قیمة الجھد 
المستمر وذلك يعنى ان الجھد المستمر يصل الى قیمته االسمى فى 

 عالى مغیر السرعةزمن صغیر مما يعنى ان تیار بدء 
فى جھد  ٢نظريا جذر ( جھد المصدر*١٫٣٦=  dc busالجھد المستمر 

  )المصدر
  

  
 
 

 
 
 
 
 
 

اعلى منھا فى  مغیر السرعةعند استخدام الثايرستور كموحد فان كفائة 
حالة استخدام الدايود كموحد كما ان امكانیة التحكم فى زاوية اشعال 
الثايرستور تعنى التحكم فى جھد الثايرستور تعنى اننا نستطیع زيادة 

 السرعةمغیر تدريجیا بالتالى نقلل من تیار بدء  dc bus المستمر جھدال
مغیر او قدرة (امبیر  ٥٠ذات تیار اكبر من  مغیر السرعةوعادة يستخدم فى 

االكبر من  سیمنزوفى مغیرات السرعة من ، كیلو وات ٢٢اكبر من  السرعة
 )فان قنطرة التوحید تكون دائما من الثايرستور، ك وات  ٦٠٠

  
  

  
  

  الفصل الثانى
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  تیار التسرب عبر الثايرستور كبیر فى حالة االنحیاز العكسى مع

بالتالى يجب عدم ارسال نبضة فى ، gateوجود نبضة فى البوابة 

حالة كان الثايرستور فى حالة انحیاز عكسى ولفعل ذلك توجد دائرة 

تتعقب تردد المصدر لذا فى حالة كان المصدر مولد كھرباء فان ضبط 

،  ھذا مغیر السرعةجدا فى حالة استخدام منظم السرعة ضرورى 

اذا وجد مشكلة فى تردد المصدر قد يسبب اشعال خاطىء و

بالتالى تفصل  dc bus مستمرجھد الالللثايرستور فیؤدى الى خفض 

  مغیر السرعة

  معامل االزاحةdisplacement factor  يكون منخفض فى حالة

  استخدام الثايرستور بسبب ترحیل موجة التیار عن موجة الجھد 

  ايضا انخفاض معامل القدرةpower factor  بسبب التشوه فى موجة

 التیار

المتردد الى  الجھدلتوحید  IGBTلذا يفضل استخدام قنطرة من الترانزستور 
فى زاوية التیار لتكون مستمر بدال من قنطرة الثايرستور حیث يتم التحكم 

بواحد  displacement factorنفس زاوية الجھد بالتالى يكون معامل االزاحة 
صحیح ايضا يتم التحكم فى شكل موجة التیار لتكون موجة جیبیة تقريبا 

  بالتالى يكون معامل القدرة عالى
  

  
  

وتكون قادرة على  active front endفى ھذه الحالة  مغیر السرعةتسمى 
  .اعادة الكھرباء المرتدة من المحرك فى حالة الفرملة الى المصدر

يفضل اضافة ) تیار خطأ عالى(فى حالة مصدر الكھرباء ذا المعاوقة الصغیرة 
لحماية القنطرة من التلف لذا فى  مغیر السرعةمعاوقة حثیة على دخل 

مولد يفضل عدم حالة العمل من المحول نضیف المعاوقة وفى حالة ال
  كبیرة جدا مقارنة بالمحول المولداستخدامھا حیث ان معاوقة 

  يعیبھا ھو السعر الغالى مقارنة بقنطرة الثايرستور
  
  

  الفصل الثانى
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على  RC يمكن ايضا استخدام قنطرة توحید من الدايود مع اضافة مقاومة

  للحد من تیار البدء خرج القنطرة
بالمصدر لخفض تیار بدء  مغیر السرعةيتم توصیل المقاومة لحظة توصیل 

على اطراف  dc busالعالى حیث يزيد الجھد تدريجیا فى ال  مغیر السرعة
على او كوبرى قنطرة  عملالمكثف حتى تمام شحن المكثف فیتم 

  المقاومة النھا ان ظلت فى الدائرة فتسبب فقد عالى
   

  
  

  
  

  تنعیم الجھد المستمرالمرحلة الثانیة 
   يتم استخدام ملف او مكثف او كالھما للتنعیم

  dv/dtحد من معدل التغیر فى الجھد بالحیث يقوم المكثف 
 di/dtحد من معدل التغیر فى التیار بال الملفيقوم 

كما ان المكثف يقوم بتنعیم الجھد المستمر الموحد وايضا يقوم بتغذية 
من معامل القدرة ايضا يقوم بتخزين الكھرباء فار مما يرفع  المحرك بالكیلو

ويكون معه دائرة شحن فى حالة قنطرة الدايود وفى  المرتدة من المحرك
 حالة قنطرة الثايرستور اليحتاج الى دائرة الشحن كما اوضحنا

 
 

    

  الفصل الثانى
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تحويل الجھد المستمر الى متردد متغیر  لمغیر السرعةالمرحلة الثالثة 

  القیمة والتردد
عن ) الجھد المتردد (  مغیر السرعةيتم التحكم فى قیمة جھد خرج 

اى التحكم فى عرض النبضة  PWM (pulse width modulation)طريق
  )نبضة تشغیل الترانزستور(

(  يتم التحكم فى زمن تشغیل الترانزستور كنسبة مئوية من الزمن الكلى
  ) زمن ايقاف الترانزستور+الزمن الكلى ھو زمن تشغیل الترانزستور

زاد جھد خرج  هكلما زاد زمن تشغیل الترانزستور مقارنة بزمن ايقافف
  الترانزستور

 بزيادة زمن تشغیل الترانزستور يزيد الجھد
  

  
 

يتم التحكم فى زمن تشغیل الترانزستور للتحكم فى قیمة الجھد للحصول 
  موجة جیبیةعلى 

  

  
  

  الموجة الناتجة ال تكون جیبیة خالصة ولكن تكون بالشكل التالى
  

  
  
 

  الفصل الثانى
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 career frequency or pulseتردد تشغیل وفصل الترانزستور يسمى 

frequency   تقريباكیلو ھرتز  ١٨-٤وھو يتراوح بین  
كلما زاد ھذا التردد كلما كانت الموجة اقرب للموجة الجیبیة بالتالى تقل 

ولكن زيادة التردد سیزيد من حرارة ،  المحركالتوافقیات المؤثرة على 
بسبب المعاوقة  المحركايضا قد يسبب جھد عالى على  IGBTترانزستور 

 للكابل فى حالة كان الكابل طويل السعوية
  

  انخفض ھذا التردد السرعةمغیر كلما زادت قدرة 
  )تختلف القیم قلیال بین الماركات(مثال فى بعض الماركات 

كیلو ھرتز  والقیمة  ١٨- ١كیلو وات يكون التردد  ٣٠االقل من  مغیر السرعة
  كیلو ھرتز ١٠االفتراضیة 

كیلو ھرتز والقیمة  ٩- ١كیلو وات يكون التردد  ٣٠االكبر من  مغیر السرعة
  كیلو ھرتز ٦االفتراضیة 

  
  دائما النقم بتغییر قیمة ھذا التردد ونتركه على االعداد االفتراضى

 من الشركة المصنعة

 اذا زاد طول كابل المحرك عن قیمة معینة يتم خفض التردد  

 مغیر يجب خفض قدرة  اذا تم زيادة التردد عن القیمة االفتراضیة

 السرعة

  فى حالة كانت الضوضاء لیست ھامة فى التطبیق يمكن خفض

  !)المقنن قلیال مغیر السرعةحتى نزيد من تیار (قیمة التردد 

تردد توصیل وفصل الترانزستور للحصول على ( carrier freqكلما زاد ال 
وانخفضت  لمغیر السرعةكلما تحسن شكل موجة الخرج ) جھد متردد

 زاد االجھاد على عزل المحرك وايضا  التوافقیات ولكن فى نفس الوقت
الن زيادة التردد معناه زيادة حرارة  لمغیر السرعةانخفض العمر االفتراضى 

مغیر موديول البور وبالتالى يقل العمر االفتراضى مع العلم بزيادة قدرة 
 ٠٠٠بتردد اقل مغیر السرعةيتم تشغیل  السرعة

 

CARRIER 

FREQ  

ضوضاء 

  المحرك

مغیر حرارة 

  السرعة

شكل 

موجة 

  الخرج

االنبعاثات 

 EMLالكھرومغناطیسیة 

  تزيد  تتحسن  تزيد  تقل  زيادة التردد

خفض 

  التردد
  تقل  تسوء  تقل  تزيد

  
 
 

  الفصل الثانى
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حقیقة لم اقابل تطبیق تم فیه تغییر القیمة االفتراضیة لكن وجب التنويه 

  !!!على اى حال
وذلك النه  IGBTالترانزستور المستخدم فى المرحلة الثالثة يكون من النوع 

يتحمل تیارات كبیرة بالتالى نستطیع استخدامه فى قدرات كبیره ايضا 
يتحمل ترددات عالیة بالتالى نستطیع ان نحصل على موجة جیبیة اضف 

 gtaeلذلك انه يتم التحكم به بسھولة عن طريق نبضة جھد الى البوابة 
  gate powerبالتالى تكون قدرة التحكم منخفضة 

  

صورة لموديول من الترانزستور من النوع 

IGBT ويسمىIGBT module  

 

  تردد الترانزستور متر يجب خفض ١٥اذا زاد طول الكابل عن carrer 

freq  طول (فیحرقه  المحركزائد على اطراف حتى اليسبب جھد

 )ارجع لدلیل االستخداملذا  الكابل يختلف من ماركة الى اخرى

يتعرض المحرك نتیجة للتوصیل والفصل السريع للترانزستور 
 dv/dtالجھاد عالى على عزل الملفات نتیجة للتغیر السريع للجھد 

  
حیث يكون جھد المحرك عبارة عن نبضات من الجھد المستمر قیمتھا 

  میكرو ثانیة ٠٫١تقريبا وزمن النبضة  ٤٠٠*١٫٣٦
تغیر الجھد على ملفات المحرك تقريبا  بالتالى يكون معدل
  میكرو ثانیة/كیلوفولت٥

  
  يجب ان يتحمل عزل ملفات المحرك ھذا االجھاد العالى

 
  يؤدى ذلك لوجود جھد لحظى عالى على المحركايضا 

 dc busجھد المستمر ال*  ١٫٩=  peakاقصى جھد لحظى على المحرك 
  جھد المصدر*١٫٣٦=  dc busالجھد المستمر 

  جھد المصدر* ٢٫٦= بالتالى اقصى جھد على اطراف المحرك
 ١٠٤٠=٢٫٦*٤٠٠=فولت يبقى اقصى جھد لحظى  ٤٠٠لو جھد المصدر 

  !!!فولت
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  !میكرو ثانیة / متر ١٥٠نبضات الجھد تتحرك فى الكابل بسرعة 

وتقل بزيادة طول الكابل يزيد الزمن فھذه السرعة تعتمد على طول الكابل 
  السرعة

  
  

نتیجة الن مقاومة ملفات المحرك اكبر من مقاومة الكابل فان موجة الجھد 
ترتد بمجرد وصولھا الى المحرك وتعود الى جھاز مغیر السرعة الذى يردھا 

  ثانیة میكرو ٠٫١ويكون الزمن الكلى  للمحركمرة اخرى 
يجب ان مرة اخرى للمحرك بالكامل لكى يرد مغیر السرعة موجة الجھد 

  اقل من زمن انتشار الموجة dc bus يكون زمن زيادة الجھد المستمر
  السرعة/طول الكابل=میكرو ثانیة  ٠٫١=زمن انتشار الموجة 

 ١٥٠/طول الكابل= میكرو ثانیة ٠٫١

اى ان طول الكابل يجب ان يكون اقل من  متر ١٥= ١٥٠*٠٫١= طول الكابل 
 )تختلف من ماركة الى اخرى( ذلك

 
 

  المراحل الثالث الرئیسیة لمغیر السرعة صورة توضح
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 لمغیر السرعةيوجد تصمیمین 

 Current source inverterمصدر للتیار  مغیر السرعة .١

 voltage source inverterمصدر للجھد  مغیر السرعة .٢

 Current source inverterمصدر للتیار  مغیر السرعةاوال 
  

  د مقدار تحمل الجھد العكسىحتى يزيالدايود يوصل توالى مع الثايرستور 
  يستخدم ملف فى باص الجھد المستمر لتنعیم التیار

 DC تنعیم الجھد المستمركفاءتھا منخفضه الن الفقد فى الملف الخاص بـ
link   كبیر باالضافه للفقد فى الدايود والثايرستور النھم توالى. 

الدخل تیار مستمر بمعاوقة كبیرة جدا فتعتبر تیار احادى االتجاة وجھد 
 uni direction current bi direction voltثنائى االتجاه 

 
  

  صورة مبسطة

 
 

  الحثیة و التزامنیة او مع  للمحركاتتستخدم فى القدرات العالیه

تحتاج كابل تغذية طويل مما يسبب جھد الغاطسه النھا  الطلمبات

 مغیر السرعةعكسى كبیر على 

 تصمم مغیرات السرعة لمحركات الجھد المستمر كمصدر للتیار 
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 voltage source inverterللجھد  مصدر مغیر السرعةثانیا 

  
 الدايود توازى مع الترانزستور ويستخدم مكثف لتنعیم الجھد

الثايرستور كمان الفقد فى مكثف تنعیم كفائتھا عالیه الن الدايود توازى مع 
 CSIاقل من فقد الملف فى حالة   DC link الجھد المستمر

الدخل عبارة عن جھد مستمر بمعاوقة صغیرة جدا لذا تعتبر جھد احادى 
  dc busاى يمكن اعادة التیار من المحرك الى االتجاه وتیار ثنائى االتجاه 

uni direction volt , bi direction current 

  
  

  صورة مبسطة
 

  
 

  منخفضة ومتوسطة  للمحركاتتستخدم فى مغیرات السرعة

 القدرة

  جھاز مسافه كبیره بین  التى تطلبالتستخدم فى التطبیقات

النھا قد تؤدى الى جھد عالى على  والمحرك مغیر السرعة

 ..وتحرقه المحرك
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  التحكم فى سرعة المحرك

  
نصف عدد / التردد*٦٠= التزامنیة اى سرعة المجال الدوار  المحركسرعة 
  وھى سرعة ثابتة )دقیقة/لفة(  االقطاب

  )ھرتز ٥٠التردد (  نصف عدد االقطاب/٣٠٠٠=السرعة التزامنیة
تكون اقل من السرعة التزامنیة بمقدار معامل  محركالسرعة الفعلیة لل

   %٥االنزالق والذى يساوى تقريبا 
  سیعطیك السرعة الفعلیة ٠٫٩٥بالتالى لو ضربت السرعة التزامنیة ب 

  
  قطب ٨  قطب ٦  قطب ٤  قطب ٢  عدد االقطاب

  ٧٥٠  ١٠٠٠  ١٥٠٠  ٣٠٠٠  التزامنیة المحركسرعة 

  ٧١٢  ٩٥٠  ١٤٢٥  ٢٨٥٠  السرعة الفعلیة

  
بمصدر الكھرباء فانه يدور بسرعة ثابتة وفى  المحركبالتالى اذا تم توصیل 

اغلب التطبیقات تطلب سرعة متغیرة طبقا لظروف التشغیل ومن ھنا ياتى 
  مغیر السرعةدور 

عن التردد المقنن  المحركتردد تشغیل  خفضاو  بزيادة مغیر السرعةتقوم 
  المحركسرعة  تنخفضاو  تزيدھرتز بالتالى  ٥٠

  ھرتز يدور بالسرعة المقننة ٥٠بتردد  المحركاذا تم تشغیل 
اى نصف  ٢٥/٥٠بسرعة  المحركھرتز يدور  ٢٥ب  المحركاذا تم تشغیل 

بسرعة  المحركھرتز يدور  ١٠٠ب  المحركاذا تم تشغیل و السرعة المقننة
  ..اى ضعف السرعة المقننة وھكذا ١٠٠/٥٠

  
  ؟ لمغیر السرعةما اقصى تردد 

ھرتز  ٤٠٠ھرتز والبعض االخر  ١٥٠اقصى تردد لھا  السرعة مغیربعض 
مع العلم ان اغلب التطبیقات ال تطلب سرعة اكبر  ھرتز ٦٠٠والبعض االخر 

  ھرتز ١٠٠من ضعف السرعة المقننة اى 
مع العلم ايضا ان اقصى تردد للجھاز فى حالة التشغیل القیاسى اكبر من 

  االتجاھىد للجھاز فى حالة التشغیل داقصى تر
فان ، ھرتز فى حالة التحكم القیاسى  ٦٥٠د للجھاز فان كان اقصى ترد

  ھرتز ٢٠٠اقصى تردد لنفس الجھاز فى حالة التحكم االتجاھى 
  

  ما اقصى سرعة للمحرك؟
ھرتز  ١٠٠قطب ھى ضعف السرعة المقننة اى  ٢اقصى سرعة للمحرك 

یكیة حیث ان تشغیله باعلى من ھذه السرعة العتبارات میكان لواليفض
ايضا ھناك ،رومان البلى غیر مصمم للعمل على سرعة اكبر من ذلك 

  اعتبارات كھربیة حیث يزيد الفقد وتنخفض القدرة والعزم بصورة كبیرة
  وقدرته ينخفضا بزيادة السرعة عن السرعة المقننة المحركان عزم حیث 
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  ھرتز؟ ٦٥٠عالیة حتى ما الھدف من وجود مغیرات سرعة بترددات 

فائقة مع محركات تطبیقات خاصة تستخدم ھذه السرعات العالیة فى 
تكون ھذه المحركات مصممة  spindle motors )محركات المغزل(السرعة 

  ھرتز ٤٠٠ للعمل بالترددات العالیة
  

  ؟ spindle motorsماھى المحركات فائقة السرعة 
، قطب ٢الدقیقة لمحرك  لفة فى ٣٠٠٠اقصى سرعة للمحرك الحثى ھى 

خفض عدد  يمكنالتى تطلب سرعة اكبر من ذلك ال  فى التطبیقات
للعمل الحثى ثالثى االوجه لذا يتم تصمیم المحرك !!! قطب ٢االقطاب عن 

ھرتز بالتالى نستطیع  ٤٠٠على تردد عالى مثال التردد المقنن للمحرك ھو 
 دقیقة/الف لفة ١٠٠-  ٣٨٠٠الحصول على محركات بسرعات تتراوح بین 

   حسب تصمیم المحرك
میزة ھامة بھا بسبب استخدام التردد العالى فانه باالمكان استخدام  توجد

قلب حديدى مخصص للتردادات العالیة بالتالى يكون الوزن اقل كثیرا جدااا 
ايضا يكون جسم المحرك من  ھرتز ٦٠او  ٥٠من المحرك المصمم على 

لذا تجده مفضل لالستخدام فى التطبیقات التى ، االلومونیوم لتقلیل الوزن
مراوح (تطلب وزن منخفض للمحرك مثل الطائرات حیث يكون اى محرك بھا 

ايضا تجده كمحرك  ھرتز ٤٠٠مصمم للعمل على تردد ) تھوئة الخ
ايضا تجده فى التطبیقات الصناعیة ) الطائرة المروحیة(للمروحیات الكھربیة 

  ....لیة مثل الطلمباتالتى تطلب سرعة دوران عا
  

  
  
  

  !عودة لمغیرات السرعة
  

وقدرته فى السرعات االعلى من  المحركلما ينخفض عزم 
  السرعة المقننة؟

ولتثبیت العزم ،  وينخفض العزم ھرتز تزيد السرعة ٥٠بزيادة التردد عن 
ذلك نقوم بتثبیت الجھد لكن عوضا  يجب زيادة الجھد بنفس النسبة

  العزموالنتیجة انخفاض 
اما سبب انخفاض القدرة ھو زيادة التردد اى زيادة المعاوقة الحثیة اى 

  انخفاض التیار
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لما نقوم بتثبیت الجھد فى السرعات االعلى من السرعة 

  المقننة؟؟
  !!وهللا يابنى ھو بیثبت لوحده

التستطیع ان تعطى جھد خرج اكبر من جھد الدخل بمعنى  مغیر السرعة
  فولت ٣٨٠فولت يكون اقصى جھد خرج ھو االخر  ٣٨٠لو جھد الدخل 

  
باعلى من سرعته المقننه وبعزم  المحركھل يمكن تشغیل 

  كامل؟
  ھرتز  ٨٧نعم يمكن ذلك بزيادة الجھد بنفس نسبة زيادة التردد حتى 

  ھرتز ١٠٠ضعف السرعة اى عند عند % ٣٠بمقدار  بزيادته او 
  

اليمكن ان تخرج جھد اكبر من جھد الدخل اذا  مغیر السرعةلكن 
  كیف يمكن زيادة الجھد ؟؟

فولت واستخدام  ٢٢٠دلتا بشرط جھد دلتا يكون  المحركالحل ھو توصیل 
ھرتز  ٨٧ للمحرك فولت وادخال التردد المقنن ٣٨٠فاز  ٣مغیر السرعة

وتعرف ھذه  )٣جذر*٢٢٠( فولت ٣٨٠ محركللوالجھد المقنن ) ٣جذر*٥٠(
مغیر يتم استخدام قدرة ( وستشرح بالتفصیل الحقا ھرتز ٨٧بنظام الطريقة 
  )٣بمقدار جذر اكبر من قدرة المحرك السرعة

  
  ؟لمغیر السرعةما اقل تردد 
فى حالة التحكم االتجاھى فان العزم يكون  (ھرتز  ٠٫٥ اقل تردد ھو 

 لذا القیاسىفى حالة التحكم  محركلكن العزم سیكون منخفض لل )عالى
طبقا لعزم  - القیاسىفى حالة التحكم ھرتز  ٤ل تردد فى حدود يكون اق
  -الحمل

 باستمرار باقل من نصف السرعة المقننة المحركمع العلم اذا تم تشغیل 
اى يجب استخدام ( المحركيتم تخفیض قدرة  )ھرتز ٢٥اى باقل من (

اى اضافة  محركاو يتم استخدام تبريد جبرى لل )اكبر فى القدرة محرك
  المحركاخر بمروحة لتبريد  محرك

  
  ماھى دقة السرعة؟

  اى مقدار اختالف السرعة الفعلیة عن السرعة المطلوبة
ھل ھو تحكم  مغیر السرعةالموجود بذلك يعتمد على نوع نظام التحكم 

   ؟خطى ام اتجاھى
) وجود تغذية عكسیة فید باك مثال اشارة سرعة(ھل ھو نظام تحكم مغلق 

  ؟)بدون تغذية عكسیة فید باك(ام نظام تحكم مفتوح 
  %١ مفتوح قیاسىدقة السرعة فى حالة نظام تحكم 
  %٠٫١ مغلق قیاسىدقة السرعة فى حالة نظام تحكم 

  %٠٫٠٠١ اتجاھى مفتوح تحكم السرعة فى حالة نظامدقة 
  %٠٫٠٠١ اتجاھى مغلق تحكم دقة السرعة فى حالة نظام
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  كیف يمكن ضبط السرعة المطلوبة؟

 مثال بالضغط على زر تشغیل يدور المحرك بسرعة ثابتة  سرعة ثابتة

  تحددھا انت

 ويوجد اكثر من مفتاح تشغیل بالضغط على اى  اكثر من سرعة ثابتة

مفتاح تشغیل يدور المحرك بسرعة معینة تحددھا انت وبالضغط 

  ...على مفتاح ثانى يدور بسرعة ثانیة تحددھا انت وھكذا

 تثبت فى لوحة التحكم وتقوم  سرعة متغیرة بواسطة مقاومة متغیرة

ع او ضد وبادارة المقاومة مانت بتحديد اقل سرعة واعلى سرعة 

 عقارب الساعة تزيد او تقل السرعة

  سرعة متغیرة بواسطةMOP  عند الضغط على او بواسطة مفتاحین

  مفتاح تزيد السرعة وعند الضغط على المفتاح االخر تقل السرعة

 ١٠-٠مللى امبیر او  ٢٠- ٤ سرعة متغیرة بواسطة اشارة تماثلیة 

من جھاز تحكم مبرمج مثال فولت وتاتى االشارة  ١٠ – ١٠-فولت او 

plc  او من جھاز سريانflow meter  او من وحدة قیاس حرارة مثال

 وتقوم انت بتحديد اقل واعلى سرعة لالشارة !!حسب التطبیق

  مع المحرك التزامنى؟؟ مغیر السرعةھل يمكن استخدام 
التزامنى ويوجد  المحركمصممة للعمل مع  مغیر السرعةيجب ان تكون 

الحثى و التزامنى ولكن يجب اختیار نوع  المحركبعض االنواع يمكن تشغیل 
التزامنى تختلف  المحركخاص حیث ان خواص تشغیل  ترمیزفى  المحرك

  الحثى المحركعن 
    

  تزامنى ام حثى؟؟ المحرككیف يمكن معرفة نوع 
  !!تزامنى محركالسرعة التزامنیة اذا ھو = المحركلو سرعة 
  !!حثى محركھو  اذا اقل من السرعة التزامنیة المحركلو سرعة 

  نصف عدد االقطاب/التردد* ٦٠= السرعة التزامنیة 
  

  ماھى طريقة توصیل ملفات المحرك فى حالة مغیر السرعة؟
  فولت ٣٨٠ب  نجمةاى جھد  ٣٨٠/٢٢٠لو جھد المحرك مثال 

  
  فولت  ٣٨٠فاز اى اقصى جھد خرج  ٣فى حالة توصیله بمغیر سرعة

وفى ھذه الحالة يعمل المحرك اقل من  نجمةيتم توصیل المحرك 

السرعة المقننة بعزم كامل واعلى من السرعة المقننة بعزم 

ويتم ادخال بیانات المحرك من يافطة المحرك  منخفض كما اوضحنا

قدرة وفى ھذه الحالة  )وقدرة المحرك نجمةوتیار  نجمةجھد ( للجھاز

 جھاز مغیر السرعة نفس قدرة المحرك
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  فولت اى ان جھد  ٢٢٠فى حالة توصیله بمغیر سرعة احادى الوجه

فولت وجھد خرج الجھاز ثالثى  ٢٢٠تغذية الجھاز احادى الوجه 

تیار  ويكونفولت  ٢٢٠فولت يجب توصیل المحرك دلتا  ٢٢٠االطوار 

وفى ھذه الحالة يعمل المحرك  ،اعلى منه فى حالة نجمة المحرك

اقل من السرعة المقننة بعزم كامل واعلى من السرعة المقننة 

ويتم ادخال بیانات المحرك من يافطة  بعزم منخفض كما اوضحنا

وفى ھذه الحالة  )جھد دلتا وتیار دلتا وقدرة المحرك( المحرك للجھاز

 قدرة جھاز مغیر السرعة نفس قدرة المحرك

 فولت بالتالى يتم  ٢٢٠بمغیر سرعة ثالثى الوجه  فى حالة توصیله

فولت وجھد خرج الجھاز ثالثى  ٢٢٠تغذية الجھاز بجھد احادى الوجه 

ويكون تیار فولت  ٢٢٠فولت يجب توصیل المحرك دلتا  ٢٢٠االطوار 

وفى ھذه الحالة يعمل المحرك ، المحرك اعلى منه فى حالة نجمة

على من السرعة المقننة اقل من السرعة المقننة بعزم كامل وا

ويتم ادخال بیانات المحرك من يافطة  بعزم منخفض كما اوضحنا

وفى ھذه الحالة ) جھد دلتا وتیار دلتا وقدرة المحرك(المحرك للجھاز 

 قدرة جھاز مغیر السرعة نفس قدرة المحرك

  فولت  ٣٨٠فاز اى اقصى جھد خرج  ٣فى حالة توصیله بمغیر سرعة

يتم  بسرعة اكبر من السرعة المقننة وبعزم كاملوالرغبة فى العمل 

فولت ويتم ادخال بیانات المحرك للجھاز  ٢٢٠توصیل المحرك دلتا 

 ٨٧= ٣جذر *٥٠بمعنى تردد المحرك المقنن  ٣مضروبة فى جذر 

فولت وايضا ندخل  ٣٨٠=٣جذر*٢٢٠ھرتز وجھد المحرك المقنن 

مع العلم ان قدرة  لتاوتیار المحرك د ٣قدرته المقننة اكبر بمقدار جذر 

وفى ھذه  ٣مغیر السرعة تكون اكبر من قدرة المحرك بمقدار  جذر 

 ٢٢٠ھرتز يكون جھد خرج الجھاز  ٥٠الحالة عند العمل على تردد 

 ٨٧فولت وعند زيادة التردد يزداد الجھد بنفس النسبة حتى تردد 

فولت واذا زاد التردد اعلى من ذلك يثبت  ٣٨٠ھرتز يكون الجھد 

وشرط ھذه الطريقة فولت الن ده اقصى جھد للجھاز  ٣٨٠لجھد عند ا

ان يكون عزل المحرك عالى النه سیتعرض الجھادات عالیة قد 

 ٤تسبب احتراق المحرك العادى وھى عادة تستخدم مع المحركات 

،  !میكانیكیة لقیودقطب  ٢قطب فاكثر وتستخدم بحذر مع محركات 

ايضا يتم  ٣لمحرك بمقدار جذر  تكون قدرة الجھاز اكبر من قدرةا

 !ھرتز ٨٧عند تردد  ٣تشغیل المحرك باكبر من قدرته بمقدار جذر 
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ماھو االفضل استخدام محرك سرعته اكبر من السرعة المطلوبة 

وخفض سرعته بواسطة مغیر السرعة ام استخدام محرك 
بواسطة مغیر سرعته اقل من السرعة المطلوبة وزيادة السرعة 

  السرعة؟
االفضل بالجدال استخدام محرك سرعته اكبر ونخفض السرعة باستخدام 

باالضافة  وعزمه يكون اكبر حیث يكون اداء المحرك افضل جھاز مغیر السرعة
وفى ھذه الحالة  !الى ان االجھادات الكھربیة على عزل المحرك تكون اقل

  كتكون قدرة جھاز مغیر السرعة نفس قدرة المحر
  

اما لو استخدمنا محرك سرعته اقل وقمنا بزيادة السرعة بواسطة جھاز 
الجھادات  يتعرضفان المحرك  ،ھرتز ٨٧والتشغیل بنظام  مغیر السرعة

عالیة على العزل وايضا االداء يكون اقل وايضا يتم استخدام جھاز مغیر 
بالتالى تزيد قدرة  ٣سرعة قدرته اكبر من قدرة المحرك بمقدار جذر 

  )اى ان المحرك يعمل بقدرة اكبر من قدرته( !!ايضا  ٣المحرك بمقدار جذر 
  

اما لو استخدمنا محرك سرعته اقل وقمنا بزيادة السرعة بواسطة جھاز 
فان قدرة وعزم المحرك تقل ، مغیر السرعة والتشغیل بنظام ضعف المجال

تخفیض قدرة ل بما نحتاجرالمقننة بالتالى بزيادة السرعة عن السرعة 
  وفى ھذه الحالة تكون قدرة جھاز مغیر السرعة نفس قدرة المحرك لمحركا

  
  يجب اختیار المحرك الذى تكون سرعته اقرب ما يكون للسرعة

  المطلوبة

  قطب حیث يكون  ٤فى حالة عزم الحمل العالى يفضل اختیار محرك

االقل من قطب فى السرعات  ٢عزمه اكبر  مرتین من عزم المحرك 

  دقیقة/لفة ٢٨٠٠

  استخداميمكن ) مثل المراوح(اما فى حالة عزم الحمل المنخفض 

حیث تكون كفائته وقدرته فى السرعات المنخفضة  قطب ٢محرك 

  !اكبر من محرك ذا عدد اقطاب اكبر ويعمل بسرعة اعلى 

كیف يتم استبدال محرك تیار مستمر بمحرك متردد وجھاز مغیر 
  سرعة؟

  محرك تأثیرى بنفس سرعة وقدرة محرك التیار المستمر يتم اختیار
لفة فى الدقیقة يتم اختیار  ١٥٠٠فاذا كانت سرعة محرك التیار المستمر 

لفة  ٣٠٠٠لفة فى الدقیقة وان كان  ١٥٠٠قطب بسرعة  ٤محرك تأثیرى 
  لفة فى الدقیقة ٣٠٠٠قطب  ٢فى الدقیقة يتم اختیار محرك تأثیرى 

لفة فى الدقیقة  ٢٠٠٠محرك تقع بین سرعتین مثال اما اذا كانت سرعة ال
  لفة فى الدقیقة  ٣٠٠٠قطب  ٢فیتم اختیار محرك تاثیرى سرعته اكبر مثال 
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ويتم خفض سرعته باستخدام مغیر السرعة لكن عزم المحرك سیكون اقل 

  لو اختیر نفس قدرة المحرك المستمر
قدرة المحرك التیار المستمر بمقدار لذا نختار قدرة المحرك اكبر من 

اى مرة ونصف قدرة المحرك ) النسبة بین السرعتین( ٣٠٠٠/٢٠٠٠
  دقیقة/لفة ٢٠٠٠لیعطى العزم المطلوب عن  المستمر

  
واستخدام جھاز  gear boxصندوق التروس  استبدالھل يمكن 

  مغیر السرعة؟
ه اكبر يمكن ذلك ولكن يجب ان يتم استبدال المحرك بمحرك اخر قدرت

  بمقدار النسبة بین سرعة المحرك وسرعة صندوق التروس
لفة فى الدقیقة يعمل على  ١٥٠٠مثال لو محرك 

لفة فى الدقیقة فیجب اختیار  ٣٠٠صندوق تروس 
 ٥اى بمقدار  ١٥٠٠/٣٠٠محرك قدرته اكبر بمقدار 

  !!مرات
اى  ١٥٠٠/٣٠٠الن صندوق التروس يزيد العزم بمقدار 

  بمقدار خمس مرات
    

  بجھاز مغیر سرعة؟ v beltھل يمكن استبدال التارة والسیر 
النسبة بین نعم يمكن ذلك بشرط استخدام محرك اكبر فى القدرة بمقدار 

  لفعلیة للمعدة او السیر او اوسرعة المحرك والسرعة ا
لفة فى الدقیقة ويدير سیر بواسطة تارة  ٣٠٠٠اذا كانت سرعة المحرك 

  لفة فى الدقیقة  ١٥٠٠حیث يدور تارة السیر بسرعة 
لكثرة مشاكلھم من قطع للسیر او نطر للسیر (اذا الستبدال التارة والسیر 

اى  ٣٠٠٠/١٥٠٠يجب استخدام محرك تاثیرى قدرته اكبر بمقدار ) الخ الخ
  المحرك المستخدم من  مريتناكبر 

  

  
  

تلفة بینھم تارتین ذا احجام مخ(تخدام التارة وذلك الن تخفیض السرعة باس
يرفع العزم بنفس مقدار خفض السرعة لذا يجب استخدام محرك ) سیر

  اكبر فى القدرة بنفس النسبة لیعطى نفس العزم
  

   

  الفصل الثانى
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وجه على منبع تشغیل مغیرات السرعة ثالثیة االوجه ھل يمكن 

  واحد؟
-Lفولت مصمه للعمل كوجه واحد  ٢٢٠جمیع مغیرات السرعة الثالث اوجه 

N  فولت ٢٢٠كن جھد الخرج يساوى جھد الدخل اى ل  
فولت غیر مصممة للعمل على وجه  ٣٨٠مغیرات السرعة الثالث اوجه 

  L-Nواحد 
  

ھل يمكن ان يعمل مغیر السرعة ثالثى االوجه فى حالة سقوط 
  وجه؟

وسینخفض  ١٫٢٢سیؤدى ذلك الرتفاع تیار الدايود المتصل بالوجھین بمقدار 
  %٣٠جھد خرج الجھاز بمقدار 

والتشغیل على ھذا الوضع يؤدى لتلف القنطرة بسبب ارتفاع التیار لذا 
توجد فى اجھزة مغیرات السرعة حماية ضد سقوط وجه او فازة وحماية 

جه يعنى انخفاض الجھد سقوط و( dc busضد انخفاض الجھد المستمر 
  !!)المستمر 

ايضا انخفاض جھد الخرج سیؤدى النخفاض عزم المحرك وسیفصل بسبب 
  ! الحمل الزائد

يفصل الحھاز بسبب انخفاض الجھد المستمر وقبل الفصل بسبب الحمل 
  !!الزائد
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  اشھر ماركات مغیرات السرعة

  
لمغیرات السرعة فى السوق المصرى  يوجد العديد من الماركات المتنوعة

  والعربى اشھرھا واھمھا
  

  
  

  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

   

  
     

  
  
  
 
  
  
  

 - ١٨التیفار  - ٨التیفار = شنايدر الكتريك فرنسى الصنع 
 Schneider electric= Altivar 08 – 18 –   

  B-V-E-C                              Delta type B-V-E-C= دلتا صناعة تايوانى
                               vt210s-vt240s            Meiden=vt210s-vt240s= مايدن صناعة تايوانى

 VLT fc 300               Danfoss= VLT fc 300 =دانمركىدانفوس صناعة 
AC tech لینز =امريكىsco3c                            AC tech= Lenz sc03c  

LG  وتغیر الى  كورىصناعةLS  =ig5-ig7-iv                      LG=LS= ig5   
     Siemens=micromaster-sinamics  سینمك- میكرومستر= سیمنز المانى

  =Yaskawa  =                                                       ياسكاوا يابانى 
ABB  سويدى صناعة =ACS550                                  ABB=ACS550  

  S11                                       Toshipa=s11= توشیبا صناعة يابانى 
 eaton=mollerموللر                                      = صناعة امريكى  ايتون

  
ھو سیمنز ويعیبه فقط السعر العالى -فى مصر من وجھة نظرى  –االفضل 

 yaskawثم دلتا ثم  LSيلیه 
حیث تقوم كل شركة بانتاج العديد من االنواع التى تناسب كافة التطبیقات 

فھناك مغیرات السرعة ذات االداء المقبول والتى تعطى امكانیة تغییر 
  )تحكم قیاسى(السرعة بدقة واداء منخفض لالستخدامات العامة 

لسرعة التى تعطى دقة واداء افضل وذلك بنظام التحكم ومغیرات ا
  االتجاھى بدون انكودر
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وھناك التى تعطى اعلى اداء واعلى دقة وذلك بنظام التحكم االتجاھى مع 

  وجود انكودر
  وھناك مغیرات السرعة المصممه خصیصا للطلمبات 
   وھكذاوھناك مغیرات السرعة المصممة خصیصا للمصاعد 

  
  مغیرات السرعة من سیمنز

  
  والجیل الحديث، Micromasterمايكروماستر الجیل القديم 

  Sinamicsسینمك            
  

 Micromasterانواع مغیرات السرعة میكرومستر 
  تحكم قیاسى  ٤١٠مايكرومسترV/F  وتم  ٢٠٠٧وتوقف انتاجھا عام

  ٤٢٠استبدالھا ب 

  تحكم قیاسى  ٤٢٠مايكرومسترV/F  

  تحكم قیاسى  ٤٣٠مايكرومسترV/F ومخصصه للطلمبات  

  بدون انكودر ويمكن  تحكم اتجاھىو تحكم قیاسى ٤٤٠مايكرومستر

  اضافة كارت لتوصیل االنكودر

  Sinamicsك مغیرات السرعة سینم اھم انواع
 V20  تحكم قیاسىV/F 

 G120c  تحكم قیاسىV/F  وتحكم اتجاھى بدون انكودرvectore 

control sensorless 

 G120  تحكم قیاسىV/F  وتحكم اتجاھى بانكودر او بدونvectore 

control and sensorless 

 G180  تحكم قیاسىV/F  وتحكم اتجاھى بانكودرvectore control  

سیتم بعون هللا شرح مغیرات السرعة بصورة عامة عن طريق شرح خواص 
مع اعطاء مثال توضیحى وامكانیات مغیرات السرعة لكل االنواع والماركات 

على مغیر السرعة من سیمنز والتنويه على اى اختالفات بینھا وبین 
  الماركات االخرى

نفس الكالم لعملیة توصیل القدرة والتحكم وضبط الجھاز حیث يتم الشرح 
بصورة عامة بحیث تستطیع التطبیق على اى مغیر سرعة ثم اعطاء مثال 

  من سیمنزعلى مغیر السرعة 
الشرح يتم على الجیل القديم من المغیرات میكرومستر فطريقة التوصیل 

فالجیل  سینمكوالضبط ھى نفسھا طريقة التوصیل والضبط للجیل الجديد 
 IGBTذاكرة ترانزستتور -معالج(الجديد يتمیز بمكونات ذا اداء عالى ومرن 

وايضا وجود اضافات تسھل لك البرمجة لذا كان من االفضل شرح ) الخ
  الجیل القديم ثم شرح الجیل الحديث 
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  مغیر السرعةممیزات 

  
فتسمح بزيادة او خفض  المحركتتیح التحكم فى سرعة  .١

 السرعة  عن السرعة المقننة 

والذى  gear boxاو الجیر بوكس  بالتالى ھى تغنى عن صندوق التروس
ما تغنى عن التارة والسیر او ك يعطى سرعة ثابتة او مدى صغیر للسرعة

  v beltال 
  

  بدء التغنى عن دوائر بالتالى  المحركخفض تیار بدء  .٢

بالتالى يتم  المحركتتیح مغیرات السرعة التحكم فى زمن تسارع وتباطؤ 
زيادة الجھد والتردد تدريجیا خالل زمن تسارع معین تحدده انت كذلك فى 

  االيقاف يتم خفض الجھد والتردد تدريجیا خالل زمن تحدده انت
الن الجھد (النتیجة ھى خفض تیار بدء المحرك اقل من التیار المقنن 

شبكة وال بالتالى ال تسبب مشاكل لل)  والتردد يزيدا من الصفر تدريجیا
بالتالى تغنى عن اى دائرة بدء  تسبب انخفاض للجھد لحظة بدء المحرك

  .دلتا او اى دائرة اخرى او حتى اجھزة البدء الناعم نجمةمثل 
قد يتم استخدام مغیرات السرعة لبدء المحركات فقط وذلك لوجود میزة 

ھامة بھا مقارنة باجھزة البدء الناعم اال وھى الحصول على العزم الكامل 
  عند البدء على خالف اجھزة البدء الناعم 

  
  امكانیة التحكم فى زمن التسارع و التباطؤ .٣

ء ايضا تنخفض االجھدات بالتحكم فى زمن التسارع والتباطؤ يقل تیار البد
حیث يبدء المحرك  المیكانیكة على المعدة عنھا فى حالة البدء مباشرة

  بسالسة ويتوقف بسالسة 
ايضا فى حالة الطلمبات يؤدى ذلك لخفض او التخلص من كرباج الماء او 

water hammer وھو الضغط العالى الناتج من التشغیل المباشر للطلمبة  
  

  المحركامكانیة فرملة  .٤

يمكن ان تقوم مغیرات السرعة بتغذية المحرك بجھد مستمر لزمن معین 
  وتتیح لك تحديد قیمة الجھد وزمن الفرملة بغیة فرملته

لكن يؤدى ذلك  المحركيقوم الجھد المستمر بتولید عزم فرملى فیتوقف 
  الى ارتفاع درجة حرارة المحرك بالتالى التستخدم بصورة متكررة

- كفرملة ويوصل مفتاح بھا  مغیر السرعةمثال يمكن برمجة نقطة دخل فى 
  فرملىكمفتاح ايقاف 

يعمل ويتوقف ) مفتاح الفرملة مفصول(وفى حالة التشغیل الطبیعى 
  المحرك بزمن تسارع وتباطؤ عادى

  الفصل الثانى
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بفرملة  مغیر السرعةوفى حالة الضغط على مفتاح الفرملة وستقوم 
  المحرك 

  
  توفیر الطاقة .٥

بعض مغیرات السرعة بھا خیار توفیر الطاقة حیث تقوم بقیاس تیار المحرك 
وفى حالة انخفاض الحمل ينخفض التیار فیقوم الجھاز بخفض الجھد بقیمة 

  معینة بالتالى يتم توفیر الطاقة
تستخدم فى حالة الطلبمات والمراوح حیث ان القدرة تتناسب مع مكعب 

% ٣٣يخفض القدرة بمقدار % ١٠خفض السرعة بمقدار السرعة بالتالى 
  بالتالى نوفر فى الطاقة

ھناك طرق اخرى لتوفیر الطاقة منھا فصل مغیر السرعة والتشغیل 
ھرتز  ٥٠فى حالة كانت السرعة المطلوبة ھى  Bypassالمباشر للمحرك 

اى السرعة المقننة بالتالى يتم توفیر فقد الطاقة مما لو عمل المحرك من 
  الجھاز

وطريقة اخرى وھى خیار الراحة او ايقاف المحرك فى حالة كانت السرعة 
  المطلوبة منخفضة

  
  تحسین كفائة المحرك .٦

، يقوم الجھاز برفع معامل قدرة المحرك بسبب المكثف الموجود بالجھاز 
فى حالة نظام التحكم االتجاھى نستطیع ان نحصل على اقل تیار للعزم و

لى العزم المقنن عند السرعات المنخفضة كما نستطیع ان نحصل ع
  باالضافة الى دقة السرعة العالیة وزمن االستجابة السريع

  
  PIDوجود نظام تحكم مغلق  .٧

توصیل اشارة  حیث تتیح PIDبعض مغیرات السرعة بھا نظام تحكم مغلق 
تماثلیة خارجیة لمغیر السرعة وتقوم على اساسھا بالتحكم فى سرعة 

   المحرك
للتحكم فى المسافة الن سرعة االستجابة منخفضة بالتالى  ال تستخدم

  ستكون الدقة منخفضة وغیر مجدية
حیث ، مثال  السريانتستخدم عادة للتحكم فى الضغط او المستوى او 

  %١تكون سرعة االستجابة المطلوبة مناسبة وايضا الدقة تكون فى حدود 
  
  
  
  
  

  الفصل الثانى
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بساطة دائرة التحكم ودائرة ( نقاط الدخل قابلة للبرمجة .٨

  )القدرة

اى يتم  رقمىسواء نقاط دخل عدد من نقاط الدخل  يوجد بمغیرات السرعة
  pidتوصیلھا بمفاتیح او نقاط دخل تماثلیة مثل نقطة دخل 

ھذه النقاط قابلة للبرمجة بمعنى تستطیع برمجة كل نقطة دخل باى 
  وظیفة تريد

ايقاف للمحرك او كفرملة /ى كتشغیلمثال يمكن برمحة نقطة الدخل االول
للمحرك او لعكس سرعة المحرك او لزيادة السرعة او لخفض السرعة او 
 كتشغیل بالسرعة الثابتة االولى او كتشغیل بالسرعة الثابتة الثانیة او او

بالتالى تكون دائرة التحكم فى المحرك فى حالة مغیرات السرعة من 
  اسھل ما يكون واالسھل ھو تتبع االعطل 

  
مثال اذا تم برمحة اى نقطة كتشغیل فى اتجاه معاكس بالتالى اذا تم 

توصیل مفتاح بھذه النقطة وتشغیله سیدور المحرك فى االتجاه المعاكس 
  .ة لدوائر عكس الحركةدون الحاج

  
  وجود ريلیھات قابلة للبرمجة .٩

يوجد بمغیرات السرعة نقاط خرج ريالى قابل للبرمجة حیث يتیح لك الجھاز 
  اختیار وظیفة الريالى اى متى يغلق الريالى نقاطه

فى - المحركفى حالة حدوث حمل زائد على - مثال فى حالة حدوث خطأ
  الخ الخ - حالة كان الجھاز جاھز للعمل

السرعة تتیح لك برمجة الريالى كريالى فرامل اى يتحكم ايضا بعض مغیرات 
االوناش او  االوباش اقصد فى فتح وغلق فرامل المحرك خصوصا فى حالة

  المصاعد حیث يمكن للحمل ان يدير المحرك حین تفتح الفرامل
  

  المحركحماية  .١٠

  يقوم جھاز مغیر السرعة بحماية المحرك من الحمل الزائد حیث

كنسبة من التیار  قیمة الحمل الزائد للمحركيمكنك من تحديد 

المقنن وسیفصل الجھاز عند الوصول لھذه القیمة وسیظھر لك 

 بالتالى تغنى عن االوفرلود رسالى خطأ بسبب الفصل

  حماية المحرك من ارتفاع او انخفاض الجھد حیث يقوم الجھاز بقیاس

يكون الحھد المستمر الموحد ولو انخفض عن الحدود المسموح بھا 

السبب انخفاض جھد المصدر بالتالى يفصل الجھاز ونفس الكالم مع 

ارتفاع الجھد فھى ستفصل وتحمى المحرك لكن يجب ان يكون 

بعض االجھزة ،ھناك وسیلة لحماية الجھاز نفسه من الجھد الزائد

 لھذا الغرض MOVتوجد بھا فاريستور 

  الفصل الثانى
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  يمكن توصیل حساس حرارةptc  للجھاز لفصل المحرك فى حالة

لقیاس حرارة المحرك  kty84او حساس حرارة  ارتفاع درجة حرارته

ايضا بدون استخدام حساس حرارة يستطیع الجھاز تعیین ، بدقة 

 حرارة المحرك نظريا بدقة اعتمادا على النموذج الحرارلى للمحرك

  تحمى مغیرات السرعة المحرك من عكس الحركة بسبب انعكاس

ابع االطوار فالطريقة الوحیدة لعكس حركة المحرك ھى عكس تت

غیر السرعة اما عكس فازتین من مل المحرك المتصل ببفازتین من كا

تغذية مغیر السرعة فلیس له اى تأثیر حیث ان المرحلة االولى 

بالتالى الحاجة  بالجھاز ھى تحويل الجھد المتردد الى مستمر

 ى حالة وجود مغیر السرعةالستخدام ريالى تتابع الفازات ف

  
  EPSفى حالة انقطاع الكھرباء  المحركتشغیل  .١١

بعض االجھزة قادرة على العمل بجھد مستمر فى حالة انقاطع الكھرباء 
  لتشغیل المحرك فترة قصیرة 

مثال فى حالة المصاعد وانقطاع الكھرباء تقوم دائرة بتوصیل جھد مستمر 
بتشغیل المصعد الى اقرب طابق من بطاريات الى مغیر السرعة وتقوم 

  وتتوقف
  

تطبیق ( تغنى عن الحاجة لريلیھات قابلة للبرمجة .١٢

  )الطلمبات

   – VFدلتا  – 430مثل میكروماستر  مغیر السرعةتوجد فى بعض 
توصل بحساس  PIDحیث يوجد بمغیر السرعة نقطة دخل اشارة تماثیلة 

وتوجد اكثر من ) فى حالة تطبیق المراوح(او السريان او الحرارة الضغط 
  ريالى كنقاط خرج تتحكم فى عدد من الطلمبات

  

  

  الفصل الثانى
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فى التحكم فى  الجھاز ويقوم بمغیر السرعةيتم توصیل طلمبة واحدة 

مما يغنى  تبعا لقیمة حساس الضغط PID تشغیل وفصل باقى الطلمبات
  smart relay or plc  الستخدام وحدة التحكم فى الطلمباتعن الحاجة 

  
  

  سھولة ضبط اعدادات مغیر السرعة .١٣

فى التحكم التقلیدى لتغییر وظیفة الدائرة يجب عمل الكثیر من التعديالت 
اما فى حالة  عالیة على التوصیالت مما ينتج عنھا حدوث اخطاء والتكلفة

 مغیر السرعة فلتغیر طريقة التحكم يمكن تغییر اعدادات الجھاز بكل سھولة
سواء بضبط االعدادات بواسطة شاشة الجھاز او بواسطة جھاز حاسب الى 

او اى شبكة اخرى ايضا بعض  rs232يتم ربطه بالجھاز باستخدام شبكة 
ر بواسطة انواع مغیرات السرعة تتیح نسخ االعدادات من جھاز الخ

  الشاشة
  

  الى الشاشة مغیر السرعةنسخ اعدادات 
له نفس الوظیفة واالعدادات والحاجة  مغیر السرعةفى حالة وجود اكثر من 

مغیر فال حاجة لتصفح  - بدل اخر احترق مثال- جديد مغیر السرعةالى تركیب 
االخر ونقل االعدادات لورقة خارجیة ثم اعادة ادخال االعدادات الى  السرعة

  الجديد مغیر السرعة
الى الشاشة ثم فك  مغیر السرعةفكل ما علیك ھو نسخ اعدادات 

الجديد ونسخ االعدادات من  مغیر السرعةالشاشة وتركیبھا على 
  لمغیر السرعةالشاشة 

  !!نفس الماركة مغیر السرعةطبعا الزم يكون 
  

 vlt-300ماركة دانفوس مغیر السرعةمثال 
  VLدلتا  ماركةمغیر السرعة مثال

  الجديد لمغیر السرعةخطوات نقل االعدادت للشاشة ثم نقلھا 
  

  
  

  الفصل الثانى
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  الثالثالفصل 

  التحكم القیاسى
  

   

  الفصل الثالث
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  انظمة التحكم فى سرعة المحرك

   للتحكم فى المحرك مغیر السرعةيوجد نظامین ب
1. Scaler control                                         القیاسىالتحكم 

2. Vector control )           مع توجیه المجال(التحكم االتجاھى   

  Scaler controlفى سرعة المحرك  القیاسىالتحكم 
  يتم التحكم فى السرعة بزيادة او خفض التردد والجھد بنفس النسبة
مغیر تیار المحرك يعتمد على الحمل وعلى حالة المحرك وال تتحكم فیھم 

التحكم الوحید الذى يتم فى التیار (ولكنھا تتحكم فى الجھد فقط  السرعة
فى حالة زيادة التیار عن قیمة  مغیر السرعةھو تحكم الوقاية حیث تفصل 

  )معینة
اليتم قیاس سرعة المحرك فعلیا بالتالى الدقة تكون منخفضة والسرعة 

  الفعلیة ستعتمد على الحمل 

  
  حساسيمكن مثال فى حالة التحكم فى طلمبة توصیل اشارة من 

  الضغطلزيادة او خفض السرعة لتثبیت  لمغیر السرعة الضغط

  يمكن فى حالة التحكم فى السیور توصیل انكودر على المحرك

يقوم بقیاس سرعة المحرك واخراج  PLCوتوصیله لجھاز تحكم مبرمج 

 لزيادة او خفض سرعة المحرك  لمغیر السرعةاشارة تماثیلة 

لكن فى كل   close loopعلى الرغم من ان ذلك يعتبر نظام تحكم مغلق 
لذا  یر الحمل تكون منخفضة واالداء منخفضالحاالت سرعة االستجابة لتغ

  فقط مع الطلمبات والمراوحنظام التحكم المغلق  ستخدم ي
يستخدم بصورة عامة مع الطلمبات والمراوح  القیاسىونظام التحكم 

واليفضل استخدامھا فى حالة التطبیقات التى تطلب دقة عالیة والسیور 
  فى السرعات المنخفضة 

  
  
  
  
  
  

  الفصل الثالث
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  اسباب انخفاض االداء والدقة

  يتاثر بزيادة او خفض التردد والجھد ولكنه ال يتغیر لحظیا  المحركتیار

يعتمد على المعاوقة الحثیة  di/dtمعھم بل يتغیر بزمن معین 

 Lللمحرك 

  تتغیر بتغیر العزم ولكنھا ال تتغیر لحظیا مع العزم لكن  المحركسرعة

 بمعدل زمنى معین يعتمد على عزم القصور الذاتى للحمل

  عدم التحكم فى تیار المجال وال تیار العزم حیث اليمكن قیاسھم

  مباشرة 

  اضف لكل ذلك عدم قیاس السرعة فعلیا وعدم قیاس العزم  

  اضف لذلك ان العزم يتناسب معsin   الزاوية بین مجال العضو الثابت

والعضو المتحرك وھى تقل مع السرعة بالتالى يقل العزم ويكون 

ھذه الزاوية وال تتحكم  مغیر السرعةاالداء منخفض حیث ال تقیس 

 فیھا

  لمغیر السرعةبالتالى تكون االستجابة منخفضة واالداء منخفض 
 

N=60F/P                 T=(P*9.55)/N  

F<50hz , V/F=const , T=const , variable power             
F>50hz, v=const , P= const , variable torque  

  
  

  زيادة الجھد مع زيادة التردد قد تكون
 اى العزم ثابتالتردد ثابتة /بصورة خطیة اى نسبة الجھدv/f with 

linear chrachterstic  

  متغیرة بشكل منحنى التردد /اى نسبة الجھد تربیعىبصورة منحنى

  v/f with quardrtic characherstic متغیراى العزم 

  بصورة منحنى معد مسبقا اى قابل للبرمجةv/f with 

programmable charachterstic 

  زيادة الجھد بزيادة التردد مع التحكم فى تیار المجالv/f with flux 

current control FCC 

 
 
 
 

  
  

  الثالثالفصل 
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التردد ثابتة /زيادة الجھد مع التردد بصورة خطیة اى نسبة الجھد

  v/f with linear chrachtersticاى العزم ثابت 
  

ھذا ھو نظام التحكم االساسى فى السرعة 
تناسب ھذه الطريقة التطبیقات العامة والتى ال ،

  تحتاج الى دقة عالیة مثل سیور النقل
  قدرة متغیرة وعزم ثابت فى السرعة

  )ھرتز ٥٠اقل من (لمنخفضة  ا

  ھرتز ٥٠اعلى من (قدرة ثابتة وعزم منخفض فى السرعة العالیة(  

  ھرتز ٨٧نظام (قدرة ثابتة وعزم ثابت فى السرعة العالیة (  

  
  

  يتم ) ھرتز ٥٠المناظرة ل (فى السرعة االقل من السرعة المقننة

المجال المغناطسى ثابت  التردد بالتالى/تثبیت النسبة بین الجھد

لذا تسمى  )الن الجھد متغیر(العزم ثابت والقدرة متغیرة  بالتالى

ھرتز فترة القدرة المتغیرة او فترة التحكم فى  ٥٠الفترة اقل من 

  الجھد او فترة العزم الثابت

  ھرتز ٥٠اى اعلى من (فى السرعات االعلى من السرعة المقننة (

ھو  لمغیر السرعةن اقصى جھد خرج غصب عنا ال(يتم تثبیت الجھد 

بالتالى تثبیت القدرة والنتیجة انخفاض العزم بزيادة !!)  جھد الدخل

 بثباتيتناسب عكسى مع التردد  المجال المغناطیسىالتردد الن 

) والعزم يتناسب طردى مع المجال المغناطیسى كما اوضحنا(الجھد 

التحكم فى ھرتز فترة  ٥٠لذا يسمى فترة التشغیل اعلى من 

او فترة ) بزيادة التردد يضعف المجال(المجال او فترة ضعف المجال 

او فترة القدرة الثابتة ) بضعف المجال يضعف العزم(العزم المنخفض 

  )الن الجھد ثابت(

  
  
  

  الفصل الثالث
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  تشغیل المحرك اقل من سرعته المقننة

يتم تثبیت العزم وبالتالى القدرة تتناسب  ھرتز ٥٠فى التردد اقل من 
طردى مع السرعه اى ان بخفض التردد تنخفض السرعه وتنخفض القدره 

ويتم تثبیت العزم عن طريق خفض الجھد بنفس نسبة ، مع ثبوت العزم
خفض التردد حیث ان العزم يتناسب عكسى مع مربع السرعه وطردى مع 

  مربع الجھد

 
الممانعة (الممانعه الحثیه بنفس النسبهنتیجة خفض التردد تنخفض 

وبالتالى يزيد التیار اذا كان الجھد ثابت ولكن  )تتناسب طردى مع التردد
بخفض الجھد بنفس النسبه ينخفض التیار ويالشى الزياده الناتجه عن 

انخفاض الممانعه وبالتالى يكون التیار ثابت واذا كان التیار ثابت يبقى العزم 
 ! ثابت

قة عند خفض التردد تنخفض الممانعه والمقاومه تظل ثابته مما ولكن حقی
ينتج ان التیار يقل بصوره صغیره عن التیار المقنن وبالتالى العزم يقل 

بخفض التردد وفى الترددات المنخفضه نسبة المقاومة وھى ثابته تكون 
اكبر بكتیر من قیمة الممانعه مما يؤدى الى خفض التیار فى الترددات 

 ھرتز بصوره كبیره وبالتالى خفض العزم بصوره كبیره ٢٥فضه اقل من المنخ
  

الحل ھو جعل الجھد المناظر ل تردد صفر ھرتز لیس صفر فولت ولكن قیمه 
) للتغلب على مقاومة ملفات العضو الثابت (من الجھد المقنن % ١٠تناظر 

االقل من  يكون ثابت فى التردداتوبزيادة الجھد يزيد التیار وبالتالى العزم 
  التردد المقنن ويقل العزم فى الترددات االعلى من التردد المقنن
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باقل من نصف السرعة المقننة ترتفع درجة  المحركمع العلم تشغیل 

 المحركالن سرعة مروحة التبريد ستقل ايضا بخفض سرعة  المحركحرارة 
 محركاو استخدام مروحة تبريد تعمل ب المحركبالتالى يجب خفض قدرة ،

  )جبرىتبريد ( اخر
  
  :فى حالة عدم وجود دعم جھد 

V= K*F1 
  ٧٫٦=٣٨٠/٥٠=التردد المقنن /ھو النسبة بین الجھد المقنن  Kالثابت 

V= 7.6*F1 
  يساوى صفر ٠=٠*٧٫٦=فر صبالتالى الجھد عند تردد 

  فولت وھكذا ٧٦=١٠*٧٫٦= ھرتز  ١٠الجھد عند تردد 
  

 :حالة وجود دعم جھد فى
 K(f1)ثابت *F1التردد +  voltage boostاو  vºجھد الدعم = Vالجھد 

  
 ٣٨من الجھد المقنن اى % ١٠يكون تقريبا  vº voltage boostجھد الدعم
  فولت تقريبا

اليساوى النسبة بین الجھد المقنن والتردد المقنن ولكن يكون  Kالثابت 
  ٧٫٦اقل من 

  فولت ٣٨٠يكون جھد المحرك ب ھرتز  ٥٠عند تردد 
380=38+K*50 

  K=6.84         ٦٫٨٤=  kبالتالى الثابت 
V=38+6.84*F 

  
 torqueستجد خیار يسمى  meidenمثل مايدن  مغیر السرعةفى بعض 

boost  اى دعم العزم حیث يقوم بدعم الجھد عند البدء  كالسابق ذكره
  من الجھد المقنن %  ٢٥-٠وبقیم من 

الیا بتحديد قیمة  مغیر السرعةايضا يوجد خیار بدعم العزم الیا حیث تقوم 
  جھد البدء المناسب وتطبیقه
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 ھاالن eddy current losses بخفض التردد تنخفض المفاقید الحديديه

 hystresses losses مفاقید التعويض المغناطیسىتتناسب مع مربع التردد و
التردد كما تقل المفاقید النحاسیه وبالتالى المفاقید الكلیه تتناسب مع 

وھذا يدعمنا فى زيادة  تقل وتكون اقل مايمكن عند الترددات المنخفضه
  الجھد فى الترددات المنخفضة

 
للمحافظه على العزم بشرط  التیارزيادة الجھد عند تردد صفر تھدف لزيادة 

المقننه او بصوره اخرى  الحفاظ على من القیمه  عدم زيادة المفاقید اكبر
   !من القیمة المقننة %٨٠او بالتحديد  التیار عند القیمه المقننه

  
مثل لینز  مغیر السرعة انواع فى بعض

lenz  ستجد خیار لزيادة الجھد عند تردد
 voltageصفر تحت مسمى دعم الجھد او 

boost   
 voltageيتم ادخال قیمة دعم الجھد او 

boost  كنسبة مئوية من الجھد المقنن
لینز  مغیر السرعةفى % ٤٠- ٤تقريبا من (

حیث يتم تطبیق ھذا الجھد عند البدء ) 
اى عند تردد صفر ثم يخفض الجھد 

اى   القیاسىتدريجیا بزيادة التردد كما بالرسم حتى يتطابق مع المنحنى 
  تكون نسبة الجھد على التردد ثابتة 

  
مة االفتراضیة ولكن قد نضطر فى حالة التطبیقات عادة ال يتم تغییر القی

  )العمل بسرعة منخفضة وعزم الحمل عالى (الخاصة 
  

ومراقبة تیار المحرك حتى ) ان صح التعبیر(حیث يتم زيادة قیمة جھد البدء 
  من التیار المقنن ٠٫٨يكون تیار المحرك فى حالة الالحمل يساوى 

مغیر الیا بواسطة  voltage boostعادة يوجد خیار لتحديد جھد البدء 
 السرعة

 
فى سیمنز ايضا يتم دعم الجھد على شكل خط او منحنى ويوجد ثالث 

  انواع من دعم الجھد 
 الدعم المستمر اى دعم الجھد دائما عند التشغیل  

  دعم البدء اى دعم الجھد فقط عند البدء للغلب على عزم الحمل

  العالى

  التسارع اى دعم الجھد عند التسارع فقط دعم  
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  يتم تحديد قیمة الدعم كنسبة من التیار المقنن للمحرك

  بمعنى يتم تحديد قیمة التیار كنسبة من التیار المقنن
  !يقوم الجھاز بزيادة الجھد بحیث يمرر قیمة التیار التى تم تحديدھا

  ...العضو الثابت سیعطینا جھد الدعمبضرب قیمة التیار فى مقاومة ملفات 
  .....وسیتم شرح الثالث انواع بالتفصیل الحقا

  
  voltage boostمقاومة ملفات العضو الثابت ھامة جدا لتحديد قیمة ال 

يفضل ادخال قیمة مقاومة الملفات للعضو الثابت فى حالة العمل بسرعة 
 بدقة الیاً  قیمة دعم العزمبضبط  مغیر السرعةمنخفضة لضمان قیام 

فى حالة ارتفاع درجة حرارة ملفات المحرك بسبب الجو المحیط او كسر 
مروحة المحرك سیؤدى الرتفاع مقاومة ملفات العضو الثابت بالتالى سیؤثر 

بسبب  االنفرتربصورة كبیرة فى حالة السرعات المنخفضة وقد تفصل 
  )ارزيادة المقاومة ستقلل العزم وسیزيد التی! (الحمل الزائد

يفضل ايضا ادخال قیمة مقاومة ملفات العضو الثابت للجھاز فى حالة كان 
  كابل المحرك طويل
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  تشغیل المحرك اعلى من سرعته المقننة

  )ھرتز ٥٠فى الترددات االعلى من ( 
 

  )ھرتز ٥٠نظام ( نظام ضعف المجال
ھرتز  اليتم زيادة  ٥٠فى ھذا النظام عند زيادة التردد عن التردد المقنن 

  الجھد بنفس النسبة مما يتسبب فى انخفاض العزم

  
 

 وبالتالى العزم يتناسب عكسى  )بتثبیت الجھد( يتم تثبیت القدره

 ٥٠فى الترددات اكبر من ، مع السرعه اى بزيادة السرعه يقل العزم 

بثبوت الجھد  التیارھرتز اذا تم زيادة التردد تزيد الممانعه الحثیه ويقل 

ولكن المفاقید الحديديه تزيد بصوره كبیره لزيادة التردد مما يؤدى 

لزيادة التیار الكلى واذا تم زيادة الجھد بنفس نسبة زيادة التردد يزيد 

لذا يتم تثبیت الجھد فى  المحركالتیار بصوره كبیره تسبب حرق 

قید ھرتز حتى ال تتسبب فى زيادة المفا ٥٠الترددات االعلى من 

 التیاروزيادة 

  وجد ان بتثبیت الجھد وزيادة التردد تكون المفاقید الكلیه اقل من

المفاقید المقننه كما ان التیار يقل والقدره تقل وال تظل ثابته لذا يتم 

من الجھد المقنن لزيادة % ٣٠ھرتز بمقدار  ١٠٠زيادة الجھد عند 

 التیار لتثبیت القدره

 ة المفاقید بصوره اكبر من المفاقید شرط زيادة الجھد ھو عدم زياد

  المقننه او بصوره اخرى عدم زيادة التیار عن القیمة المقننة
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فى حالة التشغیل اعلى من السرعة المقننة فان عزم المحرك ينخفض 

اى قیمة عزم الحمل ( stall torqueبزيادة التردد والجديد ان عزم االيقاف 
ينخفض مع مربع التردد بالتالى ) التى تسبب ايقاف المحرك عن الدوران

ينخفض بصورة كبیرة بالتالى الفرق بینه وبین عزم المحرك يكون قلیل اى 
  !قد تؤدى اليقاف المحرك) حمل زائد (ان اى زيادة فى التحمیل 

  
عزم للحمل حتى  لذا االفضل عمل حد لعزم المحرك بتعیین اعلى واقل

  !يستطیع جھاز مغیر السرعة اكتشاف حالة توقف المحرك عن الدوران
لجھاز لتیار العزم وھى ال تتوفر علم ان ھذه الخاصیة تطلب مراقبة امع ال

من  ٤٣٠فى كل االجھزة ويمكنك ان تجدھا مثال فى جھاز میكرومستر 
  سیمنز

اكبر من  stall torqueيجب ان يكون الفرق بین عزم التشغیل وعزم االيقاف 
  !لضمان التشغیل المستقر وعدم توقف المحرك %٣٠يساوى  او

  كیف تحدد اقصى تردد يمكن ان يحقق الشرط السابق؟
  العزم يتناسب عكسى مع التردد

  تردد التشغیل/التردد المقنن* العزم المقنن =العزم
  االيقاف يتناسب مع مربع الترددعزم 

  ٢)تردد التشغیل/التردد المقنن* (لمقنن عزم االيقاف ا= عزم االيقاف
  =التشغیلعزم % ١٣٠=االيقافاقصى تردد يجعل عزم 

  )العزم المقنن*١٫٣)/ (التردد المقنن*عزم االيقاف(
 العزم المقنن ٢٫٥ھرتز وافترضنا ان عزم االيقاف تقريبا  ٥٠لو التردد المقنن 

وعزم االنھیار لھا اى اعلى  Bالمحركات شائعة االستخدام ھى من النوع (
  )العزم المقنن ٢٫٥= عزم 

  ھرتز ٩٦اقصى تردد ھو تقريبا  يكون 
  

فى حالة التشغیل اعلى من السرعة المقننة  السؤال الذى يطرح نفسه
  ؟؟؟%٣٠كیف يمكن زيادة الجھد بمقدار  وبعزم ثابت

  !!!!جھد الدخل ھو لمغیر السرعةاقصىى جھد خرج  مع العلم ان
  

مغیر فولت واستخدام  ٢٢٠دلتا  المحركاالجابة ھى بتوصیل 
  !ھرتز ٨٧بنظام وھو ما يعرف  فولت  ٣٨٠فاز ٣ السرعة
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  ھرتز ٨٧نظام 

  
  

  
  )٣جذر*٥٠(ھرتز  ٨٧يتم زيادة الجھد مع التردد خطیا حتى 

فى بالتالى يكون العزم تقريبا ثابت عند العمل اعلى من السرعة المقننة 
الن العزم يزيد بنفس نسبة زيادة التردد فى ھذه (ھرتز  ٨٧- ٥٠الفترة بین 

الن الجھد يتم (ھرتز  ٨٧وينخفض العزم عند العمل اعلى من التردد ) الفترة
  )تثبیته فى ھذه الفترة

  
  بزيادة الجھد مع زيادة التردد يعنى ذلك زيادة قدرة المحرك ايضا

ھرتز التكون قدرة المحرك ثابتة مثل  ٥٠بالتالى فى الترددات االعلى من 
  !نظام ضعف المجال ولكن تزيد قدرة المحرك عن القدرة المقننة

  
يكون جھد المحرك اكبر بمقدار ) ٣جذر *٥٠(ھرتز  ٨٧نعم عند تردد 

القدرة ( ٣بالتالى تكون قدرة المحرك ايضا اكبر بمقدار جذر  ٣جذر
  )تزيد بزيادة الجھد

  
  !!!ھذا رائغ! من قدرته % ١٧٣ب استطیع ان اشغل المحرك 

  !نعم لكن الحلو اليكمل
  لما؟

  !!قدرة المحرك% ١٧٣سیادتك الزم تشترى مغیر سرعة بقدرة تساوى 
  !!!ھال ذكرتك ان سعر مغیر السرعة امثال سعر المحرك
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  ھرتز ٥٠ھرتز ونظام  ٨٧فرق العزم بین نظام 

  
  تقريبا العزم المقنن= ھرتز  ٨٧ھرتز فى نظام  ٨٧مثال العزم عند التردد 

نظام ضعف (ھرتز  ٥٠ھرتز عند العمل بنظام  ٨٧العزم عند تردد 
  !!من العزم المقنن% ٥٧=العزم المقنن*٥٠/٨٧)=المجال

  
العزم *٨٧/١٠٠=ھرتز  ٨٧ھرتز عند العمل بنظام  ١٠٠العزم عند تردد 

  من العزم المقنن% ٨٧=المقنن
) نظام ضعف المجال(ھرتز  ٥٠ھرتز عند العمل بنظام  ١٠٠العزم عند تردد 

  من التردد المقنن% ٥٠= التردد المقنن *٥٠/١٠٠= 
  

  بالطبع فروق العزم بین النظامین واضحة وضوح الشمس للمبصر
  

يتم زيادة ) التردد المقنن(ھرتز  ٥٠فى ھذا النظام عند زيادة التردد عن 
الجھد بنفس النسبة للحفاظ على العزم ولكن يجب ان يكون المحرك دلتا 

  نجمةولیس 
يتم ادخال التردد المقنن والجھد  مغیر السرعةبمعنى اخر فى اعدادات 

سجلة على يافطة من القیمة الم 3√المقنن والقدرة للمحرك اكبر بمقدار 
  !المحرك

ھرتز ويتم  ٥٠فولت وتردد  ٢٢٠كیلو وات دلتا ١بمعنى يتم توصیل المحرك 
كیلو  ١٫٧٣ھرتز والقدرة  ٨٧فولت والتردد  ٣٨٠ادخال بیانات المحرك الجھد 

  وات 
  

 من القیمة المسجلة على ٣الجھد والتردد والقدرة اكبر بمقدار جذر
  لكن التیار يظل ثابت الیافطة
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عادى ممكن  محركلو (يكون عالى  المحرك الزم عزل ملفات

  )يتحرق
 فولت ٣٨٠فاز  ٣فاز اى جھد الخرج  ٣ مغیر السرعةيتم استخدام  .١
 قدرة المحرك ١٫٧٣تكون قدرة مغیر السرعة  .٢
 فولت ويتم توصیل المحرك دلتا ٢٢٠يجب ان يكون جھد دلتا للمحرك  .٣
اى يجب ان تكون (الدلتا  المحركتیار  مغیر السرعةيجب ان تتحمل  .٤

مغیر الن تیار  3√بمقدار  المحركاكبر من قدرة  مغیر السرعةقدرة 
اكبر  ٣٨٠ مغیر السرعةدلتا ولكن جھد  المحركنفس تیار  السرعة

 )قدرة المحرك ١٫٧٣قدرة الجھاز (فولت  ٢٢٠ محركمن جھد دلتا لل
ھرتز فى  ٥٠(ھرتز  ٨٧على   base freqيتم برمجة التردد المقنن   .٥

  ٣٨٠ھو  لمغیر السرعةالن جھد المحرك الذى سیتم ادخاله )  3√
 )فولت ٢٢٠من جھد المحرك  3√اى ازيد بمقدار (فولت 

فولت وتیار  ٣٨٠للمحرك اى  نجمةجھد  مغیر السرعةندخل فى  .٦
 3√ھرتز وقدرة المحرك اكبر بمقدار  ٨٧دلتا وتردد المحرك 

 max freqھرتز  ٨٠اضبط اقصى تردد  .٧
قطب الزم تخلى باللك كويس جدا من اقصى سرعة  ٢لو المحرك  .٨

 حتى التؤثر على رومان البلى
 thermal motorبزيادة التردد تزيد مفاقید الحديد لذا الزم تقلل  .٩

torque 
 كیلو وات  ٤٥ يستخدم فى القدرات المنخفضة اقل من .١٠
او التحكم االتجاھى  القیاسىتستخدم فى حالة التحكم  .١١

vector control or scaler control V/F 
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سیمنز مغیر السرعةمثال لبیانات المحرك المدخلة لالعدادات 

micromaster  
  

  
  

  اخر مثال
  محرك سیمنز بیاناته كما بالصورة

  

  
  

امبیر  ٠٫٧٣والتیار ، ھرتز ٥٠التردد ، فولت  ٢٣٠=الجھد: فى حالة دلتا
  لفة فى الدقیقة ١٣٥٠والسرعة ، كیو وات ٠٫١٢والقدرة ،

امبیر  ٠٫٤٢والتیار ، ھرتز ٥٠التردد ، فولت  ٤٠٠=الجھد: فى حالة نجمة
  لفة فى الدقیقة ١٣٥٠والسرعة ، كیو وات ٠٫١٢والقدرة ،

   ٠٫٨٥العزم المقنن 
  نیوتن ٢عزم االيقاف 

  
  دقیقة/لفة  ٢٢٥٠المطلوب تشغیل المحرك بسرعة 

  نصف عدد االقطاب/التردد*٦٠= السرعة 
  ٦٠/ نصف عدد االقطاب * السرعة = التردد
  ٢/٦٠)*االنزالق+٢٢٥٠= (التردد

  ١٥٠=١٣٥٠-١٥٠٠= واالنزالق ،  ٢=حیث ان نصف عدد االقطاب 
  ھرتز ٨٠= ٣٠)/١٥٠+٢٢٥٠=(التردد

  
  
  
  
  

  الفصل الثالث
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 ١٥٠اذا تم وضع السرعة فقط فان السرعة الفعلیة ستكون اقل ب 

على السرعة المطلوبة بالتالى يدور المحرك  ١٥٠دقیقة  لذا تم اضافة /لفة
  دقیقة/لفة ٢٢٥٠بسرعة 

  
 ٢٢٥٠ھرتز حتى يدور بسرعة  ٨٠االن المطلوب تشغیل المحرك ب 

  دقیقة/لفة
  

  التشغیل بنظام ضعف المجال
ھرتز بالتالى يقل العزم بزيادة  ٥٠يتم تثبیت الجھد فى السرعة االكبر من 

  ھرتز وتكون القدرة ثابتة الن الجھد ثابت ٥٠د عن الترد
من عزم %  ٤٠-٣٠ھرتز اكبر بمقدار  ٨٠يجب التأكد ان عزم االيقاف عند 

  التشغیل
فولت وتوصیله بمغیر  ٣٨٠يتم توصیل المحرك نجمة 

  فولت ٣٨٠فاز  ٣السرعة 
، ھرتز ٥٠التردد ، فولت  ٤٠٠=الجھد: فى حالة نجمة

والسرعة ، كیو وات ٠٫١٢والقدرة ،امبیر  ٠٫٤٢والتیار 
  لفة فى الدقیقة ١٣٥٠

  
  ٥٠/٨٠*العزم المقنن= ھرتز  ٨٠عزم المحرك عند 

  متر.نیوتن ٠٫٥٣=٥٠/٨٠*٠٫٨٥=
  ٥٠/٨٠*عزم االيقاف المقنن= ھرتز  ٨٠عزم االيقاف عند 

  متر.نیوتن  ٠٫٧٨= ٢)٥٠/٨٠*(٢=
  ٠٫٧٨/٠٫٥٣=ھرتز ٨٠عزم التشغیل عند /النسبة بین عزم االيقاف 

  يبقى اشطه ١٫٤٧=
  سیتباطؤ المحرك% ٤٠بالتالى لو الحمل زاد بمقدار 

  سیتوقف المحرك عن الدوران% ٤٧لو الحمل زاد بمقدار 
  

  يتم ادخال بیانات المحرك كالتالى
 P0304=400v  فولت ٤٠٠جھد المحرك  

 P0305=0.42A  امبیر ٠٫٤٢تیار المحرك 

 P0307=0.12KW  كیلو وات ٠٫١٢قدرة المحرك  

 P0308=0.75  ٠٫٧٥معامل القدرة  

 P0310  ھرتز ٥٠تردد المحرك المقنن  

 P0311=1350  دقیقة/لفة ١٣٥٠سرعة المحرك 

 P1082=80hz  ھرتز ٨٠اقصى تردد ھو 

 P2000=80hz  فى حالة اشارة (ھرتز  ٨٠القیمة المرجعیة للتردد

  )سرعة متغیرة

   

  الفصل الثالث
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 بنفس نسبة زيادة العزم
  يثبت العزم تقريبا وتزيد قدرة المحرك بنفس نسبة زيادة الجھد

لكن العزم ينخفض قلیال بسبب زيادة المفاقید فى القلب الحديدى بزيادة 

فولت وتوصیله بمغیر السرعة 
يجب ان تكون قدرة مغیر السرعة اكبر 

امبیر  ٠٫٧٣والتیار ، 
  لفة فى الدقیقة

  ٣قدرة المحرك اكبر بمقدار جذر 
كیلو  ٠٫٢١فولت وتكون قدرته 

  كیلو وات ٠٫١٢فولت وتكون قدرته 

  كیلو وات

  ھرتز

 دقیقة

  ھرتز 

قراءة فصل الضبط سوف تفھم وظفیة الترمیز 

  

ayman.yasser@ymail.com               ٦٨ ایمن یاسر                                

 مغیرات السرعة الریالى:الفصل الثانى

  ھرتز اى العزم ثابت ٨٧التشغیل بنظام 
بنفس نسبة زيادة العزم ھرتز ٥٠الجھد فى السرعة االكبر من 

يثبت العزم تقريبا وتزيد قدرة المحرك بنفس نسبة زيادة الجھد
لكن العزم ينخفض قلیال بسبب زيادة المفاقید فى القلب الحديدى بزيادة 

فولت وتوصیله بمغیر السرعة  ٢٢٠رك دلتا يتم توصیل المح
يجب ان تكون قدرة مغیر السرعة اكبر ( فولت

  )من قدرة المحرك 
، ھرتز ٥٠التردد ، فولت  ٢٣٠=الجھد: فى حالة دلتا
لفة فى الدقیقة ١٣٥٠والسرعة ، كیو وات ٠٫١٢

قدرة المحرك اكبر بمقدار جذر -جھد-تردد
فولت وتكون قدرته  ٤٠٠ھرتز يكون جھد المحرك  ٨٧

فولت وتكون قدرته  ٢٢٠ھرتز يكون جھد المحرك 

  يتم ادخال بیانات المحرك كالتالى
P0304=400v  فولت ٤٠٠جھد المحرك  

P0305=0.73  امبیر ٠٫٧٣تیار المحرك 

P0307=0.21  كیلو وات ٠٫٢١قدرة المحرك

P0308=0.75  ٠٫٧٥معامل القدرة  

P0310=87hz  ھرتز ٨٧تردد المحرك المقنن

P0311=1350  دقیقة/لفة ١٣٥٠سرعة المحرك

P1082=80hz  ھرتز ٨٠= اقصى تردد 

P2000=80 hz  ھرتز  ٨٠= قیمة التردد المرجعیة

قراءة فصل الضبط سوف تفھم وظفیة الترمیز ملحوظة بعد 
  !السابق وكیفیة ضبطه

   

  الفصل الثالث
 مغیرات السرعة

ایمن یاسر                                /م
 

  
التشغیل بنظام ثانیا 
الجھد فى السرعة االكبر من  زيادةيتم 

يثبت العزم تقريبا وتزيد قدرة المحرك بنفس نسبة زيادة الجھدبالتالى 
لكن العزم ينخفض قلیال بسبب زيادة المفاقید فى القلب الحديدى بزيادة 

  التردد
يتم توصیل المح

فولت ٣٨٠فاز  ٣
 ٣بمقدار جذر 

فى حالة دلتا
٠٫١٢والقدرة ،
  

تردديتم ادخال 
٨٧بالتالى عند 

  وات
ھرتز يكون جھد المحرك  ٥٠عند 

  
  

يتم ادخال بیانات المحرك كالتالى
 P0304=400v

 0.73A

 0.21KW

 P0308=0.75

 =87hz

 P0311=1350

 P1082=80hz

 P2000=80 hz

  
ملحوظة بعد 

السابق وكیفیة ضبطه
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 v/fاى عزم متغیر  تربیعى زيادة الجھد مع التردد بصورة منحنى

with quardrtic characherstic  
بالتالى تكون العالقة على شكل منحنى  مربع الجھديتناسب التردد مع 

  كما بالرسم

  
  

الطريقة الطلمبات والمراوح حیث تكون العالقة بین السرعة تناسب ھذه 
  والقدرة لھم على شكل منحنى

حیث يتناسب العزم مع مربع التردد والقدرة مع مكعب التردد بالتالى خفض 
الجھد عن القیمة الخطیة يؤدى الى خفض القدرة بصورة كبیرة وبالتالى 

  %٣٥لقدرة بمقدار يخفض ا% ١٠توفیر الطاقة مثال خفض الجھد بمقدار 
تستخدم للتحكم فى السرعات اقل من السرعة المقننة وال يتم العمل 

  بسرعة اعلى من المقننة الن القدرة ستزيد بصورة كبیرة
 

 
 
  

  ايضا بخفض السرعة تقل الضوضاء الناتجة عن تشغیل الطلمبة او المروحة
  

يوجد خیار يسمى خفض مربع  meidenمثل مايدن  مغیر السرعةفى بعض 
حیث يتم  square reduction torqueالعزم 

 - ٠(ادخال نسبة مئوية من الجھد المقنن 
بخفض الجھد  مغیر السرعةفتقوم %) ٢٥

بالقیمة المدخلة ) ھرتز ٢٥(عند نصف التردد 
سابقا بالتالى تتحول العالقة بین الجھد 
  والتردد الى منحنى ولیس خط مستقیم

 

  الفصل الثالث
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زيادة الجھد مع التردد بصورة منحنى معد مسبقا اى قابل للبرمجة 

v/f with programmable charachterstic 
  

  يتم زيادة الجھد بزيادة التردد بنسب مختلفة
بالتالى يزيد الجھد تدريجیا يتم ادخال قیمة التردد وقیمة الجھد :  ١التردد 

  صفر الى ھذا الترددالتردد فى الفترة من /بنفس نسبة الجھد
بالتالى يزيد الجھد تدريجیا يتم ادخال قیمة التردد وقیمة الجھد :  ٢التردد 

  وھكذا ٢الى تردد  ١التردد فى الفترة من تردد/بنفس نسبة الجھد
  

  
  

  التردد/تطلب منحنى معین لخواص الجھدتستخدم فى تطبیقات خاصة 
  تستخدم لتشغیل المحركات التزامنیة

  
 v/f with الجھد بزيادة التردد مع التحكم فى تیار المجالزيادة 

flux current control FCC 
   فى ھذه النظام يتم تعويض فقد الجھد فى ملفات العضو الثابت

منخفضة القدرة حیث تكون مقاومة ملفات العضو  المحركاتتستخدم مع 
  الثابت كبیرة

ثابتة حتى  v/fتقوم بالتحكم فى السرعة خطیا اى 
مغیر فتبدء ) تقوم بتحديده(الوصول لتردد معین 

  التحكم فى تیار المجال السرعة
تقوم بقیاس تیار المحرك بدقة عالیة وتقوم بتحلیل 

التیار الكلى الى تیار المجال وتیار الحمل بالتالى 
  يمكن التحكم فى تیار المجال بدقة

ى اعلى منه فى حالة التحكم التقلید المحرككفائة 
V/F  

التحكم كذلك استجابة المحرك لتغیر الحمل تكون افضل منھا فى حالة 
  V/Fالتقلیدى 

  يحدد كنسبة مئوية من التردد المقنن للمحرك FCCتردد بدء التحكم 
ھرتز واليفضل ان يكون اقل حتى اليؤثر بصورة  ٥اى % ١٠عادة يكون ب 

او تذبذب فى سلبیة على خواص التحكم ويسبب تشغیل غیر مستقر 
   oscillation and instabilityالتشغیل 

 

  الثالثالفصل 
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  القیاسىمثال للتحكم 

  

  
  يقوم المستخدم بتحديد 

  التردد المقنن والجھد المقنن للمحرك
المطلوب سواء تردد ثابت او متغیر بواسطة مقاومة متغیرة ) السرعة(التردد 

  او متغیر بواسطة اشارة تماثلیة انالوج
بتحديد النسبة بین الجھد والتردد وارسال البیانات  مغیر السرعةتقوم 

 pwm مغیر السرعةلدائرة التحكم فى ) قیمة الجھد والتردد المطلوبة (
  الخراج جھد وتردد المحرك بالقیمة المطلوبة 

  
  

  
  
  

فعلیا تكون السرعة اقل قلیال بما يعرف 
باالنزالق وھو يعتمد على تصمیم 

وعلى ) نى عزم المحركمنح(المحرك 
كما ان السرعة  منحنى عزم الحمل

تنخفض كلما زاد الحمل على المحرك 
وترتفع كلما قل الحمل حیث ان السرعة 

ھى تقاطع منحنى عزم الحمل مع 
  منحنى عزم المحرك

  
  

  الفصل الثالث
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  slip compensatorتعويض االنزالق 

 
الحديثة توجد دائرة تقوم بحساب قیمة االنزالق للعضو  مغیر السرعةفى 

الدوار بداللة تیار المحرك وبالتالى تقوم بتعويض ھذه القیمة للحصول على 
  سرعة ثابتة نسبیا

مثال فى التیار المقنن يكون االنزالق معروف فیتم اضافته الى السرعة 
  بالتالى نحصل على السرعة المطلوبة بدقة اكبر من السابق

  
  

  
  

  يتم تحديد الجھد المقنن والتردد المقنن للمحرك
يتم تحديد سرعة المحرك بداللة التردد سواء سرعة ثابتة او سرعة متغیرة 

  )انالوج(طبقا الشارة تماثلیة 
  ھرتز اى نصف السرعة  ٥٠ھرتز اى نصف التردد المقنن  ٢٥مثال تردد 

خفض (ھرتز  ٢٥د فولت وترد ١٩٠بتغذية المحرك بجھد  مغیر السرعةتقوم 
  ) الجھد بنفس نسبة خفض التردد اى للنصف

بقیاس جھد وتیار المحرك ثم تقوم بحساب سرعة  مغیر السرعةتقوم 
ثم تقارنه بالقیمة المطلوبة  Sf1العضو الدوار نظريا بداللة تردد العضو الدوار 

ھرتز ثم تطبق االعدادت الجديدة على  ٢٥ثم تزيد او تقلل قلیال من التردد 
   مغیر السرعةخرج 

  تقريبا% ١تثبت السرعة بحدود 
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الثالث
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  مرجعیةقوانین 

  
اى فى حالة اختبار القصر اى تثبیت ( Xscالمعاوقة الحثیة فى حالة القصر 

+ وھى تساوى معاوقة العضو الثابت)  locked rotorحركة العضو الدوار 
  معاوقة العضو المتحرك

  
الذى يحدث عنده عزم االنھیار يتغیر بتغییر التردد النه يعتمد االنزالق الحرج 

  على المعاوقة الحثیة وھى تتغیر بتغیر التردد
  Skھرتز  ٥٠االنزالق الحرج عند 

  
   Tekھرتز  ٥٠السرعة المقننة عند  عند االنھیارعزم 

  
 

  ھرتز ١٠٠االنزالق الحرج عند اعلى سرعة مثال 

 
  

  ھرتز  ١٠٠ اعلى سرعة مثال عند االنھیارعزم 

  
  
  
  
  

  الفصل الثالث
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  ھرتز ٣االنزالق الحرج عند اقل تردد مثال 

  
  

ھرتز والذى يعطى نفس العزم المقنن  ٣جھد الملف عند اقل تردد مثال 
  )من الجھد المقنن % ١٠يكون تقريبا (ھرتز  ٥٠عند 

  

  

  
  

Rs و الثابتمقاومة ملفات العض  
R’r مقاومة ملفات العضو المتجرك 
Xsc  معاوقة العضو المتحرك+ معاوقة العضو الثابت 
F1b التردد المقنن 

F1min  به  المحركاقل تردد سیتم تشغیل 
F1max  به المحركاعلى تردد سیتم تشغیل 

P1 نصف عدد االقطاب 
Sk االنزالق الحرج والذى يحدث عنده اعلى عزم وھو عزم االنھیار 

Tek نھیارعزم اال 
  

   

  الفصل الثالث
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 voltage boostمثال توضیحى لكیفیة حساب قیمة دعم الجھد 

  عند الترددات المختلفةالحرج وحساب قیم العزم 
  

 data sheetلصفحة البیانات محرك بیاناته طبقا 
   pn=10KW   كیلو وات ١٠قدرته 

 نجمةفولت والمحرك موصل  ٣٨٠الجھد المقنن 
  f1b=50HZھرتز   ٥٠التردد المقنن 

      Ƞn=0.92 ٠٫٩٢الكفائة 
  cosφ=0.9   ٠٫٩= معامل القدرة 

  2P1=4   عدد االقطاب اربعةنصف 
  Istart=6*Inاضعاف التیار المقنن  ٦تیار البدء 

  Iº/In=0.3 %       ٣٠تیار الالحمل تقريبا 
  Pmec=0.015*Pn%     ١٫٥=القدرة المیكانیكیة المفقودة 

  Padd=0.015*Pn%     ١٫٥=القدرة االضافیة المفقودة 
  core losses are neglectedمقاومة القلب الحديدى مھملة   

  Rs=Rrمقاومة ملفات العضو المتحرك  =مقاومة ملفات العضو الثابت 
 Xs=Xrمعاوقة ملفات العضو المتحرك  =معاوقة ملفات العضو الثابت 

  احسب
  و الثابت والمتجركمقاومة ومعاوقة ملفات العض

  ھرتز ٥٠االنزالق الحرج وعزم االنھیار عند التردد المقنن 
  ھرتز ١٠٠االنزالق الحرج وعزم االنھیار عند اعلى تردد 
  ھرتز ٣االنزالق الحرج وعزم االنھیار عند اقل تردد  

  Vºقیمة دعم الجھد 
  

  الحل
  معامل القدرة*التیار*الجھد*٣جذر*الكفاءة=  المحركقدرة 

  الن التوصیلة نجمة  Isnتیار الملف المقنن =  Inتیار المحرك المقنن 

  
  )معامل القدرة*الجھد*٣جذر*الكفاءة( /القدرة= المقننالملف بالتالى تیار 
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  الكفاءة/القدرة المقننة = محركقدرة الدخل لل

القدرة االضافیة +المفقودةالقدرة المیكانیكة +القدرة المقننة=قدرة الدخل
القدرة المفقودة فى +القدرة المفقودة فى ملفات العضو الثابت+المفقودة

  ملفات العضو المتحرك
القدرة المفقودة فى +  Pcosالقدرة المفقودة فى ملفات العضو الثابت 

القدرة -القدرة المقننة- قدرة الدخل=  Pcorملفات العضو المتجرك 
  لقدرة االضافیة المفقودةا- المیكانیكة المفقودة

  
  بالتالى

  
  التیار الكلى ينقسم الى تیار مغنطة وتیار العضو المتحرك

  
التیار % ٣٠ يساوى تیار الالحمل يساوى  تیار المغنطة او تیار المجال

 Iºn=0.3*Isn المقنن 
  I’rnبالتالى تیار الحمل او تیار العضو المتحرك 

  
  والمتجركالفقد فى ملفات العضو الثابت 

  
  بالتالى يمكن حساب قیمة مقاومة ملفات العضو الثابت والمتحرك

  
  

  X’r1والمتجرك  Xs1يمكن حساب معاوقة العضو الثابت 
Xsc  اى المعاوقة الكلیة فى حالة ) شورت سیركت(ھى معاوقة القصر

وھى  locked rotor testاختبار القصر اى فى حالة منع المحرك من الحركة 
  تساوى مجموع معاوقة العضو الثابت والمتحرك
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  الن التوصیلة نجمة  ٣جذر /Vnالجھد المقنن = Vsnجھد الملف المقنن 

  
  معاوقة العضو المتجرك=معاوقة العضو الثابت

  

Xs1=X’r1=Xsc/2=1.8/2=0.9 Ω 
  

  ٠٫٢٣٣=ھرتز  ٥٠االنزالق الحرج عند 

  

  
  

  متر.نیوتن ٢٠٢٫٤٤=ھرتز ٥٠الحرج عند عزم االنھیار 

  
  

  
  

  ٠٫١١٩= ھرتز  ١٠٠االنزالق الحرج عند 
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الحرج تقريبا نصف العزم ( متر.نويتن ١١٣٫٩٧=ھرتز  ١٠٠عند االنھیار عزم 

  )المقنن
  

  
  بالتالى

  
  

  !!!!!!متر .نیوتن ٣٠ھرتز تقريبا ٢٠٠ عند الحرج العزم 
  !!!!!!متر .نیوتن ١٥تقريبا  ھرتز ٤٠٠عند الحرج العزم 

  
  !!! ٠٫٩٧=  ھرتز ٣االنزالق الحرج عند اقل تردد 

  

  
  

 ٥٠ھرتز والذى يعطى نفس العزم المقنن عند  ٣جھد الملف عند تردد 
  فولت ٣٣٫٣٨=ھرتز

  

  
  

  بالتالى
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  :فى حالة عدم وجود دعم جھد

  
V= K*F1 

  
  ٧٫٦=٣٨٠/٥٠=التردد المقنن /ھو النسبة بین الجھد المقنن  Kالثابت 

  
V= 7.6*F1  

 
  فولت وھكذا ٧٦=١٠*٧٫٦= ھرتز  ١٠بالتالى الجھد عند تردد 

  
  :فى حالة وجود دعم جھد

 
 K(f1)ثابت *F1التردد +  vº voltage boostجھد الدعم= Vجھد الملف

  
اليساوى النسبة بین الجھد المقنن والتردد المقنن ولكن يكون  Kالثابت 

  ٧٫٦اقل من 
  

  ھرتز ٣فولت عند تردد  ٣٣٫٣٨بالتالى جھد الملف ب 

  
) الن التوصیلة نجمة ٣على جذر  ٣٨٠(فولت  ٢٢٠ايضا جھد الملف المقنن 

  ھرتز ٥٠عند التردد  المقنن 

  
 vº=21.47 vو     k=3.97 v/hz   بطرح المعادلة االولى من الثانیة يكون

فولت عند تردد صفر ويزيد  ٢١٫٤٧بالتالى يكون جھد البدء للملف ب 
الن  ٣جذر /  ٣٨٠(ھرتز  ٥٠فولت عند  ٢٢٠تدريجیا مع التردد حتى يصبح 

  )التوصیلة نجمة
V=21.47+3.96*F1  

  
بالتالى فى السرعات المنخفضة يكون العزم ثابت وتقريبا يساوى العزم 

ن اما فى السرعات االعلى من السرعة المقننة ينخفض العزم حتى المقن
 ھرتز ١٠٠يصبح تقريبا نصف العزم المقنن عند 
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 ٣جھد الملف فى جذر (فولت   ٣٧٫٢=٢١٫٤٧*٣جذر = جھد البدء للمحرك 
  )الن التوصیلة نجمة
  فولت ٣٨٠من الجھد المقنن  %٩٫٧٨اى يساوى تقريبا 

 
عند تردد صفر يضمن % ١٠ان زيادة الجھد بمقدار تقريبى لذا نقول 

 وجود العزم المقنن عند السرعات المنخفضة
  

 )٧٫٦اقل من ( تردد /فولت ٦٫٨٦= ٣جذر*  ٣٫٩٦=  Kايضا الثابت 
  بالتالى

V= 37.2+ 6.86*f1 
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  الرابعالفصل 

  التحكم االتجاھى
  

   

  الفصل الرابع
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 Vectorفى سرعة المحرك مع توجیه المجال  االتجاھى التحكم

control  يسمى ايضاFoc=field orientated control 
  

T=Qs*Qr*cos0*sinB 

  اھم عیوب المحركات التاثیريه مقارنة بمحركات التیار المستمر

ھو انخفاض قیمة العزم لكل امبیر لھا او بصوره اخرى ارتفاع 

 قیمة االمبیر للعزم

  يتناسب مع مجال العضو الثابت ومجال العضو  محركعزم اى

الزاويه الزمنیه بین مجال العضو  cosالمتحرك وجیب تمام 

الزاويه الفراغیه  sinوجیب ) ثیتا(الثابت ومجال العضو المتحرك

 )بیتا(بین مجال العضو الثابت ومجال العضو المتحرك 

 
  صفر= فى محركات التیار المستمر الزاويه الزمنیه ثیتا 

والزاويه الفراغیه بیتا ،وبالتالى جیب تمام الزاويه يساوى واحد

درجه دائما النھا اقطاب ثابته ناتجه من تیار ثابت وال تدور   90

 وبالتالى جیب الزاويه يساوى واحد مما يحقق اقل تیار للعزم

  فى محركات التیار المتردد دائما الزاويه الزمنیه ثیتا  اكبر من

م الزاويه اقل من الواحد مما يؤدى لزيادة الصفر وجیب تما

مجال العضو الثابت لتعويض ھذا النقص وبالتبعیه يزيد التیار 

صفر اثناء بدء المحرك = ايضا الزاويه الفراغیه بیتا ،لثبوت العزم

 sinوبالتالى تقريبا  درجه ٩٠ حتى تصل الى وتزيد مع السرعة

مما يؤدى  ضةفى السرعات المنخف يكون اقل من الواحد بیتا

 الى زيادة اخرى فى التیار
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  درجه  90= كل مانريده ھو جعل الزاويه الفراغیه بین المجالین

لتحقیق اعلى كفائه او بمعنى اخر جعل  sin 90 =1وبالتالى 

التیار بنفس زاوية ق د ك المتولده وھذا يعنى ان  التیار يتاخر 

ودلتا ھى الزاويه بین الجھد و ق (دلتا= عن الجھد بزاوية ثیتا 

 )د ك

  لو الحمل عزمه ،عزم المحرك يساوى دائما عزم الحملايضا

ويكون ثابت ثابت اذا عزم المحرك يساوى عزم الحمل دائما 

طیب لو زودنا الجھد المفروض العزم يزيد صح؟ حقیقة يظل 

عزم المحرك ثابت ويساوى عزم الحمل ولكن ما يحدث ھو 

زيادة الزاوية الفراغیه بین المجالین ولو تم تقلیل الجھد تقل 

الزاويه الفراغیه ويظل دائما عزم المحرك ثابت ويساوى عزم 

 )لو كان عزم الحمل ثابت(الحمل

 تغذية عكسیة ما يتم ھو عن طريق وجودفfeedback   

ومعرفة مقدار  التیارللسرعه يتم تحديد وضع االقطاب وبقیاس 

يتم التحكم فى الجھد وفى  مغیر السرعةالتحمیل بواسطة 

لتكون ) ثیتا(زمن بدء التیارات وبالتالى الزاويه بین التیار والجھد 

ك ويحقق .د.جاه قدائما تساوى دلتا ويكون التیار فى نفس ات

 اعلى كفاءه

 التحكم االتجاھى بدون انكودر  نظامSensor less vector 

control   ال يتم استخدامfeedback   وتتم عملیة تحديد موضع

 باستخدام الحسابات نظريا االقطاب

  من يافطة المحرك ويتم التشغل  المحركادخال بیانات  يجب

اول مره لیقوم الجھاز بعمل الحسابات الالزمه فى اول مره 

لمعرفة قیم المقاومات والمعاوقات  المحركتشغیل على 

 وخواص المحرك بدقه
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  بزيادة تساوى صفر وتزيد  البدء اثناءبما ان الزاويه الفراغیه بیتا

وزيادة عزم % ٢٠٠اذا يمكن زيادة عزم البدء حوالى  السرعة

 باستخدام اسلوب توجیه المجال% ٢٠الحمل الكامل ب 

  فعلیا التحكم فى الزاويه بین المجالین صعبه لسبب ان مجال

العضو المتحرك ناشىء نتیجة مجال العضو الثابت وبالتالى لو 

تیار وبالتالى  تم تغییر زاوية تیار العضو الثابت ھتتغیر معاه زاوية

نتیجة لمنحنى التعويض لكن  !مجال العضو المتحرك 

المغناطیسى لرقائق الحديد فان تغیر زاوية مجال العضو الثابت 

فان زاوية مجال العضو المتحرك تتغیر ولكن تتاخر زمن يعادل 

عرض المنحى اى التتغیر لحظیا مما يعطى متسع من الوقت 

ن يلحق به مجال العضو لتغییر مجال العضو الثابت قبل ا

المتحرك ويتغیر ھو االخر وبھذه العملیه المعقده يمكن 

 !درجه بین المجالین ٩٠المحافظه على زاويه 

  عند تجربة محرك على جھد المنبع فى حالة الال حمل وقیاس

التیار وتجربته على جھاز توجیه المجال وقیاس التیار يكون 

الزاويه فى حالة التیار فى الحالتین قريب من بعض الن 

لو عايز تتاكد من عمل  لذا !درجة تقريبا ٩٠الالحمل اصال ب 

الجھاز بصوره جیده يتم تجربة المحرك على حمل مع الجھاز 

وتوصیل مباشر دون الجھاز بنفس السرعه والحمل يجب ان 

 يكون االمبیر اقل مع الجھاز عن التشغیل المباشر

  
  

فى  المحركات التزامنیةال يستخدم التحكم االتجاھى مع 
  ٤٤٠میكرومستر 
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  انواع التحكم االتجاھى

 تغذية عكسیةالتحكم االتجاھى بدون 
sensorless   

تستخدم فى التطبیقات التى تطلب سرعة 
استجابة عالیة او دقة عالیة فى السرعة والعزم 

  %٠٫٠١بدون وجود حساس للسرعة وبدقة 
  

  بتغذية عكسیةالتحكم االتجاھى 
تستخدم فى التطبیقات التى تطلب سرعة استجابة 

  عالیة او دقة عالیة فى السرعة والعزم
  %٠٫٠٠١اسرع من التحكم التقلیدى وبدقة  مرات ١٠

 مغیر السرعةفى حالة فقد اشارة االنكودر ستعمل 
  sensorlessبنظام 

  
   sensorlessالتحكم االتجاھى بدون تغذية عكسیة 

  فى السرعة  القیاسىطورت ھذه الطريقة للتغلب على مشاكل التحكم 
تتتحكم ايضا فى النسبة بین الفولت والتردد ولكن النسبة بینھم لیست 

  ثابتة ولكنھا متغیرة طبقا لقیمة تیار المجال والعزم
  وتقوم بتحلیله الى تیار المجال وتیار العزم المحركتقوم بقیاس تیار  

  العزم للتحكم فى التردد للحد من قیمة التیار تستخدم قیمة تیار  

  تتحكم فى تیار المجال بتغییر النسبة بین الجھد والترددv/f 

  باستمرار للحصول على القیمة المثالیة لتیار المجال

 االنزالق تقوم بتعويض نقص السرعة slip compensator  بدقة عالیة

دون الحاجة لحساس سرعة او انكودر وذلك بحساب السرعة بدقة 

  المحركونموذج  المحركبناء على بیانات 

  الممیزات
 سرعة االستجابة عالیة لتغیر الحمل  

 دقة عالیة فى السرعة  

 عزم عالى فى السرعات المنخفضة  

  يمكن اضافة انكودر لھذا النظام بالتالى يصبح نظام تحكم مغلق

close loop  ويعطى دقة اعلى فى السرعة والعزم  لكن ستكون

  FOCالدقة اقل منھا فى حالة 

تعطى  vector controlنظام تحكم اتجاھى  به مغیر السرعةكل  لیس
حیث  مغیر السرعةنفس االداء فھذا يعتمد على نموذج المحرك الموجود ب

كلما كان النموذج اكثر تعقیدا كلما كان اكثر دقة واعلى اداء وايضا كلما 
  احتاج لمعالج بیانات بسعة وسرعة اكبر وايضا سیكون السعر اغلى

  الفصل الرابع
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 close loop vector controlالتحكم االتجاھى ذا تغذية عكسیة 

% ٠٫٠١يستخدم فى التطبیقات التى تحتاج دقة عالیة فى السرعة 
من التحكم  عشر مراتوھى افضل  rad/sec 50وسرعة استجابة عالیة 

  مغیر السرعةفى  القیاسى
يتم اضافة انكودر لقیاس سرعة المحرك الى التحكم االتجاھى بدون تغذية 

  بالتالى تكون الدقة عالیة sensorelessعكسیة 
بقیاس التیار والجھد والزاوية بینھم والسرعة وباستخدام نموذج تقوم 

للمحرك تقوم بتحلیل التیار للحصول على تیار العزم وتیار المغنطة وتقوم 
بالتحكم فى تیار المجال وتیار العزم على حدى للحصول على افضل اداء 
كما تتحكم فى الزاوية بین مجال العضو الثابت والعضو المتحرك للحصول 

  على اعلى عزم
  

  ھناك دائرتین للتحكم
  دائرة للتحكم فى التردد والذى يتناسب مع السرعة
  دائرة للتحكم فى العزم والذى يتناسب مع تیار العزم

فبدال من دائرة تحكم واحدة استخدم دائرتین للتحكم لزيادة سرعة 
االستجابة ويسمى ھذا تصمیم التوالى اى الدائرتین توالى مع بعض 

cascaded ! وھذا ايضا نفس تصمیم التحكم االتجاھى بدون حساس!  
السرعة الفعلیة من االنكودر بالسرعة المطلوبة والفرق بینھم  يتم مقارنة

  يتم ارساله الى دائرة التحكم فى العزم
تقوم دائرة التحكم فى العزم بقیاس تیار المحرك ومقارنته بقیمة فرق 

  سارع او عزم تباطؤالسرعة لتحديد اذ ماكان المطلوب عزم ت
تقوم دائرة المجال فى التحكم فى تیار المجال بتحديد النسبة بین الجھد 

 V/fوالتردد 
قیم الجھد والتیار  بالتحكم فى PWM مغیر السرعةتقوم دائرة التحكم فى 

  طبقا للقیم المطلوبة وزاوية التیار والتردد
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  فى مجال العضو الدوار دائرة مبسطة للتحكم االتجاھى

 

 
  

رياضیا فى حالة عدم وجود حساس  nيتم حساب سرعة العضو الدوار 
  sensorre lessللسرعة 

Ns=60*f/p 
n=ns(1-s)  

 
فى حالة وجود حساس للسرعة او انكودر يتم معرفة سرعة العضو الدوار 

  nمن خاللھا معرفة  rωالفعلیة 
  

يتم  rψ‘ولمجال العضو الدوار  Teباستخدام  قیم مرجعیة للعزم  .١

  Itوتیار العزم  Imحساب تیار المجال 

  
  =Im تیار المجال 

  
  

  
 = Itتیار العزم 
  

  
 slipبمعرفة تیار العزم وتیار المجال يتم حساب تردد االنزالق  .٢

frequency   

  
 
   ھى النسبة بین Trحیث  
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   w1يتم حساب التردد  n المحركوسرعة  sw1بمعرفة تردد االنزالق  .٣

  
N سرعة العضو الدوار فعلیا او رياضیا  

P1 نصف عدد االقطاب  
Sw1 تردد االنزالق المحسوب سابقا  

  
  Ɵ يتم تحديد زاوية مجال العضو الدوار ثیتا w1بمعرفة التردد  .٤

 ) نحصل على ثیتا w1 لترددبعمل تكامل ل( 
  

 التحكم فى زاوية التیار بحیثبمعرفة زاوية مجال العضو المتحرك يتم  .٥

 درجة ٩٠ مجال العضو المتحركومجال العضو الثابت  الزاوية بین كونت

  بالتالى تصبح الزاوية للثالث فازات

 

   

  

  الزاوية تكون ثیتا i=1الفازة االولى 

  ١٢٠ –الزاوية تكون ثیتا  i=2الفازة الثانیة 

      ٢٢٠ –الزاوية تكون ثیتا  i=3الفازة الثالثة 

  

  مقدار التیار فى كل فازة
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بنموذج للمحرك الحثى او المحرك التزامنى او االثنین  مغیر السرعةتزود 

  )وفى ھذه الحالة يجب اختیار نموذج المحرك المطلوب (
  

  مغیر السرعةفى اول مرة يتم توصیل المحرك على 
  

  المحركبقیاس بیانات  مغیر السرعةيتم عمل تولیف الى حتى تقوم 

مقاومة ملفات العضو الثابت والمتحرك والمعاوقة الحثیة للعضو (بدقة 

  )الثابت والمتحرك وتیار المغنطة والفقد فى القلب الحديدى الخ الخ

  ستخدامھا مع نموذج بحفظ بیانات المحرك ال مغیر السرعةتقوم

 المحرك

  اى سیدور المحرك اثناء يوجد نوعین من التولیف ساكن ومتحرك

النه بیحسب تیار المغنطة بدقة وده التولیف واالفضل طبعا المتحرك 

  بیترتب علیه قیمة مقاومة العضو الثابت والممانعة الحثیة

  
  عند التشغیل

  
  والزاوية بینھم والتردد  المحركبقیاس تیار وجھد  مغیر السرعةتقوم

 المحركوتقوم بتطبیق ھذه البیانات على نموذج  المحركوسرعة 

  لتحصل على قیم تیار العزم وتیار المجال بدقة عالیة 

  تقوم بمقارنة السرعة المطلوبة بالسرعة الفعلیة وتحديد قیمة الخطأ

وارسال ھذه القیمة لدائرة التحكم فى العزم حیث تقارن ھذه القیمة 

بالتالى تحدد اذا كان ) زمبداللة تیار الع( محركبالعزم الفعلى لل

بالتالى تحدد القیمة المطلوبة ( المطلوب عزم تسارع ام عزم تباطأ

  )لتیار العزم

  تقوم بالتحكم فى النسبة بین الجھد والتردد بناء على قیمة تیار

  المغنطة

  تقوم بعمل حسابات للحصول على السرعة الزاوية للعضو الدوار

  الدوار بالتالى تحصل على زاوية مجال العضو

  بین  بحیث تكون الزاوية المحركتقوم بالتحكم فى زمن بدء التیار فى

درجة بالتالى نحصل على  ٩٠مجال العضو الثابت والعضو المتحرك 

 اعلى عزم باقل تیار

  محصلة تیار العزم والمغنطة والتى (تقوم ايضا بتحديد قیمة التیار

 )قامت بتحديد قیمھم المطلوبة

 عملیة مئات المرات فى الثانیة الواحدةتقوم بتكرار ھذه ال 
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  التحكم االتجاھى باختصار
  

  فى التحكم االتجاھى
  يوجد نموذج للمحرك الحثى او التزامنى به بیانات المحرك والتى تم

من مقاومة ملفات العضو الثابت والمتحرك (قیاسھا بدقة وتخزينھا 

  ....)والمتحرك وقیمة تیار المغنطةوالمعاوقة الحثیة للعضو الثابت 

 ويتم التحكم فى قیمة التیارات بدال ( المحرك يتم التحكم فى تردد

   )من التحكم المباشر فى الجھد

  يتم التحكم فى زمن بدء التیارات للتحكم فى الزاوية بین مجال

  العضو الثابت ومجال العضو المتحرك للحصول على اكبر عزم باقل تیار 

 تیار المحرك الى تیار مجال وتیار عزم وطبقا لنموذج  تقوم بتحلیل

للمحرك الحثى الموجود بالجھاز يتم تحديد قیمة تیار العزم وتیار 

  المجال للحصول على السرعة او العزم المطلوب

  يقوم الجھاز باجراء ھذه الحسابات مئات المرات فى الثانیة وتطبیقھا

وسرعة استجابة عالیة على المحرك بالتالى نحصل على اداء عالى 

 جدا

  فى حالة قیاس سرعة المحرك فعلیا بواسطة انكودر وتوصیله لجھاز

 مغیر سرعة يكون نظام تحكم اتجاھى

  فى حالة حساب السرعة نظريا وعدم توصیل االنكودر للجھاز يسمى

sensorless  ويكون تحكم اتجاھى بدون حساس وتكون دقته اقل

 قلیال

ودقة السرعة لمحركات التیار  مقارنة بین سرعة استجابة
المستمر ومحركات التیار المتردد بنظام تحكم قیاسى 

  مغلق/مغلق ونظام تحكم اتجاھى مفتوح/مفتوح
  

  

محركات 

التیار 

  المستمر

نظام 

تحكم 

  قیاسى

نظام 

تحكم 

قیاسى 

بتغذية 

  عكسیة

تحكم  نظام

  اتجاھى

Sensoreless 

نظام 

تحكم 

اتجاھى 

بتغذية 

  عكسیة

  %٠٫٠٠١  %٠٫٠١  %٠٫١  %١  %٠٫٠١  دقة السرعة

  لعزماستجابة ا
٢٠-١٠ 

  مللى ثانیة

مللى  ١٠٠

  ثانیة

٢٠-١٠ 

  مللى ثانیة

مللى  ١٠- ١

  ثانیة

مللى  ١٠- ١

  ثانیة
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  االنكودر

جھاز يستخدم لتحديد سرعة المحرك او لتحديد المسافه التى تحركھا 
  عنصر ما ولیكن زجاجه على سیر كھربى

ايضا مع مغیر السرعه لمحركات التیار المتردد فى نظام المجال ويستخدم 
  الموجه لزيادة كفاءة المحرك

  

  
  

لكل دوره  pulsesكھربیه ال ودر باعطاء عدد معین من النبضاتيقوم االنك
دوران لالكس المحرك بالتالى اذا تم قیاس عدد النبضات فى الثانیة 

سنحصل  )على االنكودرمسجلة (وقسمتھا على عدد النبضات فى اللفة
تحصل على عدد اللفات فى  ٦٠على عدد اللفات فى الثانیة اضربھا فى 

  الدقیقة اى سرعة المحرك
  

  تركیبه
به عدد  قرصعباره عن دايود يرسل ضوء واخر يستقبل الضوء من خلف 

يدور مع اكس  القرصھذا ) عدد النبضات فى الدوره(معین من الفتحات 
وايضا يمكن تحديد  المحركبالتالى يمكن تحديد عدد لفات اكس  المحرك

 ٢٠٠يعنى نصف لفه يبقى ) نبضه ٤٠٠اللفه تساوى مثال (جزء من اللفه 
بالتالى يمكن تحديد موضع اكس المحرك اى موضع اقطاب  نبضه وھكذا
    العضو الدوار
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  انواعه

 incremental encoderانكودر تصاعدى  .١
 انكودر ال يحتفظ بعدد اللفات عند انقطاع الكھرباء

يقوم باعطاء عدد معین من النبضات فى اللفه الكامله والجھاز 
المستخدم معه يقوم بعمل عملیه حسابیه لتسجیل وعد عدد النبضات 

  تحركھا السیرلتحديد عدد اللفات والمسافه التى 
  
 absolute encoderانكودر مطلق  .٢

حتى لو تم ادارة ھو انكودر يحتفظ بقرائته بعد انقطاع الكھرباء وعودتھا 
يدوى اثناء انقطاع الكھرباء فھو يقوم  المحركاكس 

  ....بتسجیل الوضع الجديد
النظر عن الجھاز  عند انقطاع الكھرباء وعودتھا بغض

ام ال فاالنكودر دائما  البیاناتدر فقد الموصل باالنكو
يعطى عدد اللفات اى الموضع الحالى مثال لزجاجه 

  على السیر
 ١٧او  ١٤او  ١٣او  ١٢عباره عن  حقهانكودر الخرج 

تعبر عن عدد لفات  bit 12سلك اى  ١٢سلك مثال 
  binary or gray or BCDاالنكودر منذ البدء بنظام 

  
وھو مطور   gray codeالكود االشھر ھو جراى كود 

لتالفى االخطاء التى قد  binaryالكود الثنائى عن 
  binaryتحدث مع الكود الثنائى 

 وھو نوعین
   دوره واحده Single turn 

اى ان االنكودر يعطى رقم ممیز لكل جزء ،ال يقوم بتسجیل عدد اللفات
  النكودر دوره كامله  فیبدأ العد من جديدامن الدوره حتى يكمل 

 متعدد الدورات Multi turn 
يقوم باعطاء رقم ممیز لكل جزء من الدوره ، يقوم بتسجیل عدد اللفات

  ...من الدورات ثم يبدأ من جديد Xحتى عدد 
  

  انواع االنكودر من حیث التكنولوجیا المستخدمه 
 optical encoderاالنكودر الضوئى  .١

وھو االشھر ويستخدم فى اغلب التطبیقات يتمیز بدقه عالیه ولكنه ال 
يستخدم مع التطبیقات التى يتعرض لھا االنكودر لالھتزازات او صدمات 

  او درجات حراره عالیه
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 magnetic encoderاالنكودر المغناطیسى  .٢

وھو يستخدم فى التطبیقات  الخاصه التى يتعرض لھا االنكودر 
الضوئى  الھتزازات او صدمات او درجات حراره عالیه وعیوبه اقل دقه من

ويستخدم فى الطواحین الھوائیه وفى بعض االجھزة فى القطارات 
الكھربیه وفى معدات رصف الطرق و معدات قطع االشجار وفى 

  المولدات

 
  

  التصاعدى انواع االنكودر
   quadrature channel رباعى القناه .١

 Z or Iوالمرجع   Bو   Aالخرج عباره عن ثالث اطراف 
A  تعطى بنضات تعبر عن دوران االكس  
B  درجه من  ٩٠النبضه مرحله بمقدار  مثل االولى تماما لكنA ) يعنى

  )بزمن معین Aمتاخره عن 
  ما الفائدة؟

اذا   Bجت قبل النبضه   Aلو النبضه  بمعنىتحديد اتجاه الدوران  الفائدة
 حركالمان  يعنى Aجت قبل   Bولو النبضه  ما يدور فى اتجاه المحرك

  عكس االتجاه
Z or I (index) تعطى نبضه كل لفه كامله ،  مؤشر  
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والجدير بالذكر ان ھذا النوع يمكن زيادة عدد النبضات باللفه الواحده 

النبضات عند  وذلك بعد) مثال  PLCفى جھاز التحكم  softwareبرمجیا (
  بذلك يزيد العدد للضعف Aبداية النبضه وعند نھاية النبضه 

بذلك يزيد   Bوكذلك النبضه  Aاو بعد النبضات عند بداية  ونھاية النبضه 
  ....مرات العدد المسجل على االنكودر ٤عدد النبضات الى 

 اى برمجیا    PLCوكل ذلك يتم فى الجھاز المتصل باالنكودر مثال 
  

  
  
 differential channelتفاضلى القناة  .٢

 A-B-Zنفس النوع السابق به ثالث قنوات او اطراف 
 ’A’ –B’  -Z ولكن يضیف علیھم عكس االطراف السابقه

تعطى  ’Aالتعطى نبضه   Aلو ، ال تعطى ’Aتعطى نبضه   Aيعنى لو 
  ما الفائدة من ذلك؟.…وھكذا نبضه

تقلیل نسبة الخطأ نتیجة التداخل بسبب مرور كابالت بھا اشاره كھربیه 
  كابل االنكودر وايضا لزيادة الطول المسموح بیه لكابل االنكودربجانب 

  كیف ذلك؟
 ’A’ –B’  -Zبدون وجود  A-B-Zھانفرض لو االشاره كانت 

كابل كھرباء يمر بجانب كابل االنكودر واثر على السلك فقد يولد  وھناك
جھد كھربى صغیر بخاصیة الحث الكھربى ھذا الجھد قد يعده جھاز ال 

plc  على انه نبضه فیغیر من عدد النبضات التى يحملھا االطراف مثال  
  ...مما يتسبب فى حدوث خطأ فى تحديد الموضع او السرعه بدقه

-A اطراف معكوسه ٣اطراف الخرج و  ٣لكن لو ان االنكودر يحتوى على 
B-Z   وA’ –B’  -Z’ 

الوقت وفیه كابل كھرباء اثر علیھم ھايزود مثال جھد االشاره وفى نفس 
   ’Aمن جھد  A يطرح جھد   ھايزود جھد عكس االشاره وھنا الجھاز

اى فیھا جھد ) النھا العكس( ’A،  ال يوجد جھد اى اليوجد نبضه  Aفمثال 
وھايزيد ايضا من  Aاى نبضه وكابل كھرباء اثر علیھم فزاد قلیال من جھد 

اقل من مازالت   Aسیجد ان   ’Aو   Aبین   فسیقارن ال الجھاز ’Aجھد 
A’   فھذا معناه انA  ال يوجد بھا نبضه فھنا استخدم عكس االشاره

حتى اذا اثر كابل على االشاره سیؤثر ايضا على عكسھا بنفس النسبه 
وستظل االشاره اقل من عكسھا او اكبر من عكسھا فالجھاز ھنا ال 

بالتالى الزم تتوقع ان كابل ،ينظر لالشاره مفرده ولكن يقارنھا بالعكس
  !فقط  A-B-Zاطول منه فى حالة  ھذه الحالةالشارة فى ا
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  انواع خرج االنكودر

١. open collector 
   NPN  ترانزستورالخرج عباره عن 

لذا ...صفر اذا كان ھناك نبضه يخرجاى   Sinkھى  يخرجھااالشارة التى 
متر يجب ان يكون الوسط به  ٣ال يمكن ان يطول كابل االنكودر عن 

يستخدم مع االنكودر من النوع الرباعى   نسبة شوشره قلیله
quadrature 

٢. line drive 
فولت مستمر  ٥او  ٣٠اى يخرج جھد  sourceھى  يخرجھااالشاره التى 

لذا فان الكابل يسمح بطول اطول   sourceوبما انه ...اذا كان ھناك نبضه
  متر ووسط به شوشره عالیه ١٠من 

  differential encoderيستخدم مع االنكودر من النوع التفاضلى 
  
٣. Push bull output  

بحیث لو فیه نبضه بیدى جھد   sinkوكـ  source ھذا النوع يعمل ك
  موجب ولو مافیش نبضه بیدى صفر

ويقبل العمل على وسط به شوشره على    متر ١٠اقصى طول للكابل 
  open collectorالكابل اعلى من 

 quadrature encoderيستخدم مع االنكودر من النوع الرباعى القناه 
٤. Totem pole output 

بحیث لو فیه نبضه بیدى جھد   sinkوكـ  source ھذا النوع يعمل ك
  موجب ولو مافیش نبضه بیدى صفر

ويقبل العمل على وسط به شوشره على   متر  ١٠اقصى طول للكابل 
  open collectorالكابل اعلى من 

  quadrature encoderيستخدم مع االنكودر من النوع الرباعى القناه 
 push pullانه يستحمل امبیر اقل من ال    Push Pullالفرق بینه وبین 

  sinkفى ال 
 

  طرق تركیب االنكودر
  نوع شافت االنكودر المطلوب تعتمد  على

 قطر الشافت الخارجىيجب تحديد :  مصمت  
 قطر الشافت الداخلىيجب تحديد :  مفرغ 
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حیث يوجد انكودر بعدد نبضات 
١٠٠٠- ٥٠٠-٤٠٠  

للحصول  على سرعة  

فى الثانیه فى عدد النبضات فى اللفه الواحده 

 كیلو ھرتز ٢٠اقصى تردد لیھا ھو 
 ٤٠٠لفه فى الثانیه واالنكودر

كیلو ھرتز  فیمكن توصیل االنكودر بال مشاكل 
 ٤٠٠وال يمكن استخدام فى ھذه الحاله انكودر اكثر من 

ال  نبضه فى اللفه الن بكده ھیزيد التردد عن القیمه اللى يقدر يقراھا
cpu224xp  من سیمینز

فالفكره ھى كیفیة حساب التردد وكیفیة اختیار االنكودر المناسب حتى 

كیلو ھرتز يعنى فى 
دقیقة اقصى عدد نبضات فى اللفة لالنكودر ھو 

  متر
twisted pair  ويعطى طول حتى

به كابالت تیار مستمر او كابالت تردد 
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resolution 
حیث يوجد انكودر بعدد نبضات ،  وھى عدد النبضات فى اللفه الواحده

٤٠٠- ٣٦٠-٣٠٠- ٢٥٦-٢٠٠- ١٢٥- ١٠٠مختلفة مثال 

  حساب تردد النبضات
 ٦٠فى الدقیقه على  المحركيتم  قسمة سرعة 
  فى الثانیه
فى الثانیه فى عدد النبضات فى اللفه الواحده  المحركيتم ضرب سرعة 

  للحصول على التردد
اقصى تردد لیھا ھو    plc s7-200مثال اغلب نقط ال 

لفه فى الثانیه واالنكودر ٥٠اى  لفه فى الدقیقه ٣٠٠٠ المحرك
  نبضه فى اللفه

كیلو ھرتز  فیمكن توصیل االنكودر بال مشاكل  ٢٠=  ٤٠٠*٥٠ھذا معناه 
plc  وال يمكن استخدام فى ھذه الحاله انكودر اكثر من

نبضه فى اللفه الن بكده ھیزيد التردد عن القیمه اللى يقدر يقراھا
cpu224xpطبعا فیه انواع مثال ،  الف ھرتز ٢٠وھى 

   اللف ھرتز  ١٠٠اقصى تردد للدخل 
فالفكره ھى كیفیة حساب التردد وكیفیة اختیار االنكودر المناسب حتى 

plc  بال مشاكل  
كیلو ھرتز يعنى فى  ٣٠٠فى كارت االنكودر من سیمنز اقصى تردد 

دقیقة اقصى عدد نبضات فى اللفة لالنكودر ھو /لفة ٣٠٠٠حالة محرك 
  

  طريقة توصیل االنكودر
متر ٤٠يتم استخدام كابل شیلد فى التوصیل حتى 

twisted pair شیلد مجدولواالفضل استخدام كابل 
  

  ولمنع حدوث تداخل بینه وبین الكابالت االخرى
به كابالت تیار مستمر او كابالت تردد  مسارفصل كابل االنكودر عن اى 

  ...قدرةعالى او كابالت 
   5VDC or 24VDCيتم توصیل بالجھد المناسب  
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resolutionالدقه او 

وھى عدد النبضات فى اللفه الواحده
مختلفة مثال 

  
حساب تردد النبضات

يتم  قسمة سرعة 
فى الثانیه المحرك

يتم ضرب سرعة 
للحصول على التردد

مثال اغلب نقط ال  
المحركفلو 

نبضه فى اللفه
ھذا معناه 

plcعلى ال 
نبضه فى اللفه الن بكده ھیزيد التردد عن القیمه اللى يقدر يقراھا

plc   وھى
اقصى تردد للدخل 

فالفكره ھى كیفیة حساب التردد وكیفیة اختیار االنكودر المناسب حتى 
 plcيقراه ال 

فى كارت االنكودر من سیمنز اقصى تردد 
حالة محرك 

٦٠٠٠!!!!!  
طريقة توصیل االنكودر

يتم استخدام كابل شیلد فى التوصیل حتى 
واالفضل استخدام كابل 

  متر  ١٠٠
ولمنع حدوث تداخل بینه وبین الكابالت االخرى

فصل كابل االنكودر عن اى 
عالى او كابالت 

يتم توصیل بالجھد المناسب  
  +البنى   

  - االبیض  
 Aاالخضر 
 Bاالصفر  
  Zالرمادى 

  
  ’Aبمبى
  ’Bازرق
  ’Zاحمر
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  جھد االنكودر
  فولت ويسمى  ٥قد يكون جھد االنكودرTTL or RS422 

  فولت ويسمى  ٢٤- ١٨قد يكون جھد االنكودرHTL  

  مغیر السرعةأى بفى حالة توصیل االنكودر 
  الجھازفصل كھرباء عن  .١
االنكودر خرج الخاص باختیار نوع  dip SW مفتاح الغاطستغییر ال .٢

  ) line drive-open collector(للنوع المطلوب 
الخاص بجھد االنكودر للجھد   Dip SW مفتاح الغاطسال تغییر .٣

  )فولت ٣٠- ٥(المطلوب 
توصیل االنكودر بكابل شیلد مجدول وتوصیله باالنفرتر مع توصیل  .٤

  ....الشیلد بارضى االنفرتر
  المناسب  الترمیز فىادخال قیمة عدد النبضات فى اللفه  .٥
الساعة  مع عقارب المحركوادارة مروحة  للجھاز توصیل التغذية .٦

  سرعة موجبة  يقرأ الجھازوالتاكد ان 
لو كانت السرعة سالبة يا اما تعكس طرفى االنكودر او تعكس  .٧

 )اتجاه االنكودر  ترمیز( خالل ترمیز معین بالجھازاالتجاه من 
  

  فى سیمنز
  يتم فصل كھرباء عن الجھاز

  يتم تركیب الكارت
  االنكودر المطلوبيتم ضبط المفتاح الغاطس لنوع االنكودر وجھد 

  يتم توصیل االنكودر بالجھاز مع مراعاة توصیل التغذية بالجھد المناسب
  يجب تشغیل المحرك بنظام التحكم القیاسى ومالحظة قیم

R0021 قیم التردد الفعلى لخرج الجھاز  
R0061 قیمة تردد االنكودر  

  يجب ان يكونو متساويین فى المقدار والزاوية
) من ناحیة مروحة المحرك(الدوران مع عقارب الساعة يجب ان يكون اتجاه 

مع التشغیل االمامى  وفى نفس الوقت االنكودر يقرا السرعة بالموجب
forward  

  لو الزاوية مختلفة اعكس طرفى كابل االنكودر واعد المحاولة
لو المقدار مختلف راجع قیم بیانات االنكودر من عدد نبضات ونوع االنكودر 

  !)وال تنسى ان تتأكد عدم وجود مشكلة میكانیكیة(ل وطريقة التوصی
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  ٤٤٠كارت االنكودر من سیمنز الخاص بمغیر السرعة میكرومستر 

  

  
  

  يجب توصیل شیلد الكابل فى كالمب الكابل
  PEيجب توصیل ارضى االنكودر بارضى الكابل 

  
  

  المفتاح الغاطس
  

  
 

رقم 
  المفتاح

١  ٢  ٣  ٤  ٥  ٦  

 ٥انكودر 
  TTLفولت 

  مفصول  يعمل  مفصول  يعمل  مفصول  يعمل

 ١٨انكودر 
  HTLفولت 

  مفصول  مفصول  مفصول  مفصول  مفصول  مفصول
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  فولت ١٨توصیل انكودر 

  
  0v-VEيتم توصیل تغذية االنكودر ب 

  فولت ١٨والجھد المناسب وھو  LKيتم عمل كوبرى بین 
 ’A-A’-B-Bيتم توصیل اطراف خرج االنكودر 

 
 فولت ٥توصیل انكودر 

  
 

  0v-VEيتم توصیل تغذية االنكودر ب 
  فولت  5والجھد المناسب وھو  LKيتم عمل كوبرى بین 

 ’A-A’-B-Bيتم توصیل اطراف خرج االنكودر 
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  يتم ضبط ترمیز االنكودر

  

  القیم  الوصف  الترمیز

R0061  سرعة المحرك عرض    

P0400 تحديد نوع االنكودر  

  صفر اى غیر مفعل

  اى انكودر بقناة واحدة ١
  رباعى القناةاى انكودر  ٢

P0408 عدد النبضات فى اللفة    

R0491 فى حالة فقد االنكودر  

اى عدم التحويل لنظام  ٠
  التحكم االتجاھى بال انكودر

اى التحويل لنظام تحكم  ١
  انكودراتجاھى بال 

P1300 نظام التحكم  

اى تحكم مغلق فى  ٢١
  السرعة

  اى تحكم مغلق فى العزم ٢٣

  
  !كیلو ھرتز ٣٠٠اقصى تردد لنقاط دخل االنكودر ھى 
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 auto tuneالتولیف االلى المحرك  قیاس بیانات

 standبقیاس بیانات المحرك سواء باستخدام التولیف الساكن  الجھاز يقوم
still auto tune )التولیف المتحرك  او )اليدور المحرك اثناء القیاسrotating  

auto tune ) يدور المحرك اثناء القیاس (  
ثانیة  ٢٠لمحرك فھو مد على قدرة القیاس يعتعملیة التولیف او ازمن 

  !كیو وات  ٢٠٠ائق للمحرك ذا قدرة دق ٤ للمحركات الصغیرة و
ھى البیانات المسجلة  القیاسالبیانات التى يحتاجھا الجھاز قبل البدء فى 

  على الیافطة
 قدرة المحرك 

 جھد المحرك 

 تیار المحرك 

 تردد المحرك 

 عدد اقطاب المحرك 

 معامل القدرة 

  تیار المغنطةmagnetizing current 

  قبل البدء فى القیاس
  فیتم ضبط بطريقة صحیحة  متصالك واالنكودر ان يكون المحريجب

  المحرك  التحكم القیاسى ويتم تشغیل= نظام التحكم

  من المروحة(التأكد ان اتجاه دوران المحرك مع عقارب الساعة (

 اذا لم يكن يتم عكس طرفین من كابل المحرك المتصل بالجھاز 

 السرعة من االنكودر بصورة صحیحة وان لم  التاكد ان الجھاز يقرأ

عة توصیل االنكودر ومراجعة نوع االنكودر بالمفتاح تكن يتم مراج

يجب ان تكون  كماالغاطس ونوع االنكودر بالترمیز الخاص به 

السرعة بالموجب ان لم تكن يتم عكس طرفى كابل االنكودر 

 المتصل بالجھاز

  يتم تغییر بصورة صحیحة بعد التاكد من توصیل المحرك واالنكودر

 نظام التحكم الى تحكم اتجاھى

 يجب التاكد ان المحرك بارد اى انه لیس ساخن بسبب التشغیل!! 

النه ان كان ساخن فان ذلك سیسبب خطأ فى تحديد مقاومة 

  ملفات العضو الثابت

  درجة حرارة الجو فى الترمیز الخاص به قبل البدء فى  ادخاليجب

  العضو الثابت بصورة دقیقة لضمان تحديد مقاومة ملفات التشغیل

 الكابل الواصل بین المحرك والجھاز ھو كابل التشغیل  يجب ان يكون

ولیس كابل قصیر لالختبار حیث ان الجھاز يقیس مقاومة الكابل 

  ويحفظھا

  الفصل الرابع
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  البیانات التى يقوم بقیاسھا الجھاز

 بیانات خاصة بمغیر السرعة 

  اقل زمن بین النبضات الخاصة بالترانزستورgating dead time 

  جھد التوصیلon-state voltage 

 بیانات خاصة بالكابل 

 مقاومة الكابل  

 بیانات خاصة بالمحرك 

 مقاومة ملفات العضو الثابت 

 مقاومة ملفات العضو المتحرك 

 معاوقة التسرب فى العضو الثابت 

 معاوقة التسرب فى العضو المتحرك 

 قیاس المعاوقة الحثیة  

  
  

قیاس تیار المغنطة وتحديد خواص التمغنط ھاامة جدا فى حالة 
) اعلى من السرعة المقننة(التشغیل فى نظام ضعف المجال 

مقاومة ومعاوقة ملفات العضو الثابت تعتمد على تیار حساب ايضا 
  المغنطة

  
  

تیار المغنطة يكون اقل من تیار الالحمل واليستطیع الجھاز قیاسه فى حالة 
  الساكنالتولیف 

  
  

  الفصل الرابع



 مغیرات السرعة

 

 ayman.yasser@ymail.com               ١٠٣ ایمن یاسر                                /م
 

 مغیرات السرعة الریالى:الفصل الثانى

  
يستطیع الجھاز قیاس تیار المغنطة فقط فى حالة التولیف المتحرك اى 

بدوران المحرك اما فى حالة التولیف الساكن فال يقوم بقیاس تیار التمغنط 
مثال فى  ،يقوم بحساب قیمته بناء على بیانات المحرك المدخلةولكنه 

 ٤قیمة تیار المغنطة يحددھا الجھاز بناء على محرك  ٤٤٠میكرومستر 
قطب قیاسى من سیمنز فان كنت تستخدم محرك اخر فالقیم ستكون 

، خاطئة وايضا قیاسات الجھاز ستكون خاطئة فما بنى على باطل فھو باطل
  والحل ھو

 ان تستخدم التولیف المتحرك وده االفضل  

  المغنطة يدويا قبل بدء عملیة التولیف الساكنان تدخل قیمة تیار 

وھذا سیؤدى لتحديد مقاومة  data sheetمن صفحة بیانات المحرك 

بدقة ولكن الجھاز مازال لم يدرس  ومعاوقة ملفات العضو الثابت

خواص التمغنط اى العالقة بین التیار والمجال بالتالى لن يكون االداء 

لمجال اى اعلى من السرعة جید فى حالة التشغیل بنظام ضعف ا

 المقننة

  لما خواص التمغنط ھامة فى حالة تظام ضعف المجال؟
التشبع  خواصالتعرف على وتستطیع تحديد قیم تیار المجال بدقة  حتى

  لضمان تشغیل المحرك بصورة دقیقة بالتالى تحصل على عزم ادق
  

بعد االنتھاء ولقیاس بیانات المحرك يقوم الجھاز بامرار جھد متردد او مستمر 
 ٣التولیف  ويفضل تكرار عملیة، من التولیف يقوم المحرك بحفظ البیانات 

مرات تقريبا حیث يبدء المحرك باخر بیانات قام بحفظھا ويحاول تحديد بیانات 
  !!المحرك بناءا على ذلك بالتالى تكون القراءات اكثر دقة فى كل مرة

  
لقیاس خصوصا فى القدرات الكبیرة دور االكس لوضع معین اناء عملیة اقد ي

  !!لذا يجب الحذر
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  ٤٤٠مثال مغیر السرعة میكرومستر 

  
  p0340يتم قیاس بیانات المحرك بصورة مباشرة بواسطة الترمیز 

 
P0340=1  يتم ) تیار الخ الخ–قدرة (بدءا من بیانات المحرك المدخلة

القصور الذاتى واى بیانات ضرورية حساب بیانات الدائرة المكافئة وعزم 
  للتحكم االتجاھى او القیاسى

P0340=2  يتم حساب بیانات الدائرة المكافئة للمحرك فقط بدءا من بیانات
  )تیار الخ الخ–قدرة (المحرك المدخلة 

P0340=3  بداية من بیانات الدائرة المكافئة يتم حساب اى اعدادات
 القیاسىضرورية للتحكم االتجاھى او التحكم 

P0340=4  بداية من بیانات الدائرة المكافئة يتم حساب اى اعدادات
  ضرورية للتحكم االتجاھى

  
  

  الفرق بین االربع اختیارات
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  تابع

  

 
  

  يمكن قیاس بیانات المحرك بصورة غیر مباشرة
  بنھاية خیار الضبط السريعp3900=1 or 2 or 3  سیقوم بتفعیل

 تلقائیا p0340=1قیاس كل البیانات 

  باستخدام الترمیزp1910 

 P1910=1 ) تقوم تلقائیا بظبط ترمیز قیاس البیانات الى

p0340=3 (بدءا ببیانات المحرك المدخلة ) او باخر بیانات دائرة

يتم قیاس بیانات الدائرة المكافئة ومقاومة  )مكافئة تم قیاسھا

 IGBTكابل المحرك وبیانات موديل البور 

 P1910=3 ) تقوم تلقائیا بظبط ترمیز قیاس البیانات الى

p0340=2 ( دقةيتم قیاس خواص التمغنط للحصول على 

اعلى فى العزم فى حالة العمل بنظام ضعف المجال اى 

 اعلى من السرعة المقننة

مرات حیث فى اول مرة يبدء الحسابات ببدء ببیانات  ٣تكرار  العملیة يفضل 
المحرك المدخلة وتانى مرة يبدء الحسابات ببیانات الدائرة المكافئة التى 

  !قام بقیاسھا وحفظھا بالتالى تصبح النتائج ادق بعد ثالث مرات تقريبا
  

  الفصل الرابع
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 p1900خطوات القیاس بواسطة الترمیز 

 ١تفعیل ترمیز القیاس  P1910=1    

 اعطاء اشارة تشغیل بواسطة مفتاح التشغیل  

  سیظھر على الشاشة االنزارA0541 اى تتم عملیة القیاس  

  سیقوم الجھاز بامرار جھد مستمر او متردد وقیاس بیانات الدائرة

  المكافئة للمحرك

  بانتھاء العملیة سیختفى االنزار وسیضبط الجھازP1910=0    

 م بفصل مفتاح التشغیلستقو  

 ٢تفعیل ترمیز القیاس  P1910=3       

 اعطاء اشارة تشغیل بواسطة مفتاح التشغیل  

  سیظھر على الشاشة االنزارA0541 اى تتم عملیة القیاس  

 يقوم الجھاز بدراسة خواص التشبع للمعاوقة المغناطیسیة  

  بانتھاء العملیة سیختفى االنزار وسیضبط الجھازP1910=0    

 م بفصل مفتاح التشغیلستقو  

  !تكرار ھذه العملیة ثالث مرات 
 

  فى حالة حدوث خطأ اثناء القیاس
 يتم مراجعة بیانات المحرك المدخلة للجھاز .١

 يتم ادخال قیمة تیار المغنطة .٢

وبعد االنتھاء من  p0340=1كاملة يتم تفعیل خیار قیاس البیانات  .٣

 القیاس

 كما اوضحنا p1900يتم قیاس البیانات مرة اخرى بواسطة  .٤
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  ٤٤٠مثال لقیاس بیانات المحرك لمغیر السرعة میكرومستر 

  قبل البدء
 يفضل ان يتم فصل اى حمل متصل بالمحرك  

 يفضل ان يتم غلق الفرامل المیكانیكیة ان وجدت لمنع حركة المحرك  

 يتم ادخال درجة حرارة الجو الحالیة فى الترمیز p0625 

  يتم ادخال قیمة تیار المغنطة من داتا شیت المحرك الى الترمیز

P0320  واذا لم يكن متوفر القیمة نضع صفر وسیحسبھا الجھاز

 ٤تلقائیا بناء على قدرة المحرك المدخلة وبناء على محرك سیمنز 

 !قطب قیاسى

 p0010=1يتم تفعیل الضبط السريع 
  يتم ادخال بیانات المحرك الى الجھاز

  مثال
 P0304=400v  فولت ٤٠٠جھد المحرك  

 P0305=0.42A  امبیر ٠٫٤٢تیار المحرك 

 P0307=0.12KW  كیلو وات ٠٫١٢قدرة المحرك  

 P0308=0.75  ٠٫٧٥معامل القدرة  

 P0310  ھرتز ٥٠تردد المحرك المقنن  

 P0311=1350  دقیقة/لفة ١٣٥٠سرعة المحرك 

  حیث يقوم الجھاز بقیاس بیانات المحرك p3900=3يتم انھاء الضبط السريع 
سیقوم الجھاز بحساب  p0320ايضا لو لم تدخل قیمة تیار المغنطة فى 

  قیمة تیار المغنطة
بواسطة  -لو لم تدخل القیمة –الجھاز يقوم بحساب قیمة تیار المغنطة (

p3900=1,2,3  وايضاp0340=1 (  
  

  يتم ضبط 
  P0700=1   مصدر امر التشغیل من الشاشة          

    mop      P1000=1مصدر امر السرعة من الشاشة 
 

    P1910=1  ١تفعیل ترمیز القیاس
  اعطاء اشارة تشغیل بواسطة مفتاح التشغیل

  اى تتم عملیة القیاس A0541سیظھر على الشاشة االنزار 
سیقوم الجھاز بامرار جھد مستمر او متردد وقیاس بیانات الدائرة المكافئة 

  للمحرك
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    P1910=0بانتھاء العملیة سیختفى االنزار وسیضبط الجھاز 

  ستقوم بفصل مفتاح التشغیل
  

       P1910=3  ٢تفعیل ترمیز القیاس
  اعطاء اشارة تشغیل بواسطة مفتاح التشغیل

  اى تتم عملیة القیاس A0541سیظھر على الشاشة االنزار 
  للمعاوقة المغناطیسیة يقوم الجھاز بدراسة خواص التشبع

    P1910=0بانتھاء العملیة سیختفى االنزار وسیضبط الجھاز 
  ستقوم بفصل مفتاح التشغیل

   

  الفصل الرابع



 مغیرات السرعة

 

 ayman.yasser@ymail.com               ١٠٩ ایمن یاسر                                /م
 

 مغیرات السرعة الریالى:الفصل الثانى

  
لتحديد قیمة تیار المغنطة والتى يعتمد علیھا مقاومة ومعاوقة 

العضو الثابت فى حالة محرك لیس من تصنیع سیمنز وفى حالة 
  المغنطة من داتا شیت المحرك نقوم بالتالىعدم معرفة قیمة تیار 

 
  !!!)اكس المحرك غیر متصل باى حمل(يجب ان يكون المحرك بال حمل 

  يتم قیاس بیانات الدائرة المكافئة كالسابق
  p1300=20 or21يجب ان يكون نظام التشغیل اتجاھى 

  ھرتز ٤٠من سرعته اى تقريبا ب % ٨٠يتم تشغیل المحرك ب 
  flux setpointرمیز عرض قیمة المجال يتم الدخول الى ت

r1598   ١٠٠يجب ان تكون القیمة بھا%  
والتى تكون قريبة من تیار  r0027ثم يتم تسجیل قیمة التیار فى الترمیز 

  التمغنط ثم يتم التأكد من الشرطین التالیین
  يتم الدخول الى ترمیز عرض قیمة المجال الفعلیةactual flux 

setpoint  r0084  ١٠٤- ٩٦يجب ان تكون القیمة بھا تقريبا%  

 تظبیط معاوقة التمغنط  يتم الدخول الى ترمیز عرض قیمة  Xm 

adapation  يجب ان تكون فى حدودR1787=1-5%  

فى المدى السابق فھذا يعنى ان قیم الدائرة المكافئة  r0084اذا لم تكون 
 لیست دقیقة 

والتى تكون قیمته تقريبا قريبة من تیار  r0027نقوم بالدخول الى الترمیز 
ونقسمھا على التیار المحرك المقنن  ١٠٠المغنطة نضرب ھذه القیمة فى 

وھو ترمیز قیمة تیار المغنطة كنسبة من التیار  p0320وندخل الناتج فى 
  المقنن

  p0340=1نقوم بتفعیل خیار قیاس بیانات المحرك كاملة 
 p1900=3وخواص التشبع  p1910=1كافئة نقوم باجراء حسابات الدائرة الم

من السرعة المقننة ومالحظة قیمة % ٨٠ثم تشغیل المحرك بسرعة 
  كما اوضحنا% ٤المجال والقیمة الفعلیة يجب ان يكون الفرق فى حدود 

والتى تحوى قیمة تیار المغنطة ونضربھا فى  r0029فنقوم بمالحظة قیمة 
ونعید  p0320الناتج فى ونقسمھا على التیار المقنن وندخل  ١٠٠

  الحسابات مرة اخیرة
  

R0027  قیمة التیار تكون قريبة من تیار المغنطةr0031  
R0029  قیمة تیار المغنطة المقاس بواسطة الجھاز اثناء التشغیل بال حمل

  من السرعة المقننة% ٨٠ب 
R0331  قیمة تیار المغنطة الذى تم ادخاله فىp0320  او الذى قام الجھاز

  p0320=0قطب فى حالة  ٤بحسابه بناء على محرك سیمنز قیاسى 
 p3950=46يجب اوال تفعیل الخیار  r0084لتستطیع عرض الترمیز 
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 للتأكید على دقة القیاسات

R0377   ترمیز عرض قیمة معاوقة التسرب الحثیةleakage inductance  
  %٢٧- ٢٠تكون فى حدود 

  
  التیار المقنن/تیار التمغنط *معاوقة التمغنط= ك .د.ق

R0382  ترمیز عرض قیمة مقاومة التمغنط% 
P0305 التیار المقنن للمحرك  
R0331 قیمة تیار المغنطة  

  
  %٨٠- ٧٥كیلو وات تكون فى حدود  ١٢٠ك للمحركات االقل من .د.ق
  %٩٥وات تكون فى حدود كیلو  ١٢٠ك للمحركات االقل من .د.ق
  

R0374 ترمیز عرض مقاومة ملفات العضو الدوار  
R0376 ترمیز عرض القیمة المقننة لمقاومة ملفات العضو الدوار  

R0374*100/r0376 يجب ان يكون الناتج  
 cold operationفى حالة التشغیل على البارد % ٨٠-٦٠
 warm operationفى حالة التشغیل على الساخن % ١١٠-٩٠
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  التنسى

 ھامة جدا الستقرار  محركقیمة مقاومة العضو الثابت لل

 Vectorفى حالة التحكم بتوجیه المجال  المحركتشغیل 

control  ، القیاسىايضا ھامة جدا فى حالة التشغیل V/F 

ايضا فى حالة طول  Torque boostوذلك فى حالة زيادة العزم 

 الكابل

  ملفات العضو الثابت نتیجة تغیر كبیر فى درجة تغیر مقاومة

الحرارة يؤثر جدااا على استقرارية السرعة والعزم خصوصا فى 

  الترددات المنخفضة

  اى لم يكن يعمل ولیس ساخن (بارد  المحركيجب ان يكون

 ambientاى ان حرارة ملفاته نفس حرارة الوسط 

temperature  ( بدقةلتحديد قیمة مقاومة العضو الثابت 

  لجھاز مغیر بدءا بالقیم المدخلة  المحركيتم تحديد بیانات

  السرعة

 ومقاومة كابل  محركيتم تحديد بیانات الدائرة المكافئة لل

   المحرك

  المحركيتم تحديد البیانات بدون دوران....  

  قیمة تیار المغنطةMagnetizing current ) دائما اقل من تیار

التحكم بتوجیه المجال  ھام جدا  جدا فى حالة) اال حمل

Vector control  ولكن  المحركوال يمكن تحديده بدون دوران

  يمكن حسابه تلقائیا 

  مغیر السرعةفى حالة استخدام محرك ماركته غیر ماركة 

حساب تیار  ترمیزوقبل تفعیل   االفضل ادخال قیمته او حسابه

المغنطه يجب فصل المحرك عن الحمل الن المحرك سیدور 

  ايضا يجب فك اى فرامل میكانیكیة،

  
  ھااام

    
  يفضل فى حالة استخدام التحكم االتجاھى تزويد المحرك

خارجى والنعتمد على مروحة المحرك  محركبمروحة تعمل ب

بسرعات منخفضة وعزم  المحركذاته وذلك فى حالة تشغیل 

 عالى
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  مغیر السرعةالذى يتم التحكم به بواسطة  المحركفرملة 

تحكم اتجاھى تكون صعبة باستخدام طريقة اعادة الجھد 

لذا عادة يتم الفرملة  regenerativeالمرتد الى الشبكة 

مغیر باستخدام مقاومة فرملة توصل على الجھد المستمر ب

مغیر ويتم التحكم فى وقت دخولھا بواسطة  dc bus السرعة

  السرعة

  معامل  –عدد اقطاب  –تیار  - قدرة(بدقة  المحركادخال بیانات

حیث ان ھذه البیانات التى يبدء بھا الجھاز  )كفاءة  –انزالق 

 لتحديد بیانات المحرك بدقة

  توصیل االنكودر بطريقة صحیحة واستخدام كابل مجدول

عند ( ضات فى اللفة لمغیر السرعة بشیلد وادخال عدد النب

السرعة  الجھازادارة مروحة المحرك مع عقارب الساعة يقرا 

فى  ترمیزموجب لو غیر كدة نبدل اطراف االنكودر او فیه بال

 )softwareبرمجیا مغیر السرعة لعكس االنكودر 

  عند التشغیل (بطريقة صحیحة مغیر السرعةب المحركتوصیل

من  –مع عقارب الساعة  المحركيدور  Froward االمامى

  )المحركلو طلع غیر كدة تعكس فازتین لكابل  - المروحة

 تولیف الى يتم عمل auto tune  لو متحرك (ساكن او متحرك

زم وال مغیر السرعةمة الفرامل متوصلة بالزم تكون مقاو

ينفصل عن الحمل ولو فى فرملة میكانیكة على اكس  المحرك

 )الزم تفتح المحرك

  االفضلauto tune  متحرك النه بیحسب تیار المغنطة بدقة

 وده بیترتب علیه قیمة مقاومة العضو الثابت والممانعة الحثیة

  سرعة  المحركبدون حمل على  مغیر السرعةيتم تشغیل

  Forwardلفة فى الدقیقة  فى اتجاه  ١٠٠منخفضة مثال 

وجب وبالم ١٠٠لو قارى السرعة  مغیر السرعةونشوف بیانات 

يبقى االنكودر متوصل تمام لو سالب  نعكس طرفى االنكودر 

، softwareلعكس االنكودر  مغیر السرعةاو فیه خیار فى 

وبالموجب لو طلع % ١٠ونشوف العزم  الزم يكون اقل من 

 المحركسالب يبقى نعكس فازتین لكابل 
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  الخامسالفصل 
  مغیرات السرعة وتوصیلاختیار 
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  مغیرات السرعة مواصفات

  
  ٤١٠سیمنز میكروماستر 

  ١٠ - +/سماحیة الجھد%  

  ھرتز ٦٣- ٤٧تقريبا % ٦ - +/سماحیة التردد 

  مئويةدرجة  ٥٠اقصى درجة حرارة  

  لمدة دقیقة% ١٥٠الحمل الزائد  

  ٠٫٩٧والكفاءة  ٠٫٩٥معامل القدرة 

  منحنى - منحنى- وتحكم فى المجالخطى -خطى(اربع نظم للتحكم

 معد مسبقا

  كیلو ھرتز ٨كیلو ھرتز واالفتراضى ھو  ١٦-  ٢ مغیر السرعةتردد 

 فولت ١٠-٠سرعات ثابتة وسرعة متغیرة  ٣ 

 نقاط دخل قابلة للبرمجة  ٣pnp=source ) اى تكون النقطة مفعلة لو

 )فولت ٢٤وصلت بموجب 

  فولت ١٠-٠دخل تماثلى واحد 

 وال يوجد بھا ترانزستور  )نقطة مفتوحة فقط(مجة ريالى قابل للبر

 خرج

  منفذ اتصاالتrs485 

 الفرملة بالتیار المستمر 

   ھرتز ٦٥٠اعلى سرعة 

 امكانیة التشغیل على الطاير واعادة التشغیل التلقائى 

 اكبر قدرة واحد حصان  
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  ٤٢٠سیمنز میكروماستر 

  ١٠ - +/سماحیة الجھد%  

  ھرتز ٦٣- ٤٧تقريبا % ٦ - +/التردد سماحیة 

  مئويةدرجة  ٥٠اقصى درجة حرارة  

  لمدة دقیقة% ١٥٠الحمل الزائد  

  ٠٫٩٧والكفاءة  ٠٫٩٥معامل القدرة 

  منحنى - منحنى- خطى وتحكم فى المجال-خطى(اربع نظم للتحكم

 معد مسبقا

  كیلو ھرتز ٨كیلو ھرتز واالفتراضى ھو  ١٦-  ٢تردد مغیر السرعة 

 فولت ١٠-٠ثابتة وسرعة متغیرة سرعات  ٣ 

 نقاط دخل قابلة للبرمجة  ٣pnp or NPN ) اى تكون النقطة مفعلة لو

 )او بصفر فولت فولت ٢٤وصلت بموجب 

  دخل تماثلى واحد 

  وال يوجد بھا ترانزستور ) نقطة مفتوحة فقط(ريالى قابل للبرمجة

 خرج

 خرج تماثلى واحد 

  منفذ اتصاالتrs485 

 لمستمرالفرملة بالتیار ا 

   ھرتز ٦٥٠اعلى سرعة 

 امكانیة التشغیل على الطاير واعادة التشغیل التلقائى 

  نظام تحكم مغلقPID باستخدام اشارة تماثلیة مرجعیة 

  كیلو وات ١١اقصى قدرة  

   

  الفصل الخامس
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  ٤٣٠سیمنز میكروماستر 

  ١٠ - +/سماحیة الجھد%  

  ھرتز ٦٣- ٤٧تقريبا % ٦ - +/سماحیة التردد 

  مئويةدرجة  ٥٠اقصى درجة حرارة  

  لمدة دقیقة% ١١٠الحمل الزائد  

  ٠٫٩٧والكفاءة  ٠٫٩٥معامل القدرة 

  منحنى - منحنى- خطى وتحكم فى المجال-خطى(اربع نظم للتحكم

 معد مسبقا

  كیلو ھرتز ٨كیلو ھرتز واالفتراضى ھو  ١٦-  ٢تردد مغیر السرعة 

 فولت ١٠-٠سرعات ثابتة وسرعة متغیرة  ٤ 

 دخل قابلة للبرمجة  نقاط ٦pnp or NPN ) اى تكون النقطة مفعلة لو

 )فولت او بصفر فولت ٢٤وصلت بموجب 

 وال يوجد بھا ) ومغلقةنقطة مفتوحة (ريالى قابل للبرمجة  ٣

 ترانزستور خرج

 اثنین نقاط دخل تماثلى 

  نقطة دخل تماثلى للحرارةPTC 

 واحد خرج تماثلى 

  منفذ اتصاالتrs485 

  بالتیار المستمرالفرملة 

   ھرتز ٦٥٠اعلى سرعة 

 امكانیة التشغیل على الطاير واعادة التشغیل التلقائى 

  نظام تحكم مغلقPID باستخدام اشارة تماثلیة مرجعیة 

 نظام حفظ الطاقة 

  نظام التشغیل المباشرbypass 

  نظام المراحل للطلمبات او المراوحstaging 

  السیر واكتشاف عمل الطلمبة اكتشاف قطع او نطر (مراقبة العزم

 )على الفارغ

  ألى/ تشغیل يدوى 

 مخصصة للطلمبات والمراوح 

 كیلو وات ٧٫٥قدرة  لاق  

   

  الفصل الخامس
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  ٤٤٠سیمنز میكروماستر 

  ١٠ - +/سماحیة الجھد%  

  ھرتز ٦٣- ٤٧تقريبا % ٦ - +/سماحیة التردد 

  مئويةدرجة  ٥٠اقصى درجة حرارة  

  دقیقةلمدة % ١٥٠الحمل الزائد  

  ٠٫٩٧والكفاءة  ٠٫٩٥معامل القدرة 

 منحنى -منحنى- خطى وتحكم فى المجال-خطى(نظم للتحكم  ستة

 العزم تحكم فى-تحكم اتجاھى- معد مسبقا

  كیلو ھرتز ٨كیلو ھرتز واالفتراضى ھو  ١٦-  ٢تردد مغیر السرعة 

 سرعة بالنظام الثنائى ١٥و  سرعات ثابتة ٤  

 نقاط دخل قابلة للبرمجة  ٦pnp or NPN ) اى تكون النقطة مفعلة لو

 )فولت او بصفر فولت ٢٤وصلت بموجب 

 وال يوجد بھا ) نقطة مفتوحة ومغلقة(ريالى قابل للبرمجة  ٣

 ترانزستور خرج

 اثنین نقاط دخل تماثلى 

  نقطة دخل تماثلى للحرارةPTC 

 واحد خرج تماثلى 

  منفذ اتصاالتrs485 

 الفرملة بالتیار المستمر 

   ھرتز ٦٥٠اعلى سرعة 

 امكانیة التشغیل على الطاير واعادة التشغیل التلقائى 

  نظام تحكم مغلقPID ونظام  باستخدام اشارة تماثلیة مرجعیة

 auto tuneتولیف الى 

 التحكم فى العزم 

  ألى/ تشغیل يدوى 

  لالستخدامات العامةمخصصة  

   

  الفصل الخامس



 مغیرات السرعة

 

 ayman.yasser@ymail.com               ١١٨ ایمن یاسر                                /م
 

 مغیرات السرعة الریالى:الفصل الثانى

  
  sinamics v20من سیمنز سینمك مغیر السرعة 

  او التزامنى للعمل مع المحرك الحثىمصمم 
كیلو وات اليوجد مروحة بالجھاز اما القدرات االكبر  ٠٫٧٥القدرات االقل من 

  فیوجد مروحة او اثنین او ثالثة حسب قدرة الجھاز
  كیلو وات تكون بمروحة واحد ٥٫٥-  ٠٫٧٥القدرات من 
  كیلو وات تكون بمروحتین  - ٧٫٥القدرات من 

  % !!٢٠از تقريبا فقد القدرة فى الجھ
  

AI1  فولت ١٠الى  ١٠- نقطة الدخل التماثلى االولى  
AI2  مللى امبیر او  ٢٠ - ٠فولت او  ١٠الى  ٠نقطة الدخل التماثلى الثانیة

  مللى امبیر ٢٠- ٤
AO1  مللى امبیر ٢٠-٤مللى امبیر او  ٢٠ - ٠نقطة الخرج التماثلى االولى  

DI1..DI4 اربع نقاط دخل رقمیة  
DO1+ & DO1-  نقطة خرج رقمیة من النوع ترانزستورNO  وضع طبیعى

  مفتوح
DO2 nc & DOC نقطة خرج رقمیة من النوع ريالى وضع طبیعى مغلق  
DO2 No & DOC نقطة خرج رقمیة من النوع ريالى وضع طبیعى مفتوح  

  
 ٠٫٤فولت مستمر واقصى تیار  ٣٠فولت متردد او  ٢٣٠ريالى نفاطه تتحمل 

  امبیر
  مللى امبیر ٣٠فولت مستمر  وتیار مقداره  ٣٥ترانزستور تتحمل نقاط خرج 

  
  مللى  ١٫٥الكابل من نصف الى 

مرة تشغیل  لتظھر نافذة الختیار تردد المصدر ووحدة قیاس القدرة عند او
  resetللجھاز وبعد اعادة ضبط المصنع 

 p0100يمكن ايضا الضبط فى اى وقت بواسطة 
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  اختیار قدرة مغیر السرعة

 

  على االقل المحرك يجب ان تساوى قدرةمغیر السرعة قدرة 

  يمكن توصیلھا  للمحركعادة يحدد دلیل المستخدم اقصى قدرة

على الجھاز واحیانا يكون ھناك قدرتین قدرة محرك منخفضة فى 

حالة احمال العزم الثابت وقدرة محرك اعلى فى حالة احمال العزم 

  %١١٠ذا عزم زائد منخفض  االمتغیر مثل الطلمبات النھ

  او اقل منه- جھد المحرك يجب ان يساوى جھد دخل مغیر السرعة - 

 كم المطلوب طبقا للدقة واالداء المطلوب ھل قم بتحديد نظام التح

 scaler or vector controlھو تحكم خطى ام اتجاھى 

 لسرعة تصمم لتناسب يد التطبیق حیث ان اجھزة مغیرات اقم بتحد

 السیور الخ–الطلمبات  –تطبیقات محددة مثال المصاعد 

  قم بتحديد اى خواص اخرى مطلوبة مثال نظام تحكم مغلقPID 

 تشغیل طلمبات اضافیة الخ  – energy savingنظام حفظ الطاقة 

عادة لو اخترت جھاز مغیر سرعة مصمم ( وتاكد توافر الخواص بالجھاز

  !!)للتطبیق المطلوب ستجد فیه كل خواص ھذا التطبیق

  قم بمراجعة السرعة المطلوب العمل بھا  

 ة لو السرعة اعلى من السرعة المقننة عادة يتم تخفیض قدر

 المحرك

  لو السرعة اقل من السرعة المقننة يقل تبريد المحرك الن

سرعة المروحة ستقل مع سرعة المحرك  بمعنى ادق عند 

العمل اقل من نصف السرعة المقننة يجب اضافة مروحة تبريد 

  او تخفض قدرة المحرك تعمل بمحرك اخر

 راجع الزمن المطلوب اليقاف المحرك لو الزمن اقل كثیر من زمن 

  التوقف الحر وعزم الحمل عالى اذا يجب اضافة مقاومة فرملة

 راجع طول الكابل المسموح به من دلیل تشغیل جھاز مغیر السرعة  

   

  الخامسالفصل 
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  مصدر الكھرباء
   %١٠ - +/سماحیة الجھد 
  ھرتز ٣ - +/سماحیة التردد 

  

  
  

 فى حالة خطوط البور الطويلة ووجود مصانع فى نھاية ھذه الخطوط 

جھد فى فترة المساء او فى فھناك احتمال كبیر لحدوث ارتفاع فى ال

  -حین تتوقف اغلب المصانع– العطالت

  توصیل مكثفات تحسین معامل القدرة بصورة يدوية سیؤدى الى

او توصیل المكثفات بصورة (  مغیر السرعةجھد عالى عابر قد يتلف 

فات غیر جیدة الیة لكن اعدادت التحكم االلى وتصمیم مراحل المكث

تغیر بسیط فى  الىاى تسمح بدخول مراحل مكثفات اكبر من الالزم 

 !)معامل القدرة

  ماكینات اللحام ذا القدرات العالیة قد تسبب تلف مغیر السرعة

 بالتالى يجب فصل مغیر السرعة قبل تشغیل ھذه الماكینات

 voltageكیلو فولت  ٤عادة تستطیع مغیر السرعة تحمل زيادة عابرة 

spike  لكن الحاالت السابقة عادة تسبب جھود اكبر من ذلك قد

  تتلف مغیر السرعة

  يجب استخدامchoke  على دخل مغیر السرعة لحمايتھا من ھذا

ملف للتغلب على لتغیر السريع فى الجھد ووسیلة للحماية (الجھد 

  )من الجھد العالى

  يجب استخدام فاريستورMOV metal oxide varistor  للحماية من

  الجھد العالى وعادة يكون موجود بمغیرات السرعة كحماية داخلیة

  

  
  

   

  الفصل الخامس
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 Varistor or VDR (voltage dependant resistorالفاريستور 

 فیوز للحماية من الجھد العالى
 ٢٢٠لو جھد الدائرة مثال ..الفاريستور ھو مقاومه قیمتھا تعتمد على الجھد

ويصل  زيادة للجھدعند حدوث ، ماالنھايه اى مفتوحه تكونفولت المقاومه 
فولت تقل المقاومه الى قیمه صغیره  ٣٠٠الجھد الى قیمه معینه ولیكن 

حدد بقیمة جھد وبالتالى ت..لتعطى مسار للتیار خارج الدائره المراد حمايتھا
  ..الدائرة وقیمة الجھد التى تحمى الدائره منه

  !اى فاريستور معدنى  MOV=metal oxide varistorاحیانا تسمى ب 
 

تستخدم فى حماية االجھزة االلكترونیه من الجھد الزائد اللحظى لحظة 
  ،يتم توصیلھا بین طرفى تغذية الجھاز، الفصل او التوصیل

  
بین طرفى  للقصرفاذا حدث جھد زائد تقل المقاومه وبالتالى توجد مسار 

التغذيه مما يؤدى لضرب الفیوز او سقوط السكینه وعدم وصول الجھد الزائد 
غالبا بعد حدوث جھد زائد وضرب الفیوز ،او التیار الى الجھاز المراد حمايته

لب احد ارجل وتغییره تعمل الجھاز بدون مشاكل واذا لم يعمل ففى االغ
  ..فكت من البورده فیتم لحامھا والتشغیل القصرالفاريیستور نتیجة 

  
فاذا حدث ،توجد فى االنفرتر خصوصا احادى الوجه كما توجد فى الكونفرتر 

يتم فكه غالبا تكون  الجھازوسقطت السكینه وعند رفععھا ال يعمل  قصر
الفاريستور ضرب وذلك يؤدى الى فك احد ارجلھا من البورده فنقوم بلحام 

  او يكون الفاريستور احترق خخخخخ شغیلھذا الرجل بالقصدير والت
  

  تستخدم ايضا فى مولد االثارة لحماية قنطرة التوحید: المولدات
توصل توازى مع الكويل لتسريع عملیة  :ذا كويل تیار المتردد الكونتاكتور

جھد كويل الكونتاكتور  ١٫٢فصل الكونتاتور وتختار بحیث جھدھا يساوى 
 MOV ويجب ان تكون مصنوعة من المعدن

  
  

  الفصل الخامس
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  تخفیض  قدرة مغیر السرعة

  فى حالة مغیر السرعةيتم تخفیض قدرة 
  مئويةدرجة  ٤٠زيادة درجة حرارة الجو عن   

 كیلو متر ١االرتفاع عن سطح البحر عن  زيادة  

  زيادة تردد تشغیل الترانزستورCarrier freq عن القیمة االفتراضیة 

  ويتم الرجوع لدلیل استخدام الجھاز لمعرفة مقدار التخفیض
مع االنتباه الى ان مغیرات السرعة المصممة للعمل مع احمال عزم ثابت 

درجة فى حالة حمل  ٥٠رة واحمال عزم متغیر تصمم لتتحمل درجة حرا
  !عزم المتغیرحمل درجة فقط فى حالة  ٤٠العزم الثابت و 

لما؟ الن نفس الجھاز يقبل قدرة حمل عزم متغیر اكبر من قدرة حمل عزم 
  !ثابت

  
  اشتراطات تركیب مغیر السرعة

 
 مواصفات مكان تركیب جھاز مغیر السرعة

  فى مكان معرض لالھتزازات الدائمة  الجھازالتقم بتركیب  

  شعة الشمس المباشرة الفى مكان معرض  الجھازالتقم بتركیب

واالتربة والجسیمات  او الحرارة العالیة او الرطوبة العالیة او الغبار

 ...الغريبة او الفیبر وااللیاف او الشظايا المعدنیة

 يجب كما ! يجب تركیب مغیر السرعة بصورة راسیه ولیست افقیة

 ان يكون ھناك مسافة كافیة لضمان تبريد مغیر السرعة 

  فى حالة التطبیقات التى تؤدى لوجود غبار او الیاف او فیبر فى

الھواء يجب استخدام نوع خاص من مغیر السرعة حیث يكون 

مثال (مغلق وبال مروحة تبريد لضمان عدم دخول جسیمات غريبة 

وفى ھذه الحالة يمكن اضافة )  vfd-E-Pمغیر السرعةدلتا موديل 

الخاص بمغیر السرعة  heat sinkنظام تبريد ھوائى لتبريد ال 

 باستخدام مروحة وفلتر ھواء ومسار خاص 

 
 

  الفصل الخامس
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  الفرق فى (فولت  ٦اليجب ان يزيد عدم اتزان فازات التغذية عن

حتى ال تحترق مغیر ) فولت ٦جھد فازات الدخل ال يزيد عن 

 على دخل مغیر السرعة reactorواال يجب تركیب ! رعةالس

  دقائق للتاكد من تفريغ  ٥يجب االنتظار  مغیر السرعةعند فصل

فك او تركیب اطراف ( مغیر السرعةشحنة المكثف قبل العمل فى 

يجب ان  -B+ & Bاى بین  DC busاو قم بقیاس الجھد  )المحرك

 يكون صفر تقريبا

 
 

  من  السرعةمغیر تشغیل لو امرPLC توصیل سالب ال  يجبPLC 

 مغیر السرعة فى  بسالب التحكم

  تیار الحمل الكاملاقل من  مغیر السرعةتیار البدء فى حالة 

  امبیر ٤فاز يعادل  ١كیلو وات  امبیر و ٢فاز يعادل  ٣كیلو وات 

  يتم حسابCB  مغیر السرعةتیار  1.7 والكونتاكتور على اساس 

  فى مغیر السرعةسیمنزv20 sinamics  يمكن تركیب قاطع من

كیلو وات والقدرات  ٢٫٢مللى امبیر للقدرات حتى  ٣٠ RCDالنوع 

  مللى امبیر ٣٠٠االكبر يجب ان يكون القاطع 

  ال يجب تشغیل مغیر السرعة مباشرة اذا تم تخزينه لفترة اكبر من

فة االجراءات لذا يجب مراجعة دلیل مستخدم الجھاز لمعر، سنة 

 المطلوبة

  تشغیل مغیر السرعة بعد فترة تخزين
لو مغیر السرعة متخزنة لمدة طويلة فال يتم 

تشغیلھا او توصیلھا بالكھرباء قبل مراجعة 
دلیل المستخدم مغیر السرعة الن المكثف 

اى يحتوى (الموجود بھا من النوع االلكترولیتى 
وبالتالى خواصه تتغیر ويضعف ) على زيت

المكثف وقد يتلف المكثف ويسبب شورت لذا 
  يجب مراجعة المانیول اوال قبل التوصیل

حیث يتم تشغیل مغیر السرعة لزمن معین 
  بجھد معین بدون محرك حتى يتم استرجاع خواص المكثف
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  مثال مغیر السرعةسیمنز 
 مثال سیمنز تشترط توصیل  فى بعض اجھزة مغیر السرعة

كھرباء على مغیر السرعة وعدم تحمیلھا وتركھا لمدة ساعة 

موصلة بالكھرباء لو كانت متخزنة لمدة اقل من سنتین 

لالعادة تكوين عزل المكثف حتى ال ينھار اذا تم التحمیل (

واذا زادت مدة التخزين يتم توصیل مغیر السرعة ) مباشرة

من جھد مغیر السرعة لزمن معین  %٢٥بكھرباء جھدھا تقريبا 

وفى مغیر السرعةسیمینز  فريم ،ثم يتم زيادة الجھد تدريجیا 

FX –GX  من جھد مغیر % ٨٥يتم تشغیل مغیر السرعة بجھد

لذا يجب مراجعة دلیل ...السرعة لمدة نصف ساعة على االقل

المستخدم مغیر السرعة اوال وقراءة فصل التركیب او 

installation خطوات التشغیل بعد فترة من التخزين  ومعرفة

  ....النھا تختلف من شركة الخرى ومن موديل الخر

  

  
  

  

  مثال مغیر السرعةدلتا

  يتم تشغیل مغیر !) ماركة اسمھا كده(فى مغیر السرعةدلتا

السرعة بال حمل لمدة ساعة اذا كانت فترة التخزين سنة 

كانت فترة ولمدة ساعتین اذا كانت فترة التخزين سنتین واذا 

التخزين اكبر من سنتین يتم تشغیل مغیر السرعة بحھد 

مستمر بال حمل لعدد معین من الساعات تحدد من الرسم 

 التالى
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  ويتم تشغیل مغیر السرعة فى ھذه الحالة بواسطة قنطرة

ثالثیة حیث يوصل خرج القنطرة بمقاومة بقیمة معینة ثم الى 

مغیر السرعة ويكون على خرج القنطرة مكثف  فازتین من دخل

  بقیمة معینة

  

  
  ويحدد الجدول التالى قیم المقاومة والمكثف
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  توصیالت القدرة والتحكم لجھاز مغیر السرعة

  
  توصیل التغذية

 الى النقاط  ثالثى االطوار يتم توصیل مصدر الكھرباءL1-L2-L3 

  فولت ٣٨٠بالجھاز ثالثى االطوار 

  احادى الطور يتم توصیل مصدر الكھرباء)L-N ( الى النقاطL1-L2 

 فولت ٢٢٠بالجھاز ثالثى االطوار 

  احادى الطور يتم توصیل مصدر الكھرباء)L-N ( الى النقاطL-N 

  فولت ٢٢٠ بالجھاز احادى الطور

  حیث ان
يوصل فقط بمصدر ثالثى فولت  ٣٨٠اى جھاز مغیر سرعة ثالثى االطوار 

  فولت ٣٨٠ االطوار اى ثالثة فاز
يمكن توصیله بمصدر ثالثى  فولت ٢٢٠اى جھاز مغیر سرعة ثالثى االطوار 

 ٢٢٠او يمكن توصیله بمصدر احادى الوجه  )ان وجد(فولت  ٢٢٠االطوار 
  L1-L2ويجب ان توصل ب  فولت

  
اذا تم توصیل الكھرباء بالخطأ الى خرج مغیر السرعة اى مكان 

  وتم توصیل الكھرباء سیحترق الجھاز U-v-wتركیب المحرك اى 
  

ونقاط توصیل  تغذية الجھاز من اعلىنقاط فى القدرات الصغیرة يكون 
لكن فى القدرات االكبر تكون نقاط التغذية ونقاط ، المحرك من اسفل 

  المحرك من اسفل لذا يجب الحذر
  ترتیب فازات تغذية الجھاز ال يؤثر على اتجاه دوران المحرك

  
  توصیل المحرك

  بمغیر السرعة U-V-Wيتم توصیل ثالث اطراف المحرك ب 
  يؤثر على اتجاه الدوران ترتیب توصیل اطراف المحرك بالجھاز

  
  V20مثال توصیل مغیر السرعة 
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  توصیل مقاومة الفرامل

  DC busالتوصل على موجب وسالب الجھاز مباشرة 
توصل بین نقطتین محددتین حیث يوجد ترانزستور بداخل الجھاز مسئو عن 

 dc busتوصیلھا وفصلھا بالجھد المستمر 
فستؤدى لحدوث فقد  DC BUSاذا تم توصیلھا على موجب وسالب الجھاز 

   dc busكبیر فى القدرة وانخفاض كبیر للجھد المستمر 
  

  توصیل وحدة الفرملة
حیث يوجد بالوحدة الیة  DC busتوصل مباشرة على موجب وسالب الجھاز 

 DC busلتوصیل وفصل مقاومة الفرامل بناء على قیمة الجھد المستمر 
  

  ٤١٠مثال لنقاط القدرة والتحكم لمغیر السرعة سیمنز میكرومستر 
  

 
 
 

ستالحظ ان اطراف التغذية من اعلى والمحرك من اسفل لضمان 
 عدم التوصیل الخاطىء
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  ٤٢٠مثال میكرومستر 

  
  يوجد غطاء على نقاط التحكم والقدرة 

  

  
  
  

من اسفل لذا يجب الحذر عند ستالحظ ان اطراف التغذية والمحرك 
  التوصیل

  

  
  

  v20 سینمكمثال مغیر السرعة 
  ستالحظ ان توصیل التغذية من اعلى والمحرك من اسفل
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  انواع نقاط تحكم اى جھاز مغیر سرعة

  digital inputدخل رقمى  نقاط .١

 analog inputدخل تماثلى  نقاط .٢

 digital outputخرج رقمى  نقاط .٣

  analog outputخرج تماثلى  نقاط .٤

  الدخل الرقمى نقاطاوال 
تستخدم ھذه النقاط للتحكم فى المحرك كتشغیل وايقاف وعكس حركة 

  وزيادة سرعة او خفض سرعة او فرملة او او
بمفتاح ويكون لكل نقطة ترمیز معین ويتم تغییر القیمة  النقاطتوصل ھذه 

  المخزنة فى ھذا الترمیز لتغییر وظیفة نقطة الدخل
  

  
  

يمكنك معرفة نقاط الدخل بسھولة الى جھاز بالنظر الى الرسم التوضیحى 
  لتوصیل الجھاز واى نقطة تحكم تتصل بمفتاح فھى نقطة دخل رقمى

بالتالى لو الجھاز به ثالث  DI=digital inputمثال فى سیمنز يرمز لھا بالرمز 
  DI1-DI2-DI3 يكون رمز النقاط نقاط دخل رقمى

  
  طريقة توصیل نقاط الدخل الرقمى

Pnp or source  فولت الیھا ٢٤تعمل النقطة اذا تم توصیل  
NPN or sink  صفر اوتعمل النقطة اذا تم توصیل com الیھا 

  
   ٤١٠مغیرات السرعة من طراز میكرومستر 

حیث ان الطرف المشترك لنقاط الدخل  فقط PNPنقاط الدخل بھا من النوع 
فولت  ٢٤بالتالى لن تعمل النقاط اال بتوصیل  comمتصل داخلیا بالسالب 

  الیھا
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الى المفتاح والطرف ) ٤النقطة (فولت من الجھاز  ٢٤حیث يتم توصیل 

  الدخلاالخر للمفتاح يوصل بنقطة 
  

  
  

 ) ٤النقطة ( فولت ٢٤بدال من )٥النقطة ( اذا تم توصیل المفاتیح بصفر فولت
  فلن تعمل

  
فولت من مصدر خارجى يجب توصیل سالب المصدر  ٢٤فى حالة استخدام 

النھا متصلة بالطرف  )com ٥النقطة (بسالب المصدر الداخلى بالجھاز 
  المشترك لنقاط الدخل
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   ٤٤٠- ٤٣٠-٤٢٠مغیرات السرعة من طراز میكرومستر 

   NPNاو  pnpيمكن توصیل نقاط الدخل 
يحدد نوع معین  حیث يوجد ترمیز softwareيتم تحديد نوع الدخل برمجیا 

  نقاط الدخل
P0725= 1   فى ھذا الترمیز يعنى ان نوع التوصیل  ١لو تم تخزينpnp 
P0725=0   لو تم تخزين صفر فى ھذا الترمیز يعنى ان نوع التوصیلNPN  

  

    
  
  

  يقوم ھذا الترمیز فى التحكم فى توصیل وفصل ريالى داخلى
  

  لو الترمیز بواحد يعمل الريالى ويصل صفر فولت الى الطرف

المشترك لنقاط الدخل بالتالى لتعمل نقطة الدخل يجب ان 

  PNPفولت الیھا  ٢٤تصل 

 ٢٤صفر يغیر الريالى وضع النقاط بالتالى يصل لو الترمیز ب 

فولت الى الطرف المشترك لنقاط الدخل بالتالى لكى تعمل 

  NPNنقاط الدخل يجب ان يصل الیھا صفر فولت 

بالتالى اذا تم توصیل الطرف  ملحوظة نقطة الدخل عبارة عن ترانزستور
المشترك لترانزستورات الدخل بصفر فولت فلكى يعمل الترانزستور اى 

  فولت ٢٤يجب ان يتصل بنقطة الدخل  onيوصل اى يصبح 
  

فولت بالصفر  ٢٤حتى ال يظن احدكم خطأ ان بتوصیل المفتاح سیتصل 
  !!فولت ويصبح المصدر فى حالة قصر 
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  ٤٢٠مثال مغیر السرعة میكرومستر 

  

   
  

 ٢٤فلن تعمل نقاط الدخل اال اذا وصل الیھا  p0725=1اذا كان 
  فولت

  

  
  

فلن تعمل نقاط الدخل اال اذا وصل الیھا صفر  p0725=0اذا كان 
  فولت
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 pnp orاالعداد االفتراضى لالغلب اجھزة مغیر السرعة ھو 

source  
  

  استخدام مصدر جھد مستمر خارجىفى حالة 
  

PNP : فولت خارجى يجب توصیل صفر او  ٢٤فى حالة استخدام مصدر
com  المصدر الخارجى بصفر اوcom  النھا متصلة  )٩النقطة (مغیر السرعة

  بالطرف المشترك لنقاط الدخل
NPN  : فولت  ٢٤فولت خارجى يجب توصیل  ٢٤فى حالة استخدام مصدر

النھا متصلة  )٨النقطة (فولت مغیر السرعة  ٢٤المصدر الخارجى ب 
  بالطرف المشترك لنقاط الدخل

  

  
  
  

  ٤٤٠-٤٣٠مثال مغیر السرعة میكرومستر 
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 ٢٤فلن تعمل نقاط الدخل اال اذا وصل الیھا  p0725=1اذا كان 

  فولت

  
  

فلن تعمل نقاط الدخل اال اذا وصل الیھا صفر  p0725=0اذا كان 
  فولت

  
  فولت خارجى ٢٤فى حالة مصدر 
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 deepيوجد مفتاح غاطس من الماركات االخرى فى اغلب االجھزة 

switch  يحدد نوع نقاط الدخلNPN or PNP  والوضع االفتراضى له
PNP  

  
  الغاطس على وضع  المفتاحلوPNP )الوضع االفتراضى( 

  يقوم بتوصیل صفر فولت للطرف المشترك لنقاط الدخل

فولت الیھا بالتالى يتم  ٢٤لكى تعمل نقطة الدخل يجب توصیل 

والطرف االخر الى نقطة  فولت ٢٤توصیل طرف من كل مفتاح الى 

  الدخل

  لو المفتاح الغاطس على وضعNPN  

 فولت للطرف المشترك لنقاط الدخل ٢٤يقوم المفتاح بتوصیل 

الیھا بالتالى يتم  comصفر او لكى تعمل نقطة الدخل يجب توصیل 

والطرف االخر الى  comصفر او توصیل طرف من كل مفتاح الى 

 نقطة الدخل

  
  

  الجیل الجديد من مغیرات السرعة سینمیك من سیمنز
  

 DIC=digitalتوفر لك سیمنز النقطة المشتركة لنقاط الدخل وترمز لھا ب 
input common   

  
  فى حالة التوصیلةPNP or source  فولت الى نقطة  ٢٤يجب توصیل

بالصفر  DICالدخل بالتالى يتم توصیل الطرف المشترك لنقاط الدخل 

فى وضع  او الترمیزوھذا ھو مايفعله المفتاح الغاطس ( COMاو 

PNP( 
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  فى حالة التوصیلةNPN or sink  يجب توصیل صفر اوCOM  الى

 DICنقطة الدخل بالتالى يتم توصیل الطرف المشترك لنقاط الدخل 

فى وضع  او الترمیزوھذا ھو مايفعله المفتاح الغاطس (فولت  ٢٤ ب

NPN ( 

  

  
فولت الموجودين بالجھاز او يتم  ٢٤و  comيتم استخدام صفر او 

  فولت خارجى ٢٤استخدام مصدر 
 

 
 

 ملحوظة

  الخاص بھا الترمیزلن تعمل اى نقطة دخل اذا تم وضع صفر فى  

  او الترمیز والمفتاحفولت  ٢٤لن تعمل اى نقطة دخل لو كان علیھا 

 او العكس npn or sinkعلى وضع 

  لن يعمل المحرك من خالل نقاط الدخل لو كان امر التشغیل مضبوط

 p0700=1محلى اى من خالل مفاتیح شاشة مغیر السرعة 

  لكى يدور المحرك يجب ان يكون ھناك امر تشغیل وامر سرعة فمثال

مثال المقاومة المتغیرة (لو كان ھناك امر تشغیل وامر السرعة بصفر 

بفرض ان اقل تردد بصفر ھرتز ( !!لن يدور المحرك) بصفر ھرتز

p1080=0hz (  
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  تغییر وظیفة نقاط الدخل او نقاط التحكم

  مغیر السرعةيمكن تغییر وظیفة اى نقطة دخل فى 
كل نقطة دخل لھا ترمیز خاص بھا بتغییر قیمة ھذا الترمیز تتغیر وظیفة 

  النقطة
P0701 ھذا الترمیز يحدد وظیفة نقطة الدخل االولى  
P0702 ھذا الترمیز يحدد وظیفة نقطة الدخل الثانیة 
P0703 ھذا الترمیز يحدد وظیفة نقطة الدخل الثالثة 

.. 
P0706 ھذا الترمیز يحدد وظیفة نقطة الدخل السادسة  

 
p0701=1 اى وظیفة النقطة االولى ھى التشغیل وااليقاف  

p0702=12 فة النقطة الثانیة ھى عكس الحركةاى وظی  
p0703=9  اى وظیفة النقطة الثالثة ھى تاكید رسالة الخطأreset  

 .....وھكذا
 ٢٤اى لتعمل النقطة يجب توصیل  sourceاو  PNPالشرح التالى على (

  )فولت الیھا
القیمة المسجلة فى الترمیز  وظیفة اى نقطة بتغییر يمكن تغییر

  الى 
  اى النقطة غیر مفعلة ٠
  
 ٢٤بمعنى يتم توصیل مفتاح او نقطة مفتوحة بین ال (تشغیل وايقاف  ١

بزمن (فولت و ھذه النقطة سیعمل المحرك بغلق المفتاح وسیقف المحرك
  )بفصل المفتاح) OFF1تباطؤ 

  
بمعنى يتم توصیل مفتاح او ( )فى االتجاه المعاكس(تشغیل وايقاف  ٢

فولت و ھذه النقطة سیعمل المحرك فى االتجاه  ٢٤نقطة مفتوحة بین ال 
بفصل ) OFF1بزمن تباطؤ (المعاكس بغلق المفتاح وسیقف المحرك 

  )المفتاح
  
 ٢٤بین ال  نقطة مغلقةبمعنى يتم توصیل مفتاح او  OFF2ايقاف حر  ٣

ستنقطع التغذية عن المحرك فولت و ھذه النقطة بالضغط على المفتاح 
  !)ويقف بعزم القصور الذاتى حتى لو كانت ھناك اشارة تشغیل

  
بزمن تباطؤ سريع مخزن فى (OFF3ايقاف المحرك بالتباطؤ السريع  ٤

P1135( ) فولت و ھذه  ٢٤بین ال  نقطة مغلقةبمعنى يتم توصیل مفتاح او
 )ريعالنقطة بالضغط على المفتاح سیقف المحرك بزمن تباطؤ س
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بمعنى يتم توصیل ( OFF2تشغیل وايقاف بقطع الكھرباء عن المحرك  ٥

فولت و ھذه النقطة سیعمل المحرك  ٢٤مفتاح او نقطة مفتوحة بین ال 
  )بفصل المفتاح) بعزم القصور الذاتى(بغلق المفتاح وسیقف المحرك

  )غیر موجوده بمیكرومستر(
  
فى حالة حدوث خطأ فى مغیر السرعة يجب عمل (تاكید رسالة الخطأ  ٩

لتمكین العامل من ، يدوى من شاشة مغیر السرعة resetتاكید للخطأ 
عمل تاكید للخطأ دون الحاجة لفتح لوحة التحكم للوصول لمغیر السرعة 
يتم تركیب مفتاح فى لوحة التحكم وتوصیله الى اى نقطة دخل بالجھاز 

  )reset ذه النقطة لتأكید الخطأ وبرمجة ھ
  

 )سرعة صیانة او ضبط ماكینة( jog rightتشغیل سرعة بطیئة يمین  ١٠
 

 )سرعة صیانة او ضبط ماكینة( jog leftتشغیل سرعة بطیئة يسار  ١١
 

عكس اتجاه الدوران اى اذا كانت ھناك اشارة لتشغیل المحرك  ١٢
  والمحرك يعمل اذا تم توصیل اشارة عكس سینعكس اتجاه الدوران 

  
فولت و  ٢٤بمعنى يتم توصیل مفتاح لحظى بین ال ( mopزيادة التردد  ١٣

  )ھذه النقطة بالضغط على المفتاح سیزيد تردد المحرك
  

فولت  ٢٤بمعنى يتم توصیل مفتاح لحظى  بین ال ( mopخفض التردد  ١٤
  )وھذه النقطة بالضغط على المفتاح يقلل تردد المحرك

  
حیث يقوم الجھاز بعكس ريالى التشغیل  Bypassتشغیل مباشر  ٢٨

لفصل المحرك عن الجھاز وتوصیله بمصدر الكھرباء  Bypassالمباشر 
  )٤٣٠توجد ھذه الخاصیة فى میكرومستر (مباشرة 

  
  مثال

P0701=1  وظیفة نقطة الدخل االولى
بالتالى اذا تم  االيقاف/ھى التشغیل

تشغیل المفتاح سیعمل المحرك واذا تم فصل 
  المفتاح سیقف المحرك

  
P0701=2  وظیفة نقطة الدخل االولى

اذا بالتالى  عكس االيقاف/ھى التشغیل
 عكس تم تشغیل المفتاح سیعمل المحرك
 واذا تم فصل المفتاح سیقف المحرك

  ...وھكذا
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  عدد اطراف التحكم 

 2/3ھناك ترمیز معین يحدد عدد اطراف التحكم طرفین ام ثالث اطراف  
wire methods  

 )مفتاح سلكتور  ٢(  طرفین تحكم .١

 واشارة لعكس االتجاه او اشارة  ،اشارة تشغیل وايقاف

عكس (تشغیل وايقاف يمین واشارة تشغیل وايقاف يسار

اى اذا كان مفتاح التشغیل يمین يعمل و تم ) حركة بطىء

تشغیل مفتاح التشغیل الیسار لن ينعكس اتجاه الدوران اال 

وھذا ھو الذى سیتم الشرح ( بايقاف مفتاح التشغیل يمین

 )علیه

  وايقاف يمین واشارة تشغیل وايقاف يسار اشارة تشغیل

اى اذا كان مفتاح التشغیل يمین يعمل و ) عكس حركة سريع(

تم تشغیل مفتاح التشغیل الیسار ينعكس اتجاه الدوران الى 

  الیسار

 ) push buttonمفتاح لحظى  ٣(  اطراف تحكم ثثال .٢

 نبضة ايقاف ونبضة تشغیل يمین ونبضة تشغیل يسار 

 ون ھناك مفتاح لحظى وضع طبیعى مغلق بمعنى يجب ان يك

لاليقاف متصل بنقطة معینة ومفتاح تشغیل لحظى وضع 

طبیعى مفتوح متصل بنقطة دخل اخرى واذا ضغطت على 

مفتاح التشغیل اللحظى سعمل المحرك ويظل يعمل حتى 

تغنى عن الحاجة (تضغط على مفتاح االيقاف اللحظى 

لعمل نقطة  –ظى الستخدام ريالى مع مفتاح التشغیل اللح

 )للمفتاح latchتعويض 

ھذه االمكانیة موجودة فى مغیرات السرعة الجیل الجديد من 
سیمنز سینمك وغیر موجودة بالجیل القديم میكرومستر وتوجد 

 ايضا فى العديد من الماركات االخرى
  

  لذا ستشرح باستفاضة فى الجزء الثانى ان شاء هللا
  

فقط والتوجد امكانیة  wire 2التحكم فى الجیل القديم ھو نظام طرفین 
  وھذا ھو ماسیتم علیه الشرح wire 3اطراف  ٣لتغییره ال 

بالتالى اذا اردت استخدام مفتاح تشغیل لحظى سیتوجب علیك استخدام 
ريالى خارجى له مفتاح تشغیل لحظى ومفتاح ايقاف لحظى وتستخدم 

  ى كاشارة تشغیل للجھازنقطة مفتوحة من الريال
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 analog inputثانیا نقاط الدخل التماثلى 

تستخدم ھذه النقاط الدخال قیمة متغیرة الى جھاز مغیر السرعة كأشارة 
سرعة متغیرة مثال او اشارة تغذية عكسیة للضغط او السريان او المستوى 

  او الحرارة او السرعة
  سینمكفى الجیل الجديد  AI=analog inputيرمز لھا عادة ب 

  ADC=analog to digital converterاما فى الجیل القديم فیرمز لھا بالرمز 
 ٢٠- ٤مللى امبیر او  ٢٠- ٠يمكن ان تكون االشارة التماثلیة اشارة تیار 

  فولت ١٠- ١٠- فولت او  ١٠- ٠مللى امبیر او اشارة جھد 
 ١٠- ٠اشارة جھد  AI1 or ADC1لى عادة تكون نقطة الدخل التماثلى االو

طرفى المقاومة الثابتة بصفر (فولت حیث يتم توصیل المقاومة المتغیرة بھا 
 AI1 or ADC1فولت والطرف المتغیر ب نقطة الدخل التماثلى االولى  ١٠و 
يمكن تمیزھا بسھولة من خالل رمز و وتستخدم كاشارة سرعة للمحرك) 

  المقاومة المتغیرة

  
  

الى  analogاى تحويل من تماثلى  A/Dايضا ستجدھا متصلة بمربع به 
ال يفھم االشارة التماثلیة  CPUحیث ان اى معالج رقمى  digitalرقمى 

ويفھم فقط الرقمیة لذا تكون ھناك دائرة للتحويل من قیمة تماثلیة الى 
 binaryقیمة رقمیة بنظام الثنائى 

  كتنبیه انھا اشارة دخل) المعالجالى (ايضا ستجد سھم يشیر للداخل 
  

 عادة االشارة التماثلیة الثانیة يوجد لھا ترمیز نحدد به نوع االشارة ھل ھى
فولت  ١٠- ٠مللى امبیر او اشارة جھد  ٢٠-٤مللى امبیر او  ٢٠-٠اشارة تیار 

  فولت ١٠- ١٠-او 
باالضافة للترمیز فى بعض االنواع 

 deepمفتاح غاطس  يوجد ايضا
switch  له وضعانAI/AV  اى اشارة

  تیار تماثلى ام اشارة جھد تماثلى
  ٤٣٠مثال میكرومستر 
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يوصل بصفر فولت الجھاز والطرف  سالب اى اشارة تماثلیة طرفان طرف

  يوصل بنقطة الدخل التماثلىموجب االخر 
سیكون لكل اشارة تماثلیة طرفان طرف موجب   الحديثةوفى الموديالت 

  وطرف سالب
  

  ٤٢٠و  ٤١٠میكرومستر 
  

  فولت وال يوجد مفتاح غاطس ويوجد ترمیز  ١٠-٠بھا دخل تماثلى واحد فقط 
  

 p0756=0  فولت بدون مراقبة من مغیر  ١٠-٠اى اشارة دخل تماثلى

  السرعة لالشارة

 p0756=1  مراقبة مغیر فولت مع  ١٠-٠اى اشارة دخل تماثلى

  السرعة لالشارة

   ٤٤٠-٤٣٠میكرومستر 
  

  بھا اثنین دخل تماثلى للجھد او التیار بالتالى ھناك مفتاح عاطس وترمیز
يجب ضبط المفتاح الغاطس لنوع االشارة التماثلیة وايضا يجب ضبط الترمیز 

  !! )كزيادة تأكید! (على نفس نوع االشارة التماثلیة
  

  ترمیز اختیار نوع الدخل التماثلى االولp0756[0] 

  ترمیز اختیار نوع الدخل التماثلى الثانىp0756[1]  

  
  يمكن ضبط قیمة اى ترمیز ب

  
 فولت ١٠-٠اى شارة تماثلیة للجھد  ٠  

 مللى امبیر ٢٠- ٠اى اشارة تماثلیة للتیار  ٢  

 فولت ١٠+الى   ١٠-اى شارة تماثلیة للجھد   ٤  

  
  وضع المفتاح العاطس مع نوع االشارة فى الترمیزيجب ان يتفق 
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  ٤١٠مثال میكرومستر 

  +AIN1ال يوجد سوى نقطة دخل تماثلى واحدة 
  ال يوجد سالب الدخل التماثلى حیث انه موصل داخلیا بصفر فولت

 فولت وال يوجد مفتاح غاطس ١٠- ٠رة جھد تماثلى االنقطة تعمل فقط كاش
  

  
  فولت ١٠توصیل طرفى المقاومة الثابتة ب صفر و يتم 

  +AINيتم توصیل طرف المقاومة المتغیر الى موجب الدخل التماثلى 
  

  ٤٢٠مثال میكرومستر 
فولت فقط بالتالى ال يوجد  ١٠- ٠اليوجد سوى دخل تماثلى واحد فقط 

  مفتاح عاطس وتحديد نوع اشارة الدخل بالترمیز فقط
-٠كیلو اوم على الدخل التماثلى االول اى اشارة  ٥توصیل مقاومة متغیرة 

 ١٠- ٠اى الدخل التماثلى االول اشارة جھد  p0756=0فولت يتم ضبط  ١٠
  فولت
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  ٤٤٠-٤٣٠مثال میكرومستر 

  
-٠كیلو اوم على الدخل التماثلى االول اى اشارة  ٥توصیل مقاومة متغیرة 

شارة افولت بالتالى يتم ضبط المفتاح الغاطس االول السفل اى  ١٠
اى الدخل التماثلى االول  p0756[0]=0وايضا يتم ضبط  تماثلیة للجھد

  فولت ١٠- ٠اشارة جھد 

  
  فولت  ١٠يتم توصیل بداية ونھاية المقاومة بصفر و 

    + ADC1يتم توصیل الطرف المتغیر لموجب الدخل التماثلى االول 
  االول بصفر فولت -ADC1يتم توصیل سالب الدخل التماثلى 

من  +ADC1بادارة المقاومة مع عقارب الساعة يزيد الفولت على الطرف 
  فولت ١٠- ٠
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  دخل رقمى عند الحاجة الىيمكن تحويل اى نقطة دخل تماثلى 

يتم الدخول الى الترمیز الخاص بالنقطة الرقمیة سیكون به صفر اى النقطة 
الرقمیة غیر مفعلة اى انھا تستخدم بالوظیفة االساسیة لھا كنقطة 

ر القیمة صفر الى اى قیمة اخرى تفعل كنقطة دخل یفاذا تم تغی، تماثلیة
  رقمى

  النقطة التماثلیة ھى نقطة الدخل موجبحیث تكون 
 PNP orبالتالى تعمل ك  وسالب النقطة التماثلیة توصل ب صفر فولت

source  
  

به ثالث نقاط دخل رقمى بالتالى اذا تم  ٤١٠مثال جھاز میكرومستر 
ويكون  ٤استخدام نقطة الدخل التماثلى كدخل رقمى تصبح النقطة رقم 

  p0734الترمیز الخاص بھا 
P0734=0  اى النقطة الرابعة الرقمیة غیر مفعلة  
P0734=2 االيقاف عكس/لرابعة مفعلة ووظیفتھا التشغیلاى النقطة ا  

ھذا النوع قديم واشارة الدخل التماثلى ھى موجب فقط وسالب الدخل 
  التماثلى موصل داخلیا بصفر فولت

  
  

  
  
  

فولت واختیار  ٢٤بالتالى يتم توصیل مفتاح بین موجب الدخل التماثلى و 
  p0734وظیفة نقطة الدخل فى الترمیز 
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به ثالث نقاط دخل رقمى بالتالى اذا تم استخدام  ٤٢٠مثال میكرومستر 

  p0704نقطة الدخل التماثلى كدخل رقمى تصبح النقطة الرابعة وترمیزھا 
الدخل التماثلى بھا موجب وسالب بالتالى يجب توصیل السالب نقطة 

  ! )فولت اال اذا كان الصفر فولت كله واحد ٢٤الخاص ب (بصفر فولت 
  

  
وظبطه باى قیمة غیر  p0704=2يتم الدخول على ترمیز النقطة الرابعة 

  ...لیتم تفعیل النقطة الرقمیة ٢الصفر ولیكن 
  

م توصیل صفر فولت المصدر بصفر فى حالة استخدام مصدر خارجى يت
  فولت الجھاز
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نقاط دخل رقمى واثنین دخل  ستةبھم  ٤٤٠-٤٣٠مثال میكرومستر 

 ADC1تماثلى بالتالى اذا تم استخدام نقطة الدخل التماثلى االولى 
واذا تم استخدام  p0707وترمیزھا  سابعةكنقطة رقمیة تصبح النقطة رقم 

ويكون  ثمانیةالنقطة التماثلیة الثانیة كدخل رقمى تصبح النقطة رقم 
 p0708ترمیزھا 

كل نقطة عبارة عن موجب وسالب بالتالى يجب توصیل السالب 
  بصفر فولت

  
  

P0707=0  النقطة الرقمیة السابعة غیر مفعلة اى انھا تعمل كنقطة تماثلیة
  ADC1اولى 

P0708=0  ٢النقطة الرقمیة الثامنة غیر مفعلة اى انھا تعمل كدخل رقمى 
ADC2  

  بتغییر قیمة اى نقطة تفعل كنقطة دخل رقمى
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 analog outputالخرج التماثلى  ثالثا نقاط 

تستخدم ھذه النقطة الخراج اشارة تماثلیة متغیرة مثال تردد التشغیل 
  او السرعة او العزم او او للمحرك

   AO=analog outputيرمز لھا عادة بالرمز 
 DAC= digital toوفى مغیرات السرعة القديمة میكرومستر يرمز لھا بالرمز 

analog converter 

 
 

الى  digitalاى تحويل من رقمى  D/Aايضا ستجدھا متصلة بمربع به 
ال يفھم االشارة التماثلیة  CPUحیث ان اى معالج رقمى  analogتماثلى 

ويفھم فقط الرقمیة لذا تكون ھناك دائرة للتحويل من القیمة الرقمیة التى 
- ٠فولت او  ١٠- ٠الى قیمة تماثلیة   binaryيخرجھا المعالج بنظام الثنائى 

 مللى امبیر حسب البرمجة ٢٠- ٤مللى امبیر او  ٢٠
 انھا اشارة خرج كتنبیه) خارج الجھاز(ايضا ستجد سھم يشیر للخارج 

 
  -DACو  +DACاو  -AOو   +AOطرفین موجب وسالب االشارة التماثلیة 

یز معین تحدد به الوظیفة ھل ھى اشارة تردد فعلى ام اشارة يوجد ترم
  الخ الخ تیار ام جھد

مللى  ٢٠- ٠المطلوبة اشارة تیار  االشارةيوجد ترمیز معین تحدد به نوع 
  فولت ١٠-١٠-فولت او  ١٠-٠مللى امبیر او اشارة جھد  ٢٠- ٤امبیر او 

  
سواء اشارة دخل او اشارة خرج تماثلیة اى اشارة 

توصل بكابل شیلد مجدول لضمان عدم تعرضھا 
   للشوشرة من الكابالت االخرى

  
اذا ، مللى امبیر  ٢٠-٠الخرج التماثلى مصمم كاشارة تماثلیة للتیار 

 ٥٠٠كنت تريد تحويلھا كأشارة تماثلیة للجھد يجب توصیل مقاومة 
  شارة االنالوجالاوم بین طرفى ا
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  ترمیز تعیین نوع الخرج التماثلى

  ٤٢٠او الجھاز به خرج تماثلى واحد مثل میكرومستر
P0776  ترمیز تعیین نوع الخرج التماثلى االولDAC1 

  ٤٤٠- ٤٣٠الجھاز به اثنین خرج تماثلى مثل میكرومستر لو 
P0776[0]  نوع الخرج التماثلى االولDAC1  
P0776[1]  نوع الخرج التماثلى الثانىDAC2 

  لو قیمة اى ترمیز
  اى ان الخرج اشارة تماثلیة للتیار ٠
  اى ان الخرج اشارة تماثلیة للجھد ١
  

  ترمیز وظیفة الخرج التماثلى
  

  ٤٢٠الجھاز به خرج تماثلى واحد مثل میكرومستر فى حالة 
P0771 وظیفة الخرج التماثلى 

  
  ٤٤٠-٤٣٠فى حالة الجھاز به اثنین خرج تماثلى مثل میكرومستر 

P0771[0] وظیفة الخرج التماثلى االول  
P0771[1] وظیفة الخرج التماثلى الثانى 

  وظائف الخرج التماثلى
  اى التردد الفعلى ٢١
  خرج الفعلىاى تردد ال ٢٤
  اى جھد الخرج الفعلى ٢٥
  اى تیار الخرج الفعلى ٢٧
  

  !اليوجد بھا خرج تماثلى ٤١٠میكرومستر 
  بھا خرج تماثلى واحد ٤٢٠میكرومستر 
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  يتم توصیل الخرج التماثلى لمغیر السرعة بالدخل التماثلى لشاشة عرض

  مللى امبیر ٢٠- ٠يتم برمجة نوع الخرج التماثلى اشارة تیار 
P0776=0  

  يتم برمجة وظیفة الخرج التماثلى عرض التردد الفعلى
P0771=21  

  ستعرض الشاشة التردد الفعلى 
  ...وھكذا

بھم اثنین خرج تماثلى التوصیل والضبط نفس  ٤٤٠-٤٣٠میكرومستر 
  !!النظام
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  digital outputنقاط الخرج الرقمى رابعا 

قابلة للبرمجة اى يتم تحديد متى تغلق ھذه النقاط مثال فى ھى نقاط 
  حالة حدوث عطل ام فى حالة التشغیل ام فى حالة االيقاف الخ الخ

 DO=digital outputعادة نرمز لھا بالرمز 
  RL=relayفى مغیرات السرعة القديم میكرومستر يرمز لھا بالرمز 

  يوجد نوعین من نقاط الخرج الرقمى
 نقطة وضع طبیعى مغلق واخرى وضع طبیعى مفتوح له : ريالى

 ٠٫٥فولت وتیار  ٢٢٠فولت او متردد  ٣٠وتتحمل نقاطه جھد مستمر 

مثل  فى االنواع القديمة قد تجد ريالى به نقطة مفتوحة فقط(امبیر 

 )٤٢٠-٤١٠میكرومستر 

     

يمكن التعرف علیھا بسھولة حیث ستجد رمز لنقطة مفتوحة ومغلقة 
  )مثل نقاط الدخل الرقمىولیس بخارجه الجھاز ر اطابداخل (

  ستجد ايضا سھم يشیر لخارج الجھاز اى انھا نقاط خرج
 

 له نقطة واحدة وضع طبیعى مفتوح وتتحمل نقاطه جھد : ترانزستور

ويجب مراعاة القطبیة مللى امبیر  ١٠٠فولت وتیار  ٣٠مستمر فقط 

  )سینمكمتوفر فقط فى الجیل الجديد ( -DOو  +Doعند التوصیل 

  
  

  يمكن التعرف علیه بسھولة فستجد نقطتین متصلین بترانزستور
  

 يوجد ترمیز نحدد به وظیفة كل نقطة خرج
P0731 ترمیز وظیفة الريالى االول  
P0732 ترمیز وظیفة الريالى الثانى 
P0733 ترمیز وظیفة الريالى الثالث  

  الترمیز تتغیر وظیفة الريالىبتغییر القیمة المخزنة فى 
   

  الفصل الخامس
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  مثال الريالى االول

 p0731 الترمیزيتم تغییر وظیفته بتغییر القیمة المخزنة فى 
اى سیغلق الريالى النقطة المفتوحة فى  p0731=52.3 االعداد االفتراضى

  ....) جھد زائد- تیار زائد(حالة حدوث خطأ فى مغیر السرعة 
 وظیفته كالتالىويمكن تغییر 

  سیغلق الريالى النقطة المفتوحة فى حالة
p0731=52.0 مغیر السرعة جاھز  
p0731=52.2 مغیر السرعة يعمل  
p0731=52.3  فى ھذه الحالة تكون نقاط الريالى معكوسة(حدوث خطأ !!

 )مع مغیرات السرعة سینمك
p0731=52.c=52.12  انظر الشرح الخاص بالفرامل(التحكم فى الفرامل( 
p0731=52.d=52.13  حمل زائد على المحركOL  

p0731=53.0  اثناء تسلیط مغیر السرعة جھد مستمر على المحرك
 للفرملة

  
 p0748يمكن عكس حالة الريالى باستخدام الترمیز  

P0748=0 اى الوضع الطبیعى لنقطة الريالى  
P0748=1 اى النقطة المغلقة تصبح مفتوحة ( يتم عكس حالة الريالى

  )والمفتوحة مغلقة
  

  ٤١٠میكرومستر  مثال
P0731=52.3  اى وظیفة الريالى ھو

الخطأ بمعنى فى حالة حدوث خطأ 
  بالجھاز فان الريالى سیعكس نقاطه

  
P0731=52.2  اى ان وظیفة الريالى

ھى التشغیل بمعنى فى حالة عمل 
مغیر السرعة اى دوران المحرك 
سیعكس الريالى نقاطه وتضىء 

  اللمبة الخضراء
P0731=52.0  اى ان وظیفة الريالى

ھى البور بمعنى فى حالة توصیل بور 
لمغیر السرعة وعدم وجود خطأ 

  سیعكس الريالى نقاطه وتضىء اللمبة الخضراء) المغیر جاھز للعمل(
  ......وھكذا

  
  
   

  الفصل الخامس



 مغیرات السرعة

 

 ayman.yasser@ymail.com               ١٥٢ ایمن یاسر                                /م
 

 مغیرات السرعة الریالى:الفصل الثانى

  
  ٤٤٠-٤٣٠مثال میكرومستر 

  

  
  

P0731=52.3  بالتالى فى حالة ، اى ان وظیفة الريالى االول ھى الخطأ
الريالى نقاطه ويصل جھد الى لمبة البیان  سحدوث اى خطأ بالجھاز سیعك

  الحمراء فتضىء داللة على وجود خطأ
P0732=52.2  اى ان وظیفة الريالى الثانى ھى التشغیل بالتالى فى حالة

عمل المحرك سیعكس الريالى نقاطه ويصل جھد الى لمبة البیان الخضراء 
 فتضىء داللة على التشغیل

P0731=52.11  اى ان وظیفة الريالى الثالث ھى التحذير بمعنى فى حالة
قاطه ويصل جھد وجود رسالة تحذير فى الجھاز سیعكس الريالىا لثالث ن

  الى لمبةا لبیان الصفراء فتضىء
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 ٤١٠سیمینز میكرومستر  مثال مغیر السرعة

siemens micromaster 410 
  

نقاط تحكم ومقاومة متغیرة وريالى قابل  ٣قدرة صغیرة بھا  مغیر السرعة
  PNPنقطة مفتوحة فقط والنقاط من النوع  للبرمجة

 المحركمنخفضة القدرة فان التغذية تكون من اعلى و مغیر السرعةاغلب 
  من اسفل
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  ٤٢٠مثال مغیر السرعة میكرومستر 

  !! ٢٠٠٧حیث توقف انتاجه منذ  ٤١٠ھو بديل 
  وريالى ودخل وخرج تماثلى PNP-NPNبه ثالث نقاط دخل 
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  من سیمنز ٤٣٠مثال مغیر السرعة میكرومستر 

واثنین  PNP-NPNدخل رقمى  ٦مخصص للطلمبات وبه ثالث دخل تماثلى و 
  خرج تماثلى وثالث خرج رقمى ريالى
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  من سیمنز ٤٤٠مثال مغیر السرعة میكرومستر 

واثنین  PNP-NPNدخل رقمى  ٦مخصص للطلمبات وبه ثالث دخل تماثلى و 
  خرج تماثلى وثالث خرج رقمى ريالى

  ولكنھا تتمیز عنھا بوجود تحكم اتجاھى ٤٣٠نفس نقاط الدخل والخرج ل 
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  v20مثال سینمك 
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  التعامل مع شاشة مغیر السرعة

 micromaster  ٤٤٠و  ٤٢٠و ٤١٠مثال مغیر السرعة سیمینز میكرومستر 
410-420-440 

  
  

 P0700 فى الترمیز  ١يجب ان يتم تفعیله بوضع (زر تشغیل المحرك 
(  

  
  ) P0700 فى الترمیز  ١يجب ان يتم تفعیله بوضع (زر ايقاف المحرك 

  يقف المحرك بزمن التباطؤ المحدد مسبقا
واذا تم الضغط على الزر مدة طويلة سیتم فصل التغذية عن المحرك 

  وھذه الخاصیة مفعلة دائما coast stopوسیقف طبقا لعزم القصور الذاتى 
  

  يتم الدخول لالعدادات
  

  االسھم تستخدم لتصفح االعدادات ولتغییر قیمة الترمیز

  
مثل التیار يعرض بیانات التشغیل  بالضغط علیه مرتین او مرة طويلة

وبالضغط علیه مرة  dc linkوالتردد وجھد مغیر السرعة المستمر 
واحدة نتنقل بین ھذه القراءات  وللرجوع الى الصفحة الرئیسیة للشاشة 

 FNثم الضغط على الزر  r0000يتم الوصول الى االعداد 
  فى حالة حدوث خطأ  تأكید للخطأكما يستخدم لعمل 

  
عكس حركة المحرك فاذا تم الضغط علیه ينعكس اتجاه دوران  

المحرك وسیظھر على الشاشة عالمة سالب او نقطة تضىء فالش 
  ) P0700 فى الترمیز  ١يجب ان يتم تفعیله بوضع (المحرك 
  

عند الضغط على ھذا الزر فى اثناء توقف المحرك سیدور بسرعة 
  یقف المحركواذا رفعت اصبعك عنه س jogمحددة مسبقا 
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 micromaster 430 ٤٣٠سیمینز میكرومستر  مثال مغیر السرعة

 

 
  

الفرق ھو وجود مفتاحین  ٤١٠میكرومستر  نفس شاشة مغیر السرعة
ومفتاح  jogبدال من مفتاح  Hand-Manualاضافیین وھما يدوى و الى  

عكس الحركة حیث ان ھذا الجھاز مخصص للطلمبات والمراوح بالتالى ال 
  !!jogحاجة الى مفتاح السرعة البطیئة 

  
میكرومستر مغیر السرعةنفس  الترمیزطريقة تصفح االعدادات وضبط قیمة 

٤١٠  
  ٤١٠میكرومستر مغیر السرعةوظائف المفاتیح نفس وظائف وظائف 

  

تفعیل وضع التشغیل الیدوى حیث يتم التحكم من بالضغط علیه يتم   
  الشاشة بالتشغیل وااليقاف واستخدام االسھم لزيادة او خفض السرعة

  
بالضغط علیه يتم تفعیل وضع التحكم االلى حیث يتم التشغیل 

وااليقاف بواسطة نقاطا لدخل والتحكم فى السرعة بواسطة الدخل 
  التماثلى

 
  التشغیل ومصدر امر السرعة فى حالة يمكن برمجة مصدر امر

  التشغیل الیدوى

  يمكن برمجة مصدر امر التشغیل ومصدر امر السرعة فى حالة

  التشغیل االلى

  يمكن برمجة نقطة دخل للتبديل بین التشغیل الیدوى والتشغیل

  االلى
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  ١٢من صفر الى  p0719تغییر قیمة الترمیز : مثال 
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  دلیل استخدام مغیر السرعة

  
  يجب مالحظة) فصل االعدادات (عند قراءة دلیل المستخدم لمغیر السرعة 

 حرف+الترمیز اى الكود وھو مثال فى سیمنز اربع ارقام 

  نوع الترمیز ھل ھو للعرض فقط اى يعرض قیمة معینة فقط ام انه

 وظیفتهترمیز برمجة اى يمكن تغییر قیمته لتغییر 

  اول وال ثانى وال ثالث(  الترمیزمستوى( 

  بعض االعدادات (مغیر السرعة اى حالة  الترمیزمتى يمكن تغییر

يمكن تغییرھا اثناء عمل مغیر السرعة اى عمل المحرك والبعض 

االخر اليمكن تغییرھا اال بايقاف المحرك والبعض االخر اليمكن 

  )تغییرھا اال بتفعیل وضع الضبط

 بعض االعدادات تطلب فصل التغذية عن ( ق القیمة الجديدةمتى تطب

مغیر السرعة وتشغیلھا لتطبیق االعدادات الجديدة وبعض االعدادات 

تطبق فور حفظ القیمة الجديدة وبعض االعدادات تطلب ايقاف 

  !)ثم تشغیله لتطبیق االعداد الجديد - ان كان يعمل–المحرك اوال 

 ترمیزلكل  والقیمة االفتراضیة اقل واعلى قیمة  

  وحدة قیاس القیمة المدخلة 

  ٢- ١- ٠اليوجد وحدة اى ان القیمة مجرد رقم... 

  يوجد وحدة مثال فولت او ھرتز او امبیر.... 

  مثال من التیار المقنن او من الجھد او من % (نسبة مئوية

  )السرعةالقدرة او من 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل السادس
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مثال مغیر السرعة من سیمنز میكروماستر و سینمیك 

micromaster & sinamics  
  

  حرف+الترمیز اربع ارقام
r0000 الذى يبدأ بحرف  الترمیزr ھو لعرض قیمة فقط ولیس للبرمجة  

  !!بالتالى لن يوجد له اعلى وال اقل قیمة وال قیمة افتراضیة 
  امثلة لوظائف ترمیز العرض
-عرض اصدار برنامج مغیر السرعة الفیرم وير-عرض حالة مغیر السرعة

عرض - عرض القدرة-عرض التیار- عرض الجھد- عرض السرعة- عرض التردد
  عرض رسائل االنزار–رسائل الخطأ 

  
P0000 الذى يبدأ بحرف  الترمیزP  يتم تغییر قیمته لتغییر (ھو للبرمجة

  او لتخزين بیانات المحرك) ةتوظیف
سرعة -  المحركتردد - المحركقدرة -المحركجھد -المحركیمة تیار تخزين ق
برمجة وظیفة - مصدر امر السرعیة- تحديد مصدر امر التشغیل-المحرك
تحديد -تحديد نوع نظام التحكم- برمحة وظیفة نقاط الدخل او التحكم- الريالى

  تعیین قیمة زمن التسارع والتباطؤ الخ الخ- المحركنوع 
 

  ھو ترمیز تحديد حالة مغیر السرعة  r0002مثال 

  
 
  

R0024 ترمیز عرض قیمة تردد خرج مغیر السرعة  

  
  
 
 
 

  الفصل السادس
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R0025 ترمیز عرض قیمة جھد خرج مغیر السرعة  

  
  

متى يمكن تغییر الترمیز  اى وضع مغیر السرعة او حالة مغیر 
  cstate  السرعة 

  ) p0000الكالم ده لترمیز البرمجة فقط اى (
 C  اثناء عملیة الضبط اى فى حالة تفعیل خیار الضبطp0010=1 

 U  المحركاثناء تشغیل    

 T  فى وضع استعداد للتشغیل مغیر السرعةاى  المحركاثناء ايقاف 

  P010=1مثال قائمة مختصرة للترمیز التى يتم ضبطھا بخیار الضبط السريع
  

  
 
 

  ملحوظة
 CT  تعنى يمكن تعديل الترمیز لو مغیر السرعة فى وضعC  اوT  اى فى

اى المحرك متوقف اى مغیر السرعة (وضع الضبط او فى وضع االيقاف 
  )مستعدة للعمل

CUT  تعنى يمكن تعديل الترمیز لو مغیر السرعة فى وضعC  اوU  اوT  اى
  يقافاو فى وضع اال) المحرك يعمل(فى وضع الضبط او فى وضع التشغیل 

  

  الفصل السادس
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  مثال لترمیز تحديد المستوى

  

  
  !!ستالحظ انه المستوى االول وده منطقى فال يجب اخفاء ترمیز المستوى

الن  CUTستالحظ انه يمكن تغییر قیمته فى كل حاالت مغیر السرعة 
وظیفته تقتصر على اخفاء او عرض الترمیز وال يتدخل فى خواص تشغیل 

  المحرك
  

  ؟ activeمتى تطبق القیمة الجديدة للترمیز 
  

Immediatly  مثل  فقط وھذا لقلة من الترمیزاى فور ادخال القیمة للترمیز
 محركتحديد مقاومة ملفات العضو الثابت لل ترمیزتحديد جھد المصدر و ترمیز

وتردد السرعة الثابتة وتردد  OL factor محركومعامل الحمل الزائد لل
   الفراملوالمقاومة المتغیرة 

  
First confirm  اى بعد التأكید بمعنى بعد ادخال القیمة الجديدة الى ترمیز

بشاشة مغیر السرعة  Pلن تفعل ھذه القیمة اال اذا تم الضغط على زر 
  وھذا ھو حال اغلب الترمیزوھو زر تأكید حفظ القیمة 

  
  تحديد المستوىمثال لترمیز 
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  مثال ترمیز تحديد قیمة جھد المصدر

  

  
ستالحظ انه من المستوى الثالث اى المستوى الخبیر اى يجب ان تكون 

p003=3  ويجب ان يكون المبرمج خبیر!  
اى وضع  Tاو  Cستالحظ انه يمكن تعديل قیمته لو مغیر السرعة فى وضع 

اى المحرك متوقف اى مغیر (او فى وضع ايقاف  p0010=1ضبط اى 
  !!)السرعة مستعدة للتشغیل

  )مغیر السرعة احادية الوجه(فولت  ٢٣٠القیمة االفتراضیة ھى 
فى  Pستالحظ ان القیمة ستطبق فورا حتى بدون الضغط على زر 

  !الشاشة
 ٢٨٧مع العلم ان اعلى قیمة لجھد المصدر  ١٠٠٠=ستالحظ ان اعلى قیمة

  )فولت ٢٦٤- ١٨٧(فولت 
  ....بما انه مستوى ثالث لذا ال يفضل تغییره 

ربما تتسائل ما الھدف من ادخال قیمة جھد المصدر على الرغم ان قنطرة 
  !التوحید من الدايود اى ال يتم التحكم فى قیمة الجھد المستمر؟؟

السبب ھو ان ھذه القیمة تستخدم للتحكم فى الجھد المستمر ولكن 
  !!!التوحید ولكن بالتحكم فى زمن تباطؤ المحرك لیس بالتحكم فى

بمعنى فى حالة تحديد زمن تباطؤ صغیر جدا وعزم القصور الذاتى للحمل 
عالى بالتالى فى حالة االيقاف سیرتد جھد على مغیر السرعة من 

 dc bus voltageالمحرك بالتالى سیرتفع الجھد المستمر بمغیر السرعة 
قوم مغیر السرعة عندھا بالتدخل وبزيادة حتى الوصول لقیمة معینة ست

  dc bus voltageزمن التباطؤ لخفض الجھد المستمر بمغیر السرعة 
قیمة الجھد التى تتدخل عندھا مغیر السرعة تعتمد على القیمة المخزنة 

  فى ترمیز جھد المصدر وتساوى
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  المقننمثال ترمیز تعیین قیمة تیار المحرك 

  

  
  

  ستالحظ انه من المستوى االول
اى فى وضع  Cستالحظ انه يعدل فقط اذا كانت مغیر السرعة فى الحالة 

  p010=1الضبط اى 
  ستالحظ ان ھذا الخیار موجود ضمن قائمة الضبط السريع 

  ستالحظ ان القیمة االفتراضیة ھى قیمة تیار مغیر السرعة المقنن
  !!! ٠٠٠٠١ اعلى قیمة ھى 

طبعا اعلى قیمة لتیار المحرك ھى قیمة تیار خرج مغیر السرعة المقنن وال 
يجب توصیل محرك تیاره اكبر من ھذه القیمة حتى ال تحترق مغیر السرعة 

! ) بالتأكید فیه حماية لمغیر السرعة والمحرك بس االمر مايسلمشى(
  !! ١٠٠٠٠ولیس 

  
المستخدم  تقريبا وهللا اعلم سبب وضع ھذه القیم ھى ان دلیل

  !!ھذا عام اى لكل القدرات
   

  الفصل السادس
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  الضبط

اى ضبط اعدادات جھاز مغیر السرعة لكى يقوم بتشغیل المحرك بالتطبیق 
  المطلوب

انا ال افضل كلمة برمجة فھى توحى لك بانھا صعبة ولكن االفضل واالدق 
  ھو استخدام كلمة ضبط

  حسنا عملیة الضبط تنقسم الى ثالث اجزاء
 -الجھد المقنن - التیار المقنن –القدرة ( ادخال بیانات المحرك .١

 )معامل الحمل الزائد -السرعة –معامل القدرة  -التردد المقنن

 ضبط اعدادات التطبیق  .٢

  اختیار نوع نظام التحكم الذى يناسب التطبیق ھل ھو خطى

 ام اتجاھى الخ ) مراوح او طلمبات(ام منحنى ) سیر او ضاغط(

 دعم التسارع ام دعم مستمر (لبات دعم العزم ضبط اى متط

وذلك حسب التطبیق فالمراوح والطلمبات عادة   )ام دعم بدء 

التطلب دعم عزم اما الضاغط فیتطلب دعم بدء و دعم مستمر 

 ....والسیر يتطلب دعم بدء فقط

  ضبط اى خواص اخرى مطلوبة للتطبیق مثل منع عكس

 ة المراوح الخالتشغیل على الطاير فى حال –الحركة 

  ضبط زمن البدء وزمن االيقاف اى زمن التسارع وزمن التباطؤ او

تفعیل زمنین للتسارع او التباطؤ او تفعیل التسارع والتباطؤ 

 حسب التطبیق Sعلى شكل منحنى حرف 

  ضبط اقل تردد واعلى تردد وقیمة السرعة المطلوبةsetpoint 

 ضبط وظیفة نقاط الدخل والخرج .٣

 مفاتیح الشاشة(در التشغیل ھل ھو محلى تحديد امر مص (

 )نقاط التحكم(ام خارجى 

  مفاتیح (تحديد مصدر امر السرعة ھل ھو محلى

 MOPمفاتیح متصلة بنقاط التحكم(ام خارجى )  MOPالشاشة

 )او مقاومة متغیرة او اشارة تماثلیة خارجیة 

  تحديد وظیفة كل نقطة دخل ھل ھى امر تشغیل ام عكس

 MOPحركة ام ايقاف ام امر سرعة ثابتة ام امر زيادة السرعة 

ام امر تأكید الخطأ ام امر ايقاف  MOPام امر خفض السرعة 

 طارىء بفرملة

  تحديد وظیفة نقاط الخرج ھل تفعل فى حالة الخطأ ام فى

 فى حالة الفرملة الخ حالة التشغیل ام فى حالة االيقاف ام 

   تحديد وظیفة نقاط الدخل التماثلى 

 نحديد وظیفة نقاط الخرج التماثلى 

  الفصل السادس
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  يتم تصنیف الترمیز الى ثالث مستويات

يتم اظھار الترمیز القیاسیة اى  P003=1)  المبتدىء(المستوى االول 
  الضرورية فقط 

 ترمیزيتم اظھار الترمیز القیاسیة واى  P003=2)  الممتد(المستوى الثانى 
  ضروري اضافي

  يتم اظھار جمیع الترمیز p003=3)   الخبیر(المستوى الثالث 
  

  p004للترمیز بواسطة  filterيمكن عمل تنقیة 
P004=0  الترمیزيتم اظھار جمیع  

  ھذا ھو االعداد االفتراضى
P004=2  مغیر السرعةبیانات  ترمیزيتم اظھار   

مغیر جھد !) مغیر السرعةنظام تشغیل (مثل رقم اصدار الفیرم وير 
لمغیر قیمة الحمل الزائد - مغیر السرعةقدرة - مغیر السرعةتیار - السرعة
  تردد الترانزستور- السرعة
P004=3  المحركبیانات  ترمیزيتم اظھار  
معامل قدرة - المحركتردد - المحركقدرة - المحركجھد -المحركمثل نوع 
بیانات - للمحرك قیمة الحمل الزائد-المحركسرعة - المحرككفائة -المحرك

  المحرك من قیمة المقاومة الخ الخ
P004=7  ضبط وظائف نقاط التحكم ترمیزيتم اظھار  

وظیفة نقاط -مغیر السرعةوظیفة كل نقطة دخل ب- مصدر اشارة التشغیل
 - )الريالى(مغیر السرعةخرج 

P004=8  الخاص باالشارة التماثلیة ترمیزيتم اظھار  
P004=10  ترمیز الخاصة بالسرعةيتم اظھار  

زمن - اعلى تردد- اقل تردد- قیمة السرعة الثابتة االولى والثانیة والثالثة
 -زمن التباطؤ- التسارع

P004=12  مغیر السرعةممیزات  ترمیزيتم اظھار  
قیمة جھد -تفعیل الفرامل- بعد عودة التیار لمغیر السرعةتشغیل الى 

 ....زمن الفرملة- الفرملة
P004=13  المحركالتحكم ب ترمیزيتم اظھار  

- قیمة التردد التى يتوقف عندھا دعم الجھد- دعم الجھد-نظام التحكم
قیم -قیمة التردد التى يبدء عندھا التحكم فى تیار المجال- تعويض االنزالق

 منحنى المعد مسبقاالتردد فى حالة ال/الجھد
P004=20  االتصاالت ترمیزيتم اظھار 
P004=21  انزارات الخطأ ومراقبة التشغیل ترمیزيتم اظھار  

 .....زمن التشغیل- اخر رسالة خطأ - عدد االنزارات او االخطاء
   

  الفصل السادس
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    اھم الترمیز

  

  القیمة  المستوى  الوظیفة  
  

  القیمة االفتراضیة
  

P0003   اى المستوى االول ١  ٤- ١  االول  المستوىتحديد  

P0010 ٣٠-٢٩- ٢-١- ٠  االول  الضبط السريع  
فى  مغیر السرعةاى  ٠

  وضع تشغیل

P0100  ٢-١- ٠  االول  تردد المصدر  
ھرتز  ٥٠اى التردد  ٠

  والقدرة بالكیلو وات
P0304  فولت ٢٣٠    االول  المحركجھد  
P0305  االول  المحركتیار      
P0307  االول  المحركقدرة      

P0308 
معامل قدرة 

  المحرك
      الثالث

P0310  ھرتز ٥٠    االول  المحركتردد  
P0311  االول  المحركسرعة      

P0640  
معامل الحمل 
  الزائد للمحرك

  الثالث
من %٤٠٠- ١٠

تیار المحرك 
  المقنن

١٥٠%  

P0700 
مصدر اشارة 

  التشغیل
  اى نقطا التحكم ٢  ٥-٤- ٢-١- ٠  االول

P0731 الثانى  وظیفة الريالى  
حتى  ٥٢٫٠

٥٢٫٦  

اى يغلق الريالى فى  ٥٢٫٣
نقاط ( حالة حدوث خطأ

  )الريالى تكون معكوسة
P0970 اى غیر مفعل ٠  ١- ٠  االول  ضبط المصنع  

P1000 
مصدر اشارة 

  السرعة
  اى اشارة تماثلیة ٢  ٥-٤- ٣-٢- ١  االول

P1001 ھرتز ٠  ھرتز ٦٥٠- ٠  الثانى  السرعة االولى  
P1002 ھرتز ٥  ھرتز ٦٥٠- ٠  الثانى  السرعة الثانیة  
P1003 ھرتز ١٠  ھرتز ٦٥٠- ٠  الثانى  السرعة الثالثة  

P1040 
قیمة السرعة 

المتغیرة بواسطة 
  MOPمفاتیح 

  ھرتز ٥  ھرتز ٦٥٠- ٠  الثالث

P1080 ھرتز ٠  ھرتز ٦٥٠- ٠  االول  اقل تردد  
P1082 ھرتز ٥٠  ھرتز ٦٥٠- ٠  االول  اعلى تردد  
P1120 ثوانى ١٠  ثانیة ٦٥٠- ٠  االول  زمن التسارع  
P1121 ثوانى ١٠  ثانیة ٦٥٠- ٠  االول  زمن التباطؤ  
P1300 صفر اى تحكم خطى  ٣- ٢-١- ٠  الثانى  نظام التحكم  

P2000 
قیمة السرعة 

  لالشارة التماثلیة
  ھرتز ٦٥٠- ١  

 ٥٠=فولت  ١٠(ھرتز  ٥٠
  )ھرتز

  
  
  

  الفصل السادس



 مغیرات السرعة

 

 ayman.yasser@ymail.com               ١٧١ ایمن یاسر                                /م
 

 مغیرات السرعة الریالى:الفصل الثانى

  
  اعدادات متقدمة

  

  القیمة  المستوى  الوظیفة  الترمیز
القیمة 

  االفتراضیة

P0004  الثالث  الفلتر  
١٠- ٨-٧- ٣-٢- ٠-

٢١-٢٠-١٣- ١٢  
٠  

P0005  
  r0000وظیفة 

اى القیمة التى 
 ستعرض بھا

  الثانى

  التردد ٢١
  الجھد ٢٥
الجھد  ٢٦

  المستمر

٢١  
اى ستعرض التردد 

  الفعلى

P0210 فولت ٢٣٠    الثالث  جھد المصدر  

P0290 
 مغیر السرعةرد فعل 

  فى حالة الحمل الزائد
  الثالث

خفض تردد  ٠
  المحرك

  الفصل ١
خفض تردد  ٢

الترانزستور 
  المحركوتردد 

خفض تردد  ٣
الترانزستور ثم 

  الفصل

خفض تردد  ٢
الترانزستور وتردد 

  المحرك
  

P0335  المحركنوع تبريد    

اى مروحة  ٠
  بالشافت ةمتصل

اى مروحة  ١
منفصلة اى 

اخر  محرك
  للتبريد

اى مروحة  ٠
متصلة  المحرك
 المحركبشافت 

  )تبريد ذاتى(

P0340 

 المحركحساب بیانات 
 المحركسیعمل (

بالسرعة المخزنة فى 
p2000 (  

  الثالث
  ايقاف ٠
  تفعیل ١

  ايقاف ٠

P0350 

قیمة مقاومة ملفات 
العضو الثابت مقاسة 

باالفو بین طرفین كابل 
  محركالبور لل

  اوم ٤    الثالث

P0701 
طة الدخل او وظیفة نق

  التحكم االولى
  ٩٩- ٠  الثانى

١  
اى تشغیل وايقاف 

  المحرك

P0702 
وظیفة نقطة الدخل او 

  التحكم الثانیة
  ٩٩- ٠  الثانى

١٢  
اى عكس حركة 

  المحرك
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  القیمة  المستوى  الوظیفة الترمیز
القیمة 

  االفتراضیة

P0703 
وظیفة نقطة الدخل او 

  التحكم الثالثة
  ٩٩- ٠  الثانى

٩  
اى تاكید رسالة 

  الخطأ ريست

P0704 
وظیفة نقطة الدخل او 

  التحكم الرابعة
  ٩٩- ٠  الثانى

٠  
  اى غیر مفعلة

P0748 اى غیر مفعلة ٠  ١- ٠  الثالث  لريالىعكس حالة ا  

P1031 
 MOPسرعة حفظ 

P1000=1  
  الثالث

  غیر مفعلة ٠
  مفعلة ١

  غیر مفعلة

P1032 
لو السرعة عكس الحركة 

 سالب
 MOP    P1000=1   

  الثالث
  غیر مفعل ٠

  مفعل ١
  غیر مفعل ٠

P1210  
تیار الفرملة بالجھد 

  المستمر
  الثالث

من % ٢٥٠- ٠
  التیار المقنن

من التیار % ١٠٠
  المقنن

P1232 
زمن الفرملة بالجھد 

  المستمر
  اى غیر مفعل ٠  ثانیة ٢٥٠- ٠  الثالث

P1310 الثالث  دعم الجھد المستمر    
من تیار % ٥٠

  المقنن المحرك

P1311 الثالث  دعم التسارع    
صفر اى غیر 

  مفعل

P1312 الثالث  دعم البدء    
صفر اى غیر 

  مفعل

P1314 الثالث  تردد نھاية الدعم    
من تردد % ٢٠

  المقنن المحرك

P1330  
تردد بدء التحكم فى تیار 

  المجال
  الثالث

من % ١٠٠- ٠
 المحركتردد 

  المقنن

من تردد % ١٠
  المقنن المحرك

P1335 اى غیر مفعل ٠  %١٠٠- ٠  الثالث  تعويض االنزالق  

P1800 الثالث  تردد الترانزستور  
كیلو  ١٦- ٢

  ھرتز
  كیلو ھرتز ٤

  
  p003ترمیز تحديد المستوى ھو 

 P003=1  المستوى االول  ترمیزاى المستوى االول بالتالى سیظھر

  من المستوى التانى او الثالث لن يظھر ترمیزفقط واى 

 P003=2 الثانى فقط سیظھر ترمیز المستوى االول و  

 P003=3  الثالث  االول والثانى و المستوى ترمیزسیظھر  

 )p003=3مستوى ثالث اى لن يظھر ھذا الترمیز اال ( p004ترمیز الفلتر 
  p010=1 ترمیز الضبط السريع

  p0970=1ثم   p0010=30  اعادة تھیئة ضبط المصنع
  

  الفصل السادس
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لضبط بیانات المحرك وبیانات التطبیق  P0010لضبط السريع خیار ا

  االساسیة ويتبقى لك فقط نقاط الدخل والخرج
 مغیر السرعةبتفعیل ھذا الخیار بتخزين القیمة واحد بداخله ستظھر 

  كالتالى اھم الترمیز االساسیة الالزمة للبرمجة وتتابع  الترمیز
  

  
  

بتخزين القیمة واحد به تقوم مغیر  p3900بنھاية الضبط يظھر الترمیز 
السرعة بضبط باقى االعدادات للقیم االفتراضیة وتقوم باجراء اى حسابات 

مثال سیقوم بحساب بیانات الدائرة (ضرورية للمحرك بناء على ما تم ادخاله 
  )المكافئة للمحرك فى حالة التحكم االتجاھى

تم عمل اعادة ضبط المصنع اما اذا تم تخزين القیمة صفر فى ھذا الترمیز الي
  !لباقى االعدادات وال تقم باجراء حسابات وال يفضل طبعا ذلك

بوضع القیمة صفر فى ترمیز الضبط بنھاية الضبط تقوم مغیر السرعة 
  حتى تستطیع بدء التشغیل p010السريع 

يفضل استخدام خیار الضبط السريع فى بداية تركیب مغیر السرعة او عند 
  تغییر المحرك
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يمكنك عدم استخدام خیار الضبط السريع والدخول مباشرة الى ترمیز تريد 
ضبطه وتقم بتعديله اال الترمیز الخاص ببیانات المحرك يجب تفعیل خیار 

  الضبط السريع اوال
  

  ملحوظة
P301 ترمیز يسمى قدرة المحرك والقیمة االفتراضیة له بصفر  

الصفر به يقوم الجھاز بقیاس بیانات المحرك من اذا تم وضع اى رقم غیر 
  تیار وجھد ومعامل قدرة وبالطبع ھذه الطريقة غیر مفضلة

يمكن استخدامھا مع المحركات المجھولة ولكن لھا قیود حیث يجب ان 
وتكون توصیلة المحرك نجمة ويجب  ٤ھرتز وعدد االقطاب  ٥٠يكون المحرك 

  !!!!ان تدخل قدرته فى ھذا الترمیز
P1900 ترمیز تحديد بیانات المحرك والقیمة االفتراضیة بصفر اى غیر مفعل  

يقوم الجھاز بقیاس بیانات المحرك بدون دوران بناء  ٢اذا تم وضع القیمة 
  على القدرة المدخلة فى الترمیز السابق

  
  طبعا اليفضل اطالقا ان تستخدم ھذه الطريقة لذا تحامل قلیال على

  !يافطة المحرك نفسك وادخل البیانات من

  ربما تستخدم اذا كان المحرك بدون يافطة ولكن يجب ان تنطبق

الشروط السابقة اضافة الى انك لن تستطیع استخدامه بحمل كامل 

  الن القیم تقريبیة

  
  مثال الدخال بیانات المحرك فقط

  
الدخال بیانات المحرك يجب تفعیل 

 p010=1خیار الضبط السريع 
  

 p308الدخال معامل القدرة فى 
يجب  p309وكفاءة المحرك فى 

   P03=3تفعیل المستوى الثالث 
  

يسمح بادخال قیمة معامل القدرة 
ھرتز فقط اى فى حالة  ٥٠فى حالة 
p0100=0   

يسمح بادخال قیمة الكفاءة فقط 
ھرتز اى فى حالة  ٦٠فى حالة 

p0100=1or2  
  

  الفصل السادس
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حتى يمكن  p010=0بعد ادخال البیانات يجب ايقاف الضبط بوضع صفر 

حتى تعید اى اعدادات اخرى للقیم  p3900=1تشغیل المحرك او يتم وضع 
 p010=0االفتراضیة وتقوم بحساب بیانات المحرك وستقوم تلقائیا بوضع 

  
فى حالة التحكم االتجاھى يفضل ادخال تیار المغنطة حتى يتم : ملحوظة
  بیانات الدائرة المكافئة بدقة حساب

 
  p0700مصدر اشارة التشغیل 

يمكن تشغیل وايقاف المحرك بواسطة المفاتیح الموجود بشاشة مغیر 
  السرعة او بواسطة مفاتیح خارجیة توصل بنقاط دخل الجھاز

ھناك ترمیز معین باى جھاز يحدد مصدر اشارة التشغیل ھل ھى الشاشة 
  ام نقاط الدخل

 لسرعة من سیمنزمثال مغیر ا
١p0700=  الشاشةالتشغیل وااليقاف بمفاتیح  
٢ p700= اشارة خارجیة( التحكم نقاط(  
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 p1000مصدر اشارة السرعة 

  
السرعة ويمكن  بمصدر اشارةخاص جھاز مغیر السرعة باى يوجد ترمیز 

  وكل قیمة تعنى وظفیة معینة) ...٤- ٣- ٢- ١- ٠(ضبطه بقیم مختلفة 
  اختیار مباشر او (سرعة ثابتة محددة مسبقا او اكثر من سرعة ثابتة

 ) binaryنظام ثنائى 

  سرعة متغیرة بواسطة االسھم الموجودة بشاشة مغیر السرعة او

بواسطة مفتاحین خارجیین يتم توصیلھم بالجھاز وبرمجتھم بحیث 

مفتاح يزود السرعة واالخر يخفض السرعة ويسمى 

MOP=motorized potentiometer  

  مغیر  مثبتة فى شاشةسرعة متغیرة بواسطة مقاومة متغیرة

  )النھا مش فى كل الماركات! ان وجدت(السرعة 

  ١٠-٠مللى امبیر او  ٢٠- ٤سرعة متغیرة بواسطة اشارة تماثلیة 

 فولت ١٠-١٠-فولت او 

 تعتبر اشارة تماثلیة (  سرعة متغیرة بواسطة مقاومة متغیرة خارجیة

 )فولت ١٠- ٠

  او سرعة متغیرة بواسطة شبكة اتصالrs232-rs485  حیث يقوم

مثال بكتابة قیمة السرعة المطلوبة فى ذاكرة معین  plcجھاز تحكم 

  بجھاز مغیر السرعة

  مثال مغیر السرعة من سیمنز
  

  القیمة االفتراضیة  الوصف  الترمیز

P1000 مصدر امر السرعة  

  MOPاالسھم = ١
  اشارة تماثلیة=٢

  سرعة ثابتة=٣
 rs485شبكة اتصال =٥
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  اوال التحكم بالسرعة باستخدم االسھم

P1000=1   
MOP  اى استخدام اسھم الشاشة او ببرمجة نقطتین دخل واحدة لزيادة

  )p1040قیمة السرعة تحدد فى (التردد واالخرى لخفض التردد 
ھرتز  ٥عند بدء التشغیل يدور المحرك بسرعة   P1040=5مثال لو 

  وتستخدم االسھم لزيادة او خفض السرعة
  ھناك ترمیز معین يحدد اذا كان الجھاز سیحفظ قیمة السرعة

  الجديدة التى عدلت باالسھم ام ال

  اذا تم الضغط بسھم السفل واصبحت السرعة بالسالب ھل يعنى

  بعكس االتجاه؟ذلك ان يدور المحرك 

  فى حالة اشارة  الحركةھناك ترمیز معین يمنع او يسمح بعكس

 السرعة بالسالب

  كل مرة تحتاج تعديل السرعة يجب فتح لوحة التحكم وضبط السرعة

  !بواسطة اسھم الشاشة وغلقھا مرة اخرى 

  القیمة االفتراضیة  الوصف  الترمیز

P1040 
  قیمة السرعة فى حالة االسھم

MOP setpoint  
  ھرتز ٥

P1031  
  حفظ قیمة السرعة فى حالة االسھم

MOP  
  اى عدم الحفظ ١
  اى حفظ السرعة ٠

P1032  منع عكس الحركة بواسطة السرعة السالب  
  عكس الحركة ممنوع ١
  عكس الحركة مسموح ٠

 
لمنع ، ھناك بعض التطبیقات التى يكون فتح لوحة التحكم غیر مرغوب

  دخول الماء او الغبار او االتربة الى اللوحة 
او  mop upفى ھذه الحالة يمكن برمجة نقطة دخل كمفتاح زيادة التردد 

واستخدام ھذه المفاتیح بدل اسھم  mop downمفتاح خفض التردد 
  الشاشة 

نقطة الدخل االول كمفتاح زيادة سرعة مثال يمكن برمجة وظیفة 
p0701=13  

مثال يمكن برمجة وظیفة نقطة الدخل الثانیة كمفتاح خفض سرعة 
p0701=14  

االن اذا تم الضغط على المفتاح المتصل بالنقطة االولى يزيد التردد واذا تم 
الضغط على المفتاح المتصل بالنقطة الثانیة ينخفض التردد تماما كاسھم 

  الشاشة
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  ثانیا التحكم بالسرعة بواسطة اشارة تماثلیة

P1000=2   
  )p2000قیمة السرعة تحدد فى (  analogفولت ١٠-٠ اشارة تماثلیة

  
  فولت ١٠- ٠االشارة التماثلیة قد تكون مقاومة متغیرة  

  ٤مللى امبیر او  ٢٠- ٠اشارة تماثلیة خارجیة من اى جھاز اخر سواء-

 فولت ١٠- ٠او مللى امبیر  ٢٠

  مقاومة متغیرة - ١
وات ٠٫٥كیلو اوم بقدرة  ٥عادة يتم استخدام مقاومة متغیرة 

  
  

  بعض االنواع تطلب قیم مختلفة مثل
 وات ٢كیلو اوم بقدرة  ٢مغیر السرعة مايدن تطلب مقاومة متغیرة 

  وات ٠٫٥كیلو اوم  ٥-١تطلب مقاومة متغیرة  LS IG5مغیر السرعة 
  وات ٠٫٥كیلو اوم  ١٠تطلب مقاومة متغیرة  LS IV5مغیر السرعة 

  كیلو اوم ١٠-١تطلب  ١٨مغیر السرعة التیفار 
مغیر السرعة میكروماستر من سیمنز يطلب مقاومة اكبر من او يساوى 

  كیلو اوم ٥ك اى مقاومة  ٤٫٧
  

للتاكد من قیمة وقدرة  مغیر السرعة دلیل المستخدملذا يجب مراجعة 
  المقاومة المتغیرة المطلوبة

  
وذراع ) بداية ونھاية(المقاومة المتغیرة عبارة عن مقاومة ثابته لھا طرفین

  دوار يالمس المقاومة الثابتة ومتصل بالطرف الثالث للمقاومة المتغیرة 
 Aوالطرف  Wبادارة الذراع مع عقارب الساعة تزيد المقاومة بین الطرف 

وبادارة الذراع عكس عقارب الساعة تقل المقاومة حتى تصل للصفر عند 
  اقصى الیسار
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  فولت ١٠- ٠تعتبر المقاومة المتغیرة اشارة تماثلیة 
  فولت ١٠و   comاو  ٠توصل بداية ونھاية المقاومة المتغیرة ب 

  او الجھد المتغیر يتصل بالطرف المتغیر للمقاومة AVIالطرف 
  

  فولت  ١٠الى  ١٠- بعض مغیرات السرعة تسمح باستخدام المدى

 ١٠فولت  و  ١٠- توصل بداية ونھاية المقاومة المتغیرة ب  بالتالى

  فولت ١٠الى  ١٠- وتكون اشارة تماثلیة  فولت

  يتم ادارة المقاومة مع عقارب الساعة تزيد سرعة المحرك اما اذا

ة المتصلیین انخفضت سرعة المحرك يتم عكس طرفى المقاوم

  فولت ١٠-  فولت و ١٠موجب  فولت و صفر او ١٠بموجب 

  ١٠يجب الحذر لو وصل بالخطأ طرف المقاومة المتغیرة ب صفر او 

.. فولت بالتالى لو المقاومة بصفر يبقى شورت على البور سبالى

  )وقد يؤدى ذلك لتلف المقاومة المتغیرة(

  بتغییر قیمة المقاومة تتغیر السرعة
ھرتز  ٥٠فولت وقیمة السرعة  ١٠مثال لو االشارة من صفر الى 

p2000=50 
  ھرتز ٥٠= ٥٠*١بالتالى يدور المحرك بسرعة % ١٠٠فولت تعنى  ١٠
  ھرتز ٤٠=٥٠*٠٫٨بالتالى يدور المحرك بسرعة % ٨٠فولت تعنى  ٨
  ھرتز ٢٥=٥٠*٠٫٥بالتالى يدور المحرك بسرعة % ٥٠فولت تعنى  ٥

  وھكذا
  

  تماثلیة للتیار او للجھداشارة  - ٢
  

  مللى امبیر  ٢٠-٤او  ٢٠- ٠اشارة تماثلیة للتیار 
  فولت ١٠- ١٠-او  ١٠- ٠ اشارة تماثلیة للجھد 

  
او  AI1يتم توصیل طرف االشارة التماثلیة الى نقطة دخل تماثلى بالجھاز 

AI2  ويتم التوصیل الطرف االخر ب صفر فولت اوcom  او سالب االشارة
  التماثلیة فى االجھزة القديمة

بعض الماركات بھا مفتاح عاطس يحدد اذا كانت اشارة تیار تماثلیة ام 
وبعض الماركات االخرى تقوم بتحديدھا  AVI or ACIاشارة جھد تماثلیة 

  !بترمیز معین واحیانا يوجد المفتاح والترمیز
 ھرتز ٥٠مة االفتراضیة ب والقی p2000قیمة السرعة تخزن فى الترمیز 

  ھرتز ٥٠فولت تكون السرعة  ١٠لو االشارة التماثلیة ب 
  ھرتز وھكذا ٢٥فولت تكون السرعة ب  ٥لو االشارة التماثلیة ب 
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  ثالثا سرعات ثابتة

P1000=3  
والسرعة الثانیة فى  p1001قیمة السرعة االولى فى ( fixedسرعة ثابتة  

p1002  والسرعة الثالثةp1003 الخ الخ(  
يدور المحرك بسرعة ثابتة محددة مسبقا فى ترمیز معین خاص بكل 

  سرعة 
 بالتالى لن  الحاجة الشارة تشغیل مع سرعة ثابتة اختیار مباشر

  يدور المحرك اال اذا كانت ھناك اشارة تشغیل واشارة سرعة 

 بالتالى اذا تم  الحاجة الشارة تشغیل دون سرعة ثابتة اختیار مباشر

تشغیل مفتاح السرعة االولى سیدور المحرك بالسرعة االولى واذا 

 تم ايقاف المفتاح سیقف المحرك وھكذا

  سرعة ثابتة بنظام السرعة الثنائىbinary   دون الحاجة الشارة

  تشغیل

  ؟كیف يمكن برمجة نوع السرعة
فى ترمیز وظیفة نقطة الدخل مثال النقطة االولى  ١٥اذا تم وضع القیمة 

) وتحتاج الى اشارة تشغیل(اختیار مباشر فھذا يعنى انھا سرعة ثابتة 
p0701=15 

فى ترمیز وظیفة نقطة الدخل االولى فھذا يعنى انھا  ١٦اذا تم وضع القیمة 
 p0701=16) التحتاج الى اشارة تشغیل(اختیار مباشر سرعة ثابتة 

فى ترمیز وظیفة نقطة الدخل االولى فھذا يعنى انھا  ١٧اذا تم وضع القیمة 
  p0701=17) التحتاج الى اشارة تشغیل(سرعة ثابتة نظام ثنائى 

 
 direct or decimal المباشر او العشرىنظام السرعة 

  
  ...٥- ٤- ٣- ٢-١اى نظام االعداد العشرية 

نقاط دخل رقمى بالجھاز فھذا معناه انك تستطیع  ٤بالتالى اذا كان لديك 
دون الحاجة الشارة (سرعات  ٤او  ) واشارة تشغیل(سرعات  ٣برمجة 
  )تشغیل

بالتالى تحصل على عدد قلیل من السرعات الثابتة لكن ذلك يناسب اغلب 
  التطبیقات

سیعمل المحرك  يسمى مباشر النه اذا تم تشغیل مفتاح السرعة االولى
  بالسرعة االولى 

  رقم السرعة=رقم نقطة الدخل
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  مثال

  )بوجود اشارة تشغیل( مباشرالفى حالة التشغیل 
  يتم ضبط اى نقطة دخل بالجھاز كاشارة تشغیل وايقاف

  يتم ضبط عدد نقاط دخل كاشارة سرعة ثابتة بالعدد الذى نريده
 ١٥بالقیمة بالجھاز االولى دخل الضبط نقطة  اذا تم p0701=15  ھذا

   p1001يعنى انھا اشارة السرعة االولى وقیمة السرعة فى 

 ١٥بالقیمة بالجھاز الثانیة دخل الضبط نقطة  اذا تم p0702=15  ھذا

   p1002يعنى انھا اشارة السرعة الثانیة وقیمة السرعة فى 

 وھكذا  

  تشغیل واشارة سرعةلن يدور المحرك اال اذا كانت ھناك اشارة 
  سیدور  االولىاذا كانت ھناك اشارة تشغیل واشارة السرعة

  P1001المحرك بالسرعة المدخلة فى الترمیز 

  سیدور المحرك  الثانیةاذا كانت ھناك اشارة تشغیل واشارة السرعة

  P1002بالسرعة المدخلة فى الترمیز 

  سیدور المحرك  الثالثةاذا كانت ھناك اشارة تشغیل واشارة السرعة

  وھكذا P1003بالسرعة المدخلة فى الترمیز 

اذا كانت ھناك اشارة تشغیل واشارتین سرعة سیدور المحرك بمجموع 
  !السرعتین

  
  )دون اشارة تشغیل( فى حالة التشغیل المباشر

  يتم ضبط عدد نقاط دخل كاشارة سرعة ثابتة بالعدد الذى نريده
 ١٦بالقیمة بالجھاز االولى دخل الضبط نقطة  اذا تم p0701=16  ھذا

   p1001يعنى انھا اشارة السرعة االولى وقیمة السرعة فى 

 ١٦بالقیمة بالجھاز  الثانیةدخل الضبط نقطة  اذا تم p0702=16  ھذا

   p1002وقیمة السرعة فى  الثانیةيعنى انھا اشارة السرعة 

 وھكذا   

  سیعمل ويقف المحرك باشارة السرعة مباشرة
  سیدور المحرك بالسرعة  االولىاذا كانت ھناك اشارة السرعة

  P1001المدخلة فى الترمیز االولى 

  سیدور المحرك بالسرعة  الثانیةاذا كانت ھناك اشارة السرعة

  P1002المدخلة فى الترمیز الثانیة 

  سیدور المحرك بالسرعة  الثالثةاذا كانت ھناك اشارة السرعة

  P1003میز المدخلة فى الترالثالثة 
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  سیدور المحرك بالسرعة  الرابعةاذا كانت ھناك اشارة السرعة

   P1004المدخلة فى الترمیز الرابعة 

  !اذا كانت ھناك اشارتین سرعة سیدور المحرك بمجموع السرعتین 
  

 binaryنظام السرعة ثنائى اى 
سرعة تشغیل  ١٥نقاط دخل لتشغیل  ٤يسمح ھذا النظام باستخدام 

  سرعات فى حالة التشغیل الغیر مباشر ٧مباشر او 
  

من  bitبمعنى كل مفتاح يمثل خانة  binaryاختیار السرعة يكون ثنائى 
من اربع خانات او من ثالث خانات حسبب عدد نقاط  binaryرقم ثنائى 

  الدخل المستخدمة
  ة الدخلطرقم السرعة اليساوى رقم نق

 
 binaryرقم نقاط الدخل بالنظام الثنائى = رقم السرعة 

  
  حیث يتم اعتبار كل نقطة دخل خانة فى رقم ثنائى مكون من بضعة خانات

لتى قم السرعة ايتم تحويل الرقم الثنائى الى رقم عشرى لمعرفة ر
  سیدور بھا المحرك

رقم السرعة التى سیدور بھا المحرك تعتمد على حالة كل مفاتیح 
  !السرعات

 
  ....٣-٢-١ decimalالى ارقام عشرية  binaryلتحويل الرقم الثنائى 

  ١يتم ضرب حالة المفتاح االول فى 
  ٢يتم ضرب حالة المفتاح الثانى فى 
  ٤يتم ضرب حالة المفتاح الثالث فى 
  ٨يتم ضرب حالة المفتاح الرابع فى 

  ويتم جمع االربع نواتج
  فصول صفر اى المفتاح م= حالة المفتاح
  اى المفتاح يعمل ١=حالة المفتاح

  
المفتاح االول يمثل الخانة االولى لرقم ثنائى من 

  على الیمین
المفتاح الثانى يمثل الخانةا لثانیة لرقم ثنائى من 

  على الیمین
  وھكذا
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  او فقط اتبع الجدول

  
ترمیز 

  السرعة
رقم 

  السرعة
الرقم 

  العشرى
الرقم 
  الثنائى

مفتاح 
 االول

مفتاح 
 الثانى

مفتاح 
 الثالث

مفتاح 
  الرابع

      1  2  4  8  

P1001 
السرعة 
  االولى

1  0001  
  )مفصول(٠  )مفصول(٠  )مفصول(٠  )يعمل( ١

P1002  
السرعة 

  الثانیة
2  0010  

  )مفصول(٠  )مفصول(٠  )يعمل( ١  )مفصول(٠

P1003  
السرعة 

  الثالثة
3  0011  

  )مفصول(٠  )مفصول(٠  )يعمل( ١  )يعمل( ١

P1004  
السرعة 

  الرابعة
4  0100  

  )مفصول(٠  )يعمل( ١  )مفصول(٠  )مفصول(٠

P1005  
السرعة 
  الخامسة

5  0101  
  )مفصول(٠  )يعمل( ١  )مفصول(٠  )يعمل( ١

                
                

P1015  ١٥  15  1111  يعمل( ١  )يعمل( ١  )يعمل( ١  )يعمل( ١(  

  
  

  مثال
 ١٧بالقیمة بالجھاز االولى دخل الضبط نقطة  اذا تم p0701=17  ھذا

  يعنى انھا اشارة المفتاح االول 

 ١٧بالقیمة بالجھاز الثانیة دخل الضبط نقطة  اذا تم p0702=17  ھذا

  يعنى انھا اشارة المفتاح الثانى 

 ١٧بالقیمة بالجھاز الثالثة دخل الضبط نقطة  اذا تم p0703=17  ھذا

  الثالثيعنى انھا اشارة المفتاح 

 وھكذا 

  

  سیدور المحرك وايقاف باقى المفاتیح  المفتاح االول تشغیلاذا تم

 p1001 االولىبالسرعة 

 

 
 

  سیدور المحرك وايقاف باقى المفاتیح  المفتاح الثانى تشغیلاذا تم

 p1002  الثانیةبالسرعة 
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  سیدور وايقاف باقى المفاتیح  المفتاح الثانى االول تشغیلاذا تم

 p1003 الثالثةالمحرك بالسرعة 

  اذا تم تشغیل المفتاح الثالث وايقاف باقى المفاتیح سیدور المحرك

 p1004بالسرعة الرابع 

  وھذا مايعرف بنظام السرعة الثنائىbinary  p1016=2 

  الھدف من ھذا النظام الحصول على عدد كبیر من السرعات الثابتة

 !مفاتیح فقط ٤او  ٣باستخدام 
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سرعة متغیرة بواسطة مقاومة متغیرة بشاشة مغیر رابعا 

  السرعة
  ھذا الخیار غیر موجود بمغیر السرعة من سیمنز

توجد فى العديد من موديالت مغیر السرعة مقاومة متغیرة مثبتة مع لوحة 
   -خاصة فى القدرات الصغیرة–مفاتیح مغیر السرعة 

  VLمثال مغیر السرعةدلتا 

  
 

لذا يتم الدخول الى ترمیز اشارة السرعة ويتم ضبطه على مقاومة متغیرة 
  )موجودة بمغیر السرعة(محلیة 

بالتالى اذا تم الضغط على زر تشغیل لن يدور المحرك وستكتب مغیر 
بالتالى الجھد بصفر او بمعنى ادق بضعة (اى ان التردد بصفر  F0السرعة 
  اقصى الشمال اى بصفرالن المقاومة المتغیرة على ) فولتات 

بتحريك المقاومة مع عقارب السرعة يزيد التردد على الشاشة وتزيد 
  سرعة المحرك حتى الوصول القصى مقاومة يصل المحرك العلى سرعة 

اذا تم الضغط على زر تشغیل والمقاومة على الوضع االقصى سیدور 
عة بالمحرك باعلى سرعة ولو المقاومة فى المنتصف يدور بنصف السر

 ...وھكذا
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  JOG  modeالتشغیل اللحظى 

ام يسار بسرعة  يمینيستخدم التشغیل اللحظى لتشغیل المحرك لحظیا 
  )ھرتز ١٥او  ١٠او  ٥عادة تكون ( بطیئة
 الختبار اتجاه الدوران فى بداية التشغیل )١

 المیكانیكیةالختبار اداء المعدة بالسرعة البطیئة الكتشاف االعطال  )٢

لتحريك المعدة بسرعة بطیئة فى بداية التشغیل حتى تصل لوضع  )٣

 معین وھو الوضع االبتدائى للتشغیل

  

  تستطیع برمجة اى نقطة دخل بالجھاز كتشغیل لحظى يمینjog 

right  او تشغیل لحظى يسارjog left ) حیث  ٤٣٠ماعدا میكرومستر

 )انھا مخصصة للطلمبات

  قیمة السرعة البطیئة يمینھناك ترمیز تضع به  

 ھناك ترمیز تضع فیه قیمة السرعة البطیئة يسار  

 ظى حيجب ان تقوم باستخدام مفتاح لpush button ولیس سلكتور!  

  اذا استخدت مفتاح سلكتور لن يكون تشغیل لحظى واذا ادخلت

قیمة السرعة عالیة فلن يكون تشغیل بطىء وھذا عیب فیك ولیس 

 فى الجھاز خخخخخخخخخ

  عادة يكون ھناك زمن تسارع وزمن تباطؤ خاص بالتشغیل اللحظى

  jogالبطىء 

  بمغیرات سیمنز jogمثال ترمیز التشغیل اللحظى البطىء 
  

  القیمة االفتراضیة  الوصف  الترمیز

P1057  تفعیل التشغیل اللحظىjog  اى مفعل ١  

P1058   قیمة السرعة فى حالة التشغیل اللحظى يمینjog right  ھرتز ٥  

P1059   قیمة السرعة فى حالة التشغیل اللحظى شمالjog left  ھرتز ٥  

P1060   زمن التسارع للسرعة البطیئةjog ramp up time ثوانى ١٠  

P1061   زمن التباطؤ للسرعة البطیئةjog ramp down time ثوانى ١٠  

  
  يمین او يسار JOGيتبقى فقط برمجة اى نقطة دخل كاشارة سرعة بطیئة 
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  P1300اختیار نظام تشغیل مغیر السرعة  

 
P1300=0  

 linear V/HZ  
  العالقة بین الجھد والتردد عالقة خطیة  اى ان العزم ثابت

وطلمبات والضواغط يناسب ھذا النظام احمال العزم الثابت مثل السیور 
 gearوالطلمبات الترسیة  positive displacement pumpاالزاحة الموجبة 

pump  
  

P1300=1   
linear V/HZ with FCC (flux current control) 

العالقة بین الجھد والتردد عالقة خطیة ولكن تقوم مغیر السرعة ايضا 
بالتحكم فى تیار المجال لتحسین الكفاءة وزيادة سرعة االستجابة لتغیر 

وفى السرعات المنخفضة يكون التحكم خطى فقط تستخدم مع ،  الحمل
  تطبیقات العزم الثابت مثل السیور

  
P1300=2   

quadratic V/HZ  
العالقة بین الجھد والتردد لیست خطیة ولكن على شكل منحنى وتناسب 
ھذه الطريقة احمال العزم المتغیر مثل الطلمبات والمراوح حیث تقل القدرة 

حیث ان القدرة تتناسب مع مكعب السرعة ،  خفض العزم بصورة كبیرة مع
  بالتالى خفض السرعة قلیال يخفض القدرة بصورة كبیرة ويوفر فى الطاقة

  
P1300=3   

multi point V/HZ 
يتم ادخال منحنى معین للعالقة بین الجھد والتردد ويستخدم فى تطبیقات 

  خاصة
 

P1300=20  ) ٤٤٠متوفر فقط فى میكرومستر(  
Sensorless vector control 

  نظام تحكم اتجاھى بدون انكودر
  

P1300=21  ) ٤٤٠متوفر فقط فى میكرومستر(  
vector control 

  نظام تحكم اتجاھى 
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P1300=23  ) ٤٤٠متوفر فقط فى میكرومستر(  

Sensorless vector torque control 
  نظام تحكم اتجاھى فى العزم بدون انكودر

  
P1300=24  ) ٤٤٠متوفر فقط فى میكرومستر(  

vector torque control 
  نظام تحكم اتجاھى فى العزم 

  
متوفر فقط فى ( نظام تحكم اقتصادى خطى اى العالقة بین الجھد والتردد

 )سینمك
 with economy mode linear v/f 

ومالحظة %) ٢٠ –او ( + يقوم الجھاز بزيادة او خفض الجھد بنسبة معینة 
متوفر فى الجیل الجديد (التیار لتحديد القیمة االمثل للجھد لتوفیر الطاقة 

  )سینمك

  
  
  

متوفر ( نظام تحكم اقتصادى منحنى اى العالقة بین الجھد والتردد منحنى
 )فقط فى سینمك

with economy mode quadratic v/f 
ومالحظة %)  ٢٠ –او ( + يقوم الجھاز بزيادة او خفض الجھد بنسبة معینة 
متوفر فى الجیل الجديد (التیار لتحديد القیمة االمثل للجھد لتوفیر الطاقة 

  )سینمك
  

  torque setpointيوجد ترمیز خاص تحدد به مصدر قیمة العزم 
P1500=2   مصدر قیمة العزم ھو اشارة الدخل التماثلیة االولى  
P1500=7    مصدر قیمة العزم ھو اشارة الدخل التماثلیة الثانیة  

 load cellمثال فى تطبیق المصعد يمكن تزويد كابینة المصعد بخلیة وزن 
ويتم توصیل اشارة تماثلیة للوزن الى نقطة دخل تماثلى لجھاز مغیر 

السرعة بالتالى يقوم الجھاز بزيادة او خفض العزم بناء على اشارة الوزن 
زن خفض الجھاز العزم فكلما زاد الوزن يزيد الجھاز ايضا العزم واذا انخفض الو

  !لتشغیل يكون دائما سلسالنتیجة ان ا
  
  

  الفصل السادس
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  نوع التسارع او التباطؤ

 خطى  

  منحنى حرفS 

  تسارع او تباطؤ خطى
 من الصفر المحرك هيتم تحديد زمن التسارع وھو الزمن الذى سیأخذ

   F maxالى اعلى سرعة للوصول 
من اعلى  لاليقاف المحرك هوھو الزمن الذى سیأخذ التباطؤيتم تحديد زمن 

  الى الصفر اى التوقف التام F maxسرعة 

  
  

 ٥٠ثوانى واعلى تردد  ١٠ثوانى وزمن التباطؤ  ١٠مثال اذا كان زمن التسارع 
وكانت المقاومة المتغیرة للسرعة على نصف التدريج اى نصف  f maxھرتز 

ثوانى فقط  ٥ھرتز بالتالى سیكون زمن التسارع النصف اى  ٢٥السرعة اى 
وزمن التباطؤ ايضا النصف اى خمس  ھرتز ٢٥للوصول للسرعة المطلوبة 

  وھكذا ھرتز الى الصفر ٢٥ثوانى للتباطؤ من 
  

يوجد ترمیز معین فى اى جھاز تضع به قیمة زمن التسارع بالثانیة وترمیز 
كما يوجد ترمیز معین تضع به قیمة ، اخر تضع به قیمة زمن التباطؤ  بالثانیة 

  اعلى تردد
  مثال مغیرات السرعة من سیمنز

  
  القیمة االفتراضیة  الوصف  الترمیز

P1120  زمن التسارعRamp up or ACC ثوانى ١٠  

P1121   زمن التباطؤRamp down or DEC ثوانى ١٠  

P1082 ھرتز ٥٠  اعلى تردد  

  
 

   

  الفصل السادس
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 dual rampالتباطؤ المزدوج /التسارع

  يمكن ايضا استخدام زمنین للتسارع وزمنیین للتباطؤ
يبدء المحرك التسارع بزمن التسارع االول حتى الوصول لتردد معین بمعنى 

  ثم يستخدم زمن التسارع الثانى ونفس الكالم عند التباطؤ
  

  
  

الھدف ھو تقلیل الصدمات المیكانیكیة عند البدء او االيقاف ايضا تسھیل 
فیتم استخدام زمن اول طويل ،البدء فى حالة عزم الحمل العالى عند البدء 

وصول المحرك لتردد معین ويتم استخدام الزمن الثانى القصیر اما اذا  حتى
استخدم زمن تسارع واحد بزمن صغیر فقد يؤدى الى فصل الجھاز نتیجة 

التیار العالى عند البدء او حدوث صدمات میكانیكیة ولو استخدم زمن 
تسارع واحد كبیر قد يسبب بعض المشاكل فى التطبیقات التى تطلب بدء 

حرك فى اقل زمن وفى ھذه الحالة االفضل ھو استخدام زمنیین الم
  للتسارع والتباطؤ

  
 dualالستخدام ھذه الطريقة يجب تفعیل التسارع او التباطؤ المزدوج 

ramp  فى ترمیز معین وتحديد التردد الذى يبدء عنده استخدام التسارع
وتحديد التردد الذى يبدء عنده فى استخدام ، الثانى فى ترمیز معین

التباطؤ االول فى ترمیز معین وطبعا تحديد التسارع والتباطؤ االول والثانى 
  كال فى ترمیز منفصل

  مثال مغیر السرعة من سیمنز
  

  یمة االفتراضیةالق  الوصف  الترمیز

P1175 
التباطؤ /تفعیل التسارع

  dual rampالمزدوج 
  اى غیر مفعل ٠

P1060  
زمن التسارع الثانى ايضا ھو 

  jogزمن تسارع 
  ثوانى  ١٠

P1061  
زمن التباطؤ الثانى ايضا ھو 

  jog تباطؤزمن 
  ثوانى ١٠

  
  
  

  الفصل السادس
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  الترمیز  الوصف  القیمة االفتراضیة

  P1120  زمن التسارع االول  ثوانى ١٠

  P1121  زمن التباطؤ االول  ثوانى ١٠

  P2157  تردد بدء زمن التسارع الثانى  ھرتز ٣٠

  P2159  تردد بدء زمن التباطؤ االول  ھرتز ٣٠

 
 

 Sتسارع او تباطؤ على شكل منحنى 
يتم زيادة السرعة  المحركبمعنى فى بداية تشغیل  Sعلى شكل منحنى 

بنسبة بطیئة على شكل منحنى لزمن معین ثم يتم زيادة السرعة خطیا 
وقبل الوصول للسرعة المطلوبة بقیمة معینة يتم زيادة السرعة ببطء مرة 

  اخرى لزمن معین حتى الوصول للسرعة المطلوبة

  
  
  

  نفس الكالم فى االيقاف
معین ثم يتم خفض  يتم خفض السرعة اوال ببطء على شكل منحنى لزمن

السرعة خطیا حتى قیمة معینة ثم يتم خفض السرعة مرة اخرى ببطء 
  حتى تمام الوقوف

  
يبدء ببطء حتى ال يسبب صدمات میكانیكة وقبل  المحركبالبلدى لما يبدء 

ان يصل للسرعة المطلوبة يبطء معدل الزيادة فى السرعة تانى لضمان 
  بدقة المطلوبة الوصول للسرعة

اليقاف يبطء تدريجیا ببطء لعدم حدوث صدمة میكانیكة فى المعدة ثم اثناء ا
يزيد معدل التباطؤ  خطیا وقبل االيقاف بسرعة معینة يتم التباطؤ بصورة 

  مرة اخرى حتى تمام االيقاف صغیرة
  

نصف مجموع زمن + زمن التسارع العادى= يكون زمن التسارع النھائى
   االول والثانى المنحنى
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الستخدام ھذه الطريقة يجب ادخال زمن التسارع فى ترمیز معین وزمن 
المنحنى االول للتسارع  فى ترمیز معین وزمن المنحنى الثانى للتسارع 

  فى ترمیز معین ونفس الكالم للتباطؤ
  

اذا تم وضع صفر فى زمن المنحنى االول والثانى فھذا يعنى عدم تفعیل 
  وان البدء تقلیدى على شكل خط مستقیم Sمنحنى 

    
  مثال مغیر السرعة من سیمنز

 

  القیمة االتفراضیة  الوصف  الترمیز

P1120 ثوانى ١٠  زمن التسارع بالثانیة  

P1121  ثوانى ١٠  زمن التباطؤ بالثانیة  

P1130  اى غیر مفعل ٠  زمن بداية منحنى التسارع  

P1131  مفعلاى غیر  ٠  زمن نھاية منحنى التسارع  

P1132  اى غیر مفعل ٠  زمن بداية منحنى التباطؤ  

P1133  اى غیر مفعل ٠  زمن نھاية منحنى التباطؤ  

 
  الطريقة دى واضحة جدا فى المصاعد وتؤدى الى انك التشعر ببدء

  ...حركة المصعد وال بتوقف المصعد

  يفضل استخدامھا فى اى تطبیق حیث انھا تقلل الصدمات

  او المعدة المیكانیكیة فى االلة

  فى حالة استخدامھا مع طلمبات الماء تقلل كرباج الماء او مايطلق

وھو الضغط العالى المفاجىء الذى يحدث  water hammerعلیه 

  عند بدء الطلمبة

  تستخدم فقط فى حالة السرعات الثابتة وال يفضل استخدامھا فى

  حالة االشارة التماثلیة

  عزم القصور الذاتى للحملعند اختیار زمن التباطؤ يجب مراعاة 
اذا كان عزم القصور الذاتى للحمل عالى وتم اختیار زمن تباطؤ صغیر 

 مغیر السرعةالنتیجة ستكون عمل المحرك كمولد وقیامه بتولید جھد على 
 dcبنقله الى باص الجھد المستمر ) الترانزستور( مغیر السرعةفستقوم 

bus  ة قنطرة التوحید الدايودفى حال–ولن يستطیع المرور الى الشبكة - 
وستفصل وبالتالى  مغیر السرعةبالتالى سیرتفع الجھد المستمر ب

وستعطى  مغیر السرعةسیتباطؤ المحرك تبعا للحمل اى بدون تدخل من 
 dc busرسالة خطأ ارتفاع جھد الباص المستمر  مغیر السرعة

  
    

  السادس الفصل
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كبیر وزمن التباطؤ صغیر فبخفض حین يكون عزم القصور الذاتى للحمل 
السرعة /سیترحل منحنى العزم) اليقاف المحرك(التردد بصورة سريعة 

للمحرك الى الیسار وبما ان عزم القصور الذاتى للحمل كبیر يظل المحرك 
  فى اتجاه معاكس  فى حالة دوران بفعل عزم الحمل

سرعة المحرك ھى تقاطع منحنى الحمل مع منحنى المحرك ستكون 
النتیجة ان السرعة بالسالب والعزم والتیار بالسالب اى ان المحرك اصبح 

  والحل ھو مولد 
  ھو الحل االسھل ولكنه ال يناسب كل التطبیقاتو زيادة زمن التباطؤ 

 مغیر حیث تقوم  مغیر السرعةاستخدام مقاومة فرامل توصل ب

بواسطة ترانزسور  dc busبتوصیلھا بالباص الحھد المستمر  السرعة

فى حالة ارتفاع الجھد ثم تقوم بفصلھا مرة اخرى حتى التسبب 

فى حالة التشغیل بالتالى ھى التوصل  مغیر السرعةخفض قدرة 

 الموجبمباشرة لكن توصل بین  مغیر السرعةبین موجب وسالب 

  بالسالب ونقطة الترانزستور المسؤل عن توصیلھا وفصلھا

  استخدام وحدة فرامل وھى وحدة بھا مقاومة الفرامل والیة توصیل

وفصل حیث تقوم الوحدة بالتحكم بتوصیل وفصل مفاومة الفرامل 

مغیر بالتالى فھى توصل على موجب وسالب  مغیر السرعةولیس 

 مباشرة  السرعة

  مغیر السرعةتفعیل الفرملة باستخدام الجھد المستمر حیث تسلط 

المحرك رملى يوقف على المحرك فیتولد عزم فالمستمر الجھد 

بل يفرغ كحرارة زائدة  مغیر السرعةعلى وبالتالى الجھد الزائد اليرتد 

فى ملفات المحرك لكن النستطیع تخمین زمن توقف المحرك النه 

وجھاز  سیعتمد على عزم القصور الذاتى ايضا سترتفع حرارة المحرك

 !!لذا اليمكن تكرارھا كثیرا فى وقت قصیر مغیر السرعة 

  

  الفصل السادس
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  انواع من التوقف خمسھناك 

  
  off1التوقف االول 

 p1120فى ترمیز معین يتوقف المحرك خالل زمن تباطؤ معین تحدده انت 
  فى سمینز

  
  off2التوقف الثانى 

بمعنى يفصل مغیر السرعة الكھرباء عن المحرك  coast stopوقوف حر 
  بالتالى يتوقف المحرك خالل زمن ما بفعل القصور الذاتى

  اذا كانت فرامل المحرك تعمل من خالل ريالى خرج الجھازP1215=1 

سیفصل الجھاز كھرباء  off2بالتالى فى حالة تفعیل التوقف الثانى ، 

الفرامل بمعنى  عن الفراملعن المحرك وايضا سیفصل التحكم 

بمعنى ان الفرامل  مفتوحعى ريالى الفرامل سیعود وضع طبی

  المیكانیكیة ستغلق فورا على المحرك

  
 OFF3التوقف الثالث 

  )يختلف عن زمن التوقف االول( يتوقف المحرك بزمن تباطؤ معین تحدده انت
P1135  غالبا يسمى زمن التوقف السريع ونضع به قیمة ،فى سیمنز
  صغیرة

  
  dc brakeفرامل 

زمن فقد التمغنط (سیفصل الجھاز التغذية عن المحرك وينتظر لزمن معین 
ثم سیقوم بامرار جھد مستمر فى ملفات المحرك لفرملته ) تقريبا ثانیة

  اليتم تحديد قیمة جھد الفرامل ولكنك تحدد فى ترمیز معین، بصورة سريعة
  من التیار المقنن% ١٠٠تیار المحرك فى حالة الفرامل عادة يكون  

  توقف اول او ثالث مع فرامل
لتسريع  off3او  off1تستطیع تفعیل الفرملة مع التباطؤ االول والثالث 

االيقاف فى حالة عزم القصور الذاتى الكبیر للحمل وايضا لمنع ارتداد جھد 
  على الجھاز فى حالة االيقاف السريع

حیث سیتباطؤ المحرك بالزمن المعد سلفا حتى تردد معین تحدده انت 
ويقوم بامرار جھد مستمر للمحرك لتولید عزم فرملى لزمن معین تحدده 

  انت
  

تستطیع برمجة اى نقطة دخل بالجھاز كاشارة توقف اول او ثانى 
  كما تريداو فرامل او ثالث 

  NCاشارة التوقف عادة وضع طبیعى مغلق 
  

  الفصل السادس
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  الفرملة بالجھد المستمر

  بالتباطؤدمج الفرملة مع االيقاف  

 فرملة مباشرة بالجھد المستمر 

الفرملة المیكانیكیة فى احمال  يمكن استخدام ھذه الفرملة بدلال 
  !!!!االوناش او المصاعد 

  
  اوال دمج الفرملة مع االيقاف بالتباطؤ

ء المحرك بالزمن المعد سلفا حتى وصول ىالضغط على ايقاف سیتباط عند
تغذية المحرك وانتظار زمن فقد التردد للقیمة المحددة سیتم وقف 

) يحدد بداللة تیار المحرك(المغناطیسیة وتغذية المحرك بجھد مستمر 
  لزمن معین

  الستخدام ھذه الطريقة يجب ان
  الفرملةزمن  تحديدعن طريق يتم تفعیل الفرملة بالجھد المستمر 

  لو الزمن بصفر يعنى ال يوجد فرملة بعد التباطؤ فى ترمیز معین

  نسبة مئوية من تیار (يتم تحديد جھد الفرامل بداللة تیار المحرك

  معین ترمیزفى ) المحرك

 يتم تحديد تردد بدء الفرملة فى ترمیز معین  

  مثال ترمیز ضبط الفرملة فى مغیرات السرعة من سیمنز
  

  القیمة االفتراضیة  الوصف  الترمیز

P1232  
تیار الفرملة كنسبة مئوية من تیار 

  المقننالمحرك 
١٠٠%  

P1233  بعد تباطؤ المحرك زمن الفرملة بالثانیة  
اى غیر مفعلة اى ال يوجد فرملة  صفر

  بعد التباطؤ
P1234  ھرتز ٥٥٥  تردد بدء الفرملة!  

P0347 زمن فقد التمغنط  
  ثانیة ١

  
 ثانیا فرملة مباشرة بالجھد المستمر

وجود اشارة وفى حالة يتم برمجة اى نقطة دخل بالجھاز كاشارة فرملة 
  على ھذه النقطة

زمن فقد التمغنط (سیفصل الجھاز التغذية عن المحرك وينتظر لزمن معین 
ثم سیقوم بامرار جھد مستمر فى ملفات المحرك لفرملته ) تقريبا ثانیة

وسیظل ھناك جھد مستمر على ملفات المحرك طالما كانت  بصورة سريعة
  !ھناك اشارة فرملة 

  
  
  

  الفصل السادس
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الستخدام ھذه الخاصیة يجب تفعیل الفرملة فى ترمیز معین وايضا يجب 

كنسبة مئوية من تیار المحرك المقنن وطبعا الزم  الفرملةادخال قیمة تیار 
  !برمجة نقطة دخل كاشارة فرملة

  
  فى مغیرات السرعة من سیمنزالمباشرة مثال ترمیز ضبط الفرملة 

  
  القیمة االفتراضیة  الوصف  الترمیز

P1230 اى غیر مفعل ٠  تفعیل الفرملة بالجھد المستمر  

P1232  ١٠٠  تیار الفرملة كنسبة مئوية من تیار المحرك المقنن%  

P1347  ثانیة ١  زمن فقد التمغنط  

  
بعد فصل اشارة الفرملة لو اشارة التشغیل مازالت موجودة سیعمل 

  !!المحرك فورا
لكن  مكونات اضافیة خارجیة التحتاج الى اى الفرملة بالجھد المستمرمیزة 

  لھا عیوب
  الن العزم يتغیر مع السرعة وفى السرعات المنخفضة العزم يكون

  منخفض

 السرعة الخاصة بالمحرك/العزم الفرملى يعتمد على خواص العزم  

  فى حالة العزم الفرملى الكبیر القريب من عزم المحرك المقنن

  يسحب المحرك تیار عالى

  حرارة ملفات المحرك بصورة كبیرةتؤدى الى ارتفاع درجة  

   

  الفصل السادس
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  الفرملة الدينامیكیة

يتم ايقاف المحرك بزمن ايقاف صغیر وعزم القصور الذاتى للحمل كبیر حین 
بالتالى يرتد جھد على مغیر السرعة بالتالى يرتفع الجھد المستمر بالجھاز 

تحكم ويقف طبقا يفصل الجھاز حتى اليتلف بالتالى يكون المحرك بال اى 
لعزم القصور الذاتى وھذا يكون خطر جدا فى بعض االحمال مثل االوناش او 

  .المصاعد
 dcللحد من ھذا الجھد يتم توصیل مقاومة فرامل لباص الجھد المستمر 

bus حیث تفقد الطاقة المرتدة كحرارة فى ھذه المقاومة  
  اوال مقاومة الفرامل

ر ھاز للحد من ارتفاع الجھد المستمبالجيتم توصیل مقاومة فرامل خارجیة 
یتم فصل المقاومة فى حالة التشغیل وي،فى الجھاز اثناء فرملة المحرك

الطبیعى حتى التؤدى لخفض قدرة الجھاز بالتالى ال توصل المقاومة على 
موجب وسالب الجھاز مباشرة ولكن توصل على نقطتین محددتین بالجھاز 

عن  بین الموجب ونقطة ترانزستور مسؤل تختلف من جھاز الخر لكن عادة(
  )فصل وتوصیل المقاومة بالسالب

  
  

الفرامل الخارجیة يجب تفعیلھا من  الستخدام مقاومة
  خالل ترمیز معین

  مثال فى مغیرات السرعة من سیمنز
 duty scycleيجب تحديد زمن توصیل وفصل الترانزستور 

  من خالل ترمیز معین ولو الزمن بصفر معناه انھا غیر مفعلة
  

  القیمة االفتراضیة  الوصف  الترمیز

P1237  الفرملة الدينامیكیة  

  اى غیر مفعلة ٠
  يمكن تغییرھا الى

 duty cycle 5%اى  ١
 duty cycle 10%اى  ٢

  
حیث انه يقوم  chopperيسمى ترانزستور توصیل مقاومة الفرامل بالمقطع 

باستمرار حتى خفض قیمة الجھد المستمر  لفصل بتردد عالىابالتوصیل و
  بالجھاز

 
  
  

  الفصل السادس
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 braking moduleثانیا وحدة الفرامل 
وبھا الیة لتوصیل ) او مجموعة من المقاومات(ھى وحدة بھا مقاومة فرامل 

  وفصل المقاومات
مغیر السرعة الن بھا الیة ل مباشرة على موجب وسالب جھاز توص

  التوصیل والفصل لمنع توصیل المقاومة فى حالة التشغیل الطبیعى

  
  

لتفعیل ھذه المیزة يجب توصیل وحدة الفرملة بالجھاز وايضا يجب ايقاف 
بالجھاز الن وحدة الفرملة ھى التى ستتحكم فى  المستمرالتحكم بالجھد 

  الجھد المستمر بتوصیل وفصل الفرامل
  ايقاف التحكم فى الجھد المستمر بوضع صفر فى ترمیز معینيتم 

  مثال مغیرات السرعة من سیمنز
  

  القیمة االفتراضیة  الوصف  الترمیز

P1240  التحكم فى الجھد المستمر  
اى مفعل ويتم تغییره الى  ١

 صفر 

  
   

  الفصل السادس
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  المیكانیكیة الفرامل

 مغیر السرعةفى حالة وجود فرامل على المحرك يمكن برمجة ريالى 
  للتحكم فى الفرامل

      
  
  
  
  
  
  

فى حالة وجود حمل قد يسبب دوران المحرك بمجرد فتح الفرامل مثال 
ونش يحمل حمل ما على ارتفاع معین بمجرد فتح الفرامل مصعد او 

  مغیر السرعةسیقوم الحمل بالسقوط وسیدور المحرك ويرتد جھد على 

  
  

باقل  مغیر السرعةعمل یالحل ھو تاخیر اشارة فتح الريالى بمعنى س
وبعد انقضاء الزمن  - مغلقةمازالت والفرامل - سرعة لزمن تحدده انت 

الريالى فتفتح الفرامل وسیكون على المحرك جھد معین اى عزم  سیغلق
 معین يستطیع التغلب على عزم الحمل فال يسقط نفس الكالم عند

الريالى لغلق الفرامل  وسیفتحاقل سرعة  سیتباطؤ المحرك حتىااليقاف 
اثناء - لزمن تحدده انت تعطى اقل سرعة للمحرك مغیر السرعةوستظل 

لضمان اغالق الفرامل وعدم حدوث انزالق للمحرك بفعل  - غلق الفرامل
  الحمل

  

وفھمك له  فقط لاليضاح التالىالشرح 
اليعنى انك قادر وحدك على ضبط مغیر 

   ،الونش او المصعدالسرعة للعمل مع 
اليجب العمل وحدك ويجب ان يكون معك 

مھندس او فنى خبرة بالتطبیق حیث ان اى 
قد يؤدى   خطأ فى الضبط او التوصیل

  ...لحوداث كارثیة
  

  

  الفصل السادس
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  زيادة عزم البدء او عزم اذا حدث انزالق للحمل اثناء البدء يتم

 ٠٫٥الخیار االخیر زيادة اقل تردد الى ( او العزم المستمر التسارع

  )ھرتز مثال

 العزم  عزم التسارع او اذا حدث انزالق للحمل اثناء التوقف يتم زيادة

  )ھرتز مثال ٠٫٥الخیار االخیر زيادة اقل تردد الى ( المستمر

p1216  الذى تأخذه الفرامل لكى تفتح زمن تاخیر فتح الفرامل ھو الزمن +
  )عادة يضبط بصفر ( الزمن الذى يأخذه الريالى لكى يعمل

  
الزمن + زمن تاخیر غلق الفرامل ھو الزمن الذى تأخذه الفرامل لكى تغلق 

ويختلف من تطبیق  عادة يظبط بثانیة( الذى يأخذه الريالى لكى يفصل
  )الخر

 
ھرتز  ٥من  ان تضبط بقیمة اكبريجب  تكون عادة بصفر ھرتز وال اقل سرعة

مقدار االنزالق اى الفرق بین  اليجب ان تزيد عنبالتحديد اقل سرعة 
  السرعة التزامنیة والسرعة الفعلیة للمحرك

السرعة التزامنة )/ السرعة الفعلیة- السرعة التزامنیة([= تردد اقل سرعة 
  التردد المقنن*  ]

  
  عادة يتم ضبط اقل سرعة بصفر ھرتز 

ھرتز والتجربة  ٠٫٥ضبط اقل سرعة ب ل بعض الحاالت الخاصة تحتاجفى 
  ....واذا حدث انزالق يتم زيادة التردد بحیث ال يتعدى تردد االنزالق

  قیمة تردد اقل سرعة يجب ان تعادل وزن الحمل
العزم المستمر فبزيادة او عزم التسارع او تظبط عزم البدء  اوالمع العلم انك 

او العزم المستمر اليحدث انزالق عند البدء  او عزم التسارع عزم البدء
  العزم المستمر اليحدث انزالق عند االيقافعزم التسارع او وبزيادة 

  
  فرامليجب ان تقوم بتغییر وظیفة الريالى الى ريالى 

تستخدم بالتحديد مع المصاعد واالوناش واى احمال قد يتسبب الحمل 
  .فراملبادارة المحرك حین تفتح ال

   

  الفصل السادس
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يجب مراعاة قیمة تیار بوبینة الفرامل واقصى قیمة لكونتاكت 

  ريالى خرج مغیر السرعة
  ويفضل ان يكون ھناك ريالى وسیط بین البوبینة وريالى مغیر السرعة

  

  
  

  الستخدام ھذه الطريقة
  يجب ان تقوم بتغییر وظیفة الريالى الى ريالى فرامل عن طريق

  ٥٢٫١٢=وظیفة الريالىترمیز 

  يجب ان تقوم بتفعیل تثبیت الفراملholding brake  

  يجب ضبط  اقل ترددF min ھرتز  بصفر عادة  

  حیث يخرج (يجب تحديد زمن تاخیر فتح الفرامل فى ترمیز معین

مغلقة ثم يفتح لزمن معین والفرامل مازالت مغیر السرعة اقل تردد 

  بصفر عادة يكون )يبدء التسارعو الفرامل

  بعد التباطؤ يخرج مغیر (تاخیر ايقاف المحرك يجب تحديد زمن

 )والفرامل مازالت تغلق ثم التوقفالسرعة اقل تردد لزمن معین 

  عادة يكون بثانیة

  مثال ترمیز مغیر السرعة من سیمنز
  

  القیمة االفتراضیة  الوصف  الترمیز

P1080  صفر ھرتز  اقل تردد 

P1215 
 holdingتفعیل تثبیت الفرامل 

brake  
  صفر اى غیر مفعل

P1216  صفر  زمن تأخیر فتح الفرامل  

P1217  ثانیة  زمن تأخیر ايقاف المحرك  

P0731 52  االول وظیفة الريالى.c اى التحكم فى الفرامل  

  
  
  
  

  الفصل السادس
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لك ذفى حالة كان زمن التوقف قصیر وعزم القصور الذاتى للحمل كبیر ف

سیرد جھد على الجھاز وسیرتفع الجھد المستمر بالجھاز وسیفصل الجھاز 
اى تنقطع الكھرباء عن المحرك  F002ويعطى انزار ارتفاع الجھد المستمر 

  !!)سیسقط الحمل اذا لم تغلق الفرامل(القصور الذاتى  وسیتوقف بعزم
  

ارتفاع يجب استخدام مقاومة فرامل وتفعیلھا للحد من 
وذلك قبل توصیل كھرباء على  تمر بالجھازالجھد المس

  او المصعد الونشالجھاز وقبل تجربة تشغیل 
  

يتم الرجوع للوكیل لمعرفة قیمة مقاومة الفرامل المطلوبة للتطبیق وايضا 
مع العلم ان قدرة المقاومة تحسب من ، duty cycleمعرفة زمن التشغیل 

  العالقة
عجلة (العجلة )*حمل(اقصى كتلة =قدرة المقاومة

  )كفائة المحرك وكفائة النظام المیكانیكى(الكفائة /السرعة)*الجاذبیة
  

  فى حالة التحكم االتجاھى
حسب سرعة التشغیل ومقدار الحمل وزمن التشغیل وطريقة تبريد 

سترتفع درجة حرارة المحرك مما سیؤثر على مقاومة ملفات ، المحرك 
على المحرك  KTY84 توصیل حساس حرارة يجبالعضو الثابت بالتالى 

حتى يستطیع الجھاز استخدام القیمة الصحیحة لمقاومة  وتوصیله بالجھاز
   الملفات العضو الثابت طبقا لدرجة حرارتھا

  
  فى حالة التحكم القیاسى

يفضل ان يكون ھناك حساس حرارة على ملفات المحرك متصل 
توصیله او  بثیرموستات مثال لفصل المحرك فى حالة ارتفاع درجة حرارته

  بمغیر السرعة
  

  ملحوظة
  وضع قیمة و،ضبط اقل تردد بصفر ھرتز فى اغلب التطبیقات يتم

 p1217بصفر وقیمة تأخیر غلق الفرامل  p1216تأخیر فتح الفرامل 

  نصف ثانیة او ثانیة حسب التطبیق

  فى بعض التطبیقات يتم وضع زمن تأخیر فتح او غلق الفرامل

p1216-p1217  بصفر خصوصا فى حالة تعیین قیمة اقل تردد لیس

 ...بصفر ولكن بنصف ھرتز مثال

  التطبیقات يتم تفعیل واستخدام دعم الجھد المستمر  اغلبفى

 حسب التطبیق% ١٠٠- ٧٠فقط بقیم 

  

  

  الفصل السادس
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  فى بعض التطبیقات يتم تفعیل دعم البدء مع الدعم المستمر

 البدء فقط اثناءللتغلب على عزم الحمل 

  فى بعض التطبیقات يتم استخدام الدعم المستمر ودعم التسارع

للتغلب على عزم الحمل اثناء التسارع خصوصا فى حالة استخدام 

  اكثر من سرعة مثل المصعد

فى حالة استخدام جھاز مغیر سرعة ال يحتوى على وظیفة 
  الفرامل

المحرك ويفصل اى يعمل مع عمل (يتم برمجة ريالى خرج كريالى تشغیل 
  )بتوقف المحرك

  p0731=52.2مثال برمجة الريالى االول كريالى تشیغل 
  

تفعیل الفرملة بالجھد المستمر عند التباطؤ وضبط تردد بدء الفرملة  يتم
  ھرتز وزمن الفرملة ثانیة وزمن فقد التمغنط بصفر  ٠٫٥مثال 

  

  القیمة االفتراضیة  الوصف  الترمیز

P1232   ٧٠  كنسبة مئوية من تیار المحرك المقننتیار الفرملة%  

P1233  ثانیة واحدة  زمن الفرملة بالثانیة بعد تباطؤ المحرك  

P1234  ھرتز ٠٫٥  تردد بدء الفرملة  

P0347 صفر  زمن فقد التمغنط  

P0731 اى ريالى تشغیل ٥٢٫٢  وظیفة الريالى االول  

  
 ١٠٠- ٧٠( يمكن زيادة او خفض قیمة تیار الفرملة حسب التطبیق(% 

 يمكن زيادة زمن الفرملة  

  تردد  لكن يجب اال يزيد عن،قیمة تردد بدء الفرملة  زيادةيمكن

مع العلم بزيادة التردد يزيد ) فى حالة االستخدام المتكرر( االنزالق

 التیار وترتفع حرارة المحرك

  اى ضرب االنزالق فى التردد المقنن مثال لو االنزالق ب (تردد االنزالق

 )ھرتز ٢٫٥= ٥٠*٠٫٠٥=  تردد االنزالقاذا % ٥

 يجب تركیب وتفعیل مقاومة فرامل خارجیة 

 يجب توصیل حساس حرارة للمحرك بالجھاز 

   

  الفصل السادس
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  فى حالة وجود انزالق للحمل عند البدء 

  المستمر او دعم التسارع حسب التطبیقيتم زيادة دعم البدء او الدعم 
  

  فى حالة وجود انزالق للحمل عند االيقاف
  والتجربة لو المشكلة مازالت قائمة يتم زيادة يتم زيادة تیار الفرملة

  التیار مرة اخرى او زيادة زمن الفرملة

 قلیال والتجربة لو المشكلة مازالت قائمة يتم  يتم زيادة زمن الفرملة

  زيادة تیار الفرملة او تردد الفرملة

 يتم زيادة تردد الفرملة  

  
مقدار زيادة تیار الفرملة او زمن الفرملة او تردد الفرملة وايضا 

تحديد ھل يتم زيادة تیار وزيادة الزمن ام التیار فقط ام التیار 
  للتجربةو والتردد يكون ذلك طبقا للخبرة

  
تفعیل الدعم المستمر مع دعم البدء او مع دعم التسارع وتحديد 

  وبالتجربةقیمھم يكون بالخبرة 
  

 LSبعض انواع مغیرات السرعة االخرى مثل 
تتیح ترمیز معین تحدد به سرعة المحرك قبل فتح الفرامل وترمیز اخر تحدد 

انزالق الحمل به سرعة المحرك اثناء غلق الفرامل لسھولة التغلب على 
عند التشغیل وااليقاف  قاثناء التوقف او اثناء البدء بدال من ترمیز واحد  يطب

  )اقل تردد( مثل سیمنز
تتیح ايضا فتح الفرامل عند وصول تیار المحرك لقیمة معینة لضمان وجود 

  ....عزم كافى قبل فتح الفرامل
 lsعادة فى حالة التحكم القیاسى فى مغیر السرعة 

من الجھد % ٥= تفعیل دعم العزم الیدوى وضبط قیمة عزم التسارعيتم 
  من الجھد المقنن% ٥=المقنن وعزم التباطؤ 

 ٠٫٥وتفعیل الفرملة بالجھد المستمر عند ، تشغیل  =يتم برمجة ريالى
  %....٧٠ھرتز ب 

ضبط زمن تأخیر الفتح بصفر وزمن تأخیر الغلق ، او يتم تفعیل ريالى الفرامل
  .بنصف ثانیة

  وفى حالة التحكم االتجاھى
يتم ضبط زمن تاخیر الفتح وتاخیر الغلق بصفر ويتم استخدام سرعة الفتح 

  .....دقیقة/لفة ١٠دقیقة وسرعة الغلق /لفة ٢
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وفھمك له فقط لاليضاح  السابقالشرح 
اليعنى انك قادر وحدك على ضبط مغیر 

   ،المصعدالونش او السرعة للعمل مع 
اليجب العمل وحدك ويجب ان يكون معك 

مھندس او فنى خبرة بالتطبیق حیث ان اى 
قد يؤدى   خطأ فى الضبط او التوصیل

  ...لحوداث كارثیة
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  :دعم الجھد

  فى السرعات المنخفضة يكون العزم منخفض بصورة كبیرة
حیث يتم زيادة الجھد  votage boostلزيادة العزم يتم استخدام دعم الجھد 

  فى الترددات المنخفضة
  

  يمكن زيادة الجھد بصورة منحنى اى زيادة الجھد بصورة كبیرة فى

الترددات المنخفضة وبصورة قلیلة فى الترددات العالیة وھذا ھو 

  الشائع

  يمكن زيادة الجھد بصورة خطیة اى ترحیل منحنى او خط العالقة بین

  بقیمة ثابتةالجھد والتردد لالعلى 

 او اثناء التسارع فقط فقط يمكن زيادة الجھد باستمرار اثناء البدء 

للتغلب على عزم الحمل  التشغیلطوال فترة  وا )تسارع او تباطؤ(

 العالى 

  دعم الجھد كمنحنى

   
  

 ترمیزمحرك فى يتم تحديد دعم الجھد كنسبة مئوية من التیار المقنن لل
من التیار المقنن % ٥٠اى يكون تیار البدء للمحرك % ٥٠معین وعادة يكون 

وينخفض ھذا التیار بزيادة التردد حتى الوصول لنصف قیمته عند تردد تحدده 
من التردد المقنن % ٢٠ويكون عادة ( p1316انت يسمى تردد نھاية الدعم 

  )ھرتز ١٠اى 
  االصلیةبزيادة التردد يقل دعم الجھد اى تقترب قیمته من القیمة 

  
  يمكن تحديد قیمة تردد نھاية الدعم من العالقة

  
  القدرة بالوات*
  

  الفصل السادس
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مقاومة ملفات العضو *التیار المقنن* النسبة المئوية للدعم =جھد الدعم 

  محركالثابت لل
  

  الخطىدعم الجھد 

 القیاسىبمعنى فى حالة التحكم 
او المنحنى يتم زيادة الجھد عن  الخطى

القیمة االصلیة بمقدار معین تحدده انت 
  )كنسبة من التیار المقنن(
  

يكون  القیاسىمثال فى حالة التحكم 
  دعم الجھد كالرسم

  

  
   انواع دعم الجھد

اثناء ) على شكل منحنى(يتم دعم الجھد  :acc boostدعم التسارع 
  فقط للتغلب على عزم الحمل التباطؤ/التسارع

خاص بدعم التسارع ندخل فیه القیمة كنسبة مئوية من التیار  ترمیزھناك 
  المقنن للمحرك وعادة يكون بصفر اى غیر مفعل

خاص تبردد نھاية الدعم اى التردد الذى يكون عنده الدعم  ترمیزھناك 
  السابق الترمیزیمته المدخلة فى بنصف ق

  
اثناء ) على شكل خط(يتم دعم الجھد  : starting boostدعم البدء 

  اثناء البدء العالىفقط للتغلب على عزم الحمل  االول التسارع
او المنحنى يتم زيادة الجھد عن القیمة  القیاسىبمعنى فى حالة التحكم 

  )كنسبة من التیار المقنن(االصلیة بمقدار معین تحدده انت 
خاص بدعم البدء ندخل فیه القیمة كنسبة مئوية من التیار  ترمیزھناك 

  المقنن للمحرك وعادة يكون بصفر اى غیر مفعل
  

  )على شكل منحنى(يتم دعم الجھد  :continous boostدعم مستمر 
باستمرار اى اثناء التسارع واثناء التشغیل المستمر اى اثناء العمل 

  المستمر بسرعة منخفضة او سرعة عالیة
خاص بالدعم المستمر ندخل فیه القیمة كنسبة مئوية من  ترمیزھناك 

  من التیار المقنن% ٥٠التیار المقنن للمحرك وعادة يكون ب 

ردد الذى يكون عنده الدعم خاص تبردد نھاية الدعم اى الت ترمیزھناك 
  السابق الترمیزبنصف قیمته المدخلة فى 
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  )میكرومستر(مثال ترمیز دعم الجھد فى مغیرات السرعة من سیمنز 

  

  القیمة االفتراضیة  الوصف  الترمیز

P1310 من التیار المقنن% ٥٠  الدعم المستمر  

P1311  صفر اى غیر مفعل  دعم التسارع  

P1312  صفر اى غیر مفعل  دعم البدء  

P1316  ھرتز ٢٠ تردد نصف الدعم  

  
فى الماركات االخرى عادة يكون ھناك ترمیز لدعم الجھد المستمر الیا او 

  ...يدويا بقیمة معینة تحددھا انت
عادة يكون ھناك ترمیز معین لدعم الجھد فى حالة التسارع وترمیز اخر 

  التباطؤلضبط قیمة دعم الجھد فى حالة 
من جھد المحرك % ١٥- ٠قیمة دعم الجھد المدخلة يدويا تكون مثال 

  LSالمقنن فى مغیرات السرعة 
عند تردد صفر يكون كافى % ١٠وكما تم الشرح فان زيادة الجھد بمقدار 

  لتعويض انخفاض الجھد بسبب مقاومة ملفات العضو الثابت
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  automatic restartبدء تلقائى 

  
فى حالة حدوث انخفاض فى جھد المصدر ستفصل الجھاز ويعطى رسالة 

  خطأ
حتى يختفى الرسالة وتستطیع  resetيجب ان تضغط على زر تأكید الخطأ 

  تشغیل الجھاز بعد حل المشكلة بالطبع
ھناك خیار يمكنك من تشغیل الجھاز الیا بعد وصول الجھد للقیمة 

بعمل تاكید للخطأ الیا بالتالى اذا كانت  المسموح بھا حیث يقوم الجھاز
  اشارة تشغیل الجھاز موجودة سیعمل المحرك تلقائیا

 ةيمكنك تحديد عدد محاوالت التشغیل بمعنى سیقوم الجھاز بتاكید رسال
  الخطأ والتشغیل واذا حدث خطا مرة اخرى سیتوقف ويكرر المحاولة

  
وھناك ترمیز اخر تقوم ھناك ترمیز معین تقوم بتفعیل  ھذه الخاصیة فیه 

  بتعیین عدد المحاوالت به
  

  مثال مغیر السرعة من سیمنز
  

  القیمة االفتراضیة  الوصف  الترمیز

P1210 
اعادة التشغیل االلى 

automatic restart  
 صفر اى غیر مفعل

P1211 
 numberعدد مرات المحاولة 

of restart attempts 
٣  

  
  

  ،الماء مع طلمبات الماء  يتم تفعیل ھذا الخیار عادة فى محطة
حیث يكون كل المطلوب ھو عمل الطلمبات وثبات الضغط بالتالى اليوجد اى 
داعى ان يقوم المشغل بعمل تأكید للخطأ يدويا ثم اعادة التشغیل خصوصا 

فى االعطال التقلیدية مثل انقطاع المصدر وعودته مرة اخرى او انخفاض 
  لخجھد المصدر ثم عودته مرة اخرى الخ ا
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  slip compensationتعويض االنزالق 

  
السرعة  ٤٠/٥٠ھرتز مثال سیدور بسرعة  ٤٠فى حالة عمل المحرك بتردد 

  المقننة ولكن اذا زاد الحمل على المحرك ستقل سرعة المحرك
  

تیار المحرك لتحدد زيادة الحمل على  مغیر السرعةقیس يفى ھذه الحالة 
 ٤٠قوم بزيادة التردد عن یف) بزيادة الحمل تقل السرعة ويزيد التیار(المحرك 

  )السرعة المقننة ٤٠/٥٠(ھرتز لضمان ثبات السرعة عند السرعة االولى 
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 Fly startالبدء على الطاير 

وھو مازال يدور بفعل القصور  محركل یتشغ جھاز مغیر سرعةاى  لو حاول
او  ؤسیؤدى ذلك الى تباط -مثالالكھرباء وعودة بعد انقطاع - الذاتى للحمل 
  !فرملة المحرك

  لما؟
الن المحرك يدور والجھاز عند البدء يقوم بزيادة الجھد والتردد تدريجیا 

بالتالى يغذى الجھاز المحرك بجھد وتردد صغیر فیولد عزم فرملى على 
  .....المحرك 

باالحساس  لمغیر السرعةبالتالى فى مثل ھذه الحاالت فى خیار يسمح 
من السرعة الحالیة الى السرعة  المحركثم تسرع  المحركبسرعة 
  !!المطلوبة

 يقوم الجھاز باخراج ترددات مختلفة بصورة متتابعة كمحاولة لتحديد سرعة
السرعة  المحرك ثم يقوم بزيادة التردد والجھد من ھذه السرعة الى

  !المطلوبة
اذا تم تفعیل التشغیل على الطاير فى حالة محرك متوقف قد يؤدى ذلك 

ولو سیر مثال سیؤدى الى عملیة الى تیار عالى يؤدى الى فصل الجھاز 
  !!تشغیل وايقاف سريع للسیر اى قلقلة

  
  مثال فى مغیرات السرعة من سیمنز

  

  القیمة االفتراضیة  الوصف  الترمیز

P1200  
 flyingالتشغیل على الطاير 

start  

صفر اى غیر مفعل ويمكن 
  تغییرھا الى

  اى مفعل دائما ١
اى مفعل فقط بعد  ١

توصیل الكھرباء 

للجھاز وبعد حدوث 

 خطأ

اى مفعل فقط بعد  ٢

توصیل الكھرباء 

للجھاز وبعد حدوث 

خطأ ويعمل فى اتجاه 

  واحد فقط
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 PIDنظام التحكم المغلق 

يجب ان يكون ھناك اشارة مرجعیة  PIDالستخدام نظام التحكم المغلق 
يجب ان تكون ھناك ، للسرعة مثال فى حالة طلمبة تتحكم فى السريان 

اشارة مرجعیة تماثلیة من جھاز السريان تتصل بجھاز مغیر السرعة لتثبیت 
حیث يقارن الجھاز بین قیمة السرعة ، السريان عند القیمة المضبوطة 

ويقوم بزيادة او خفض ) بداللة السريان(لمطلوبة وقیمة السرعة الفعلیة ا
  التردد لتثبیت القیمة

يجب ان تكون ھناك اشارة مرجعیة ، او فى حالة طلمبة تتحكم فى ضغط 
تماثلیة للضغط تتصل بمغیر السرعة ويقوم جھاز مغیر السرعة بمقارنة 

لسرعة المطلوبة ويقوم بقیمة ا) بداللة الضغط(القیمة الفعلیة للسرعة 
  بزيادة او خفض التردد لتثبیت الضغط

يجب ان تكون ھناك اشارة ، او فى حالة طلمبة تتحكم فى مستوى خزان 
مرجعیة تماثلیة للمستوى تتصل بمغیر السرعة ويقوم جھاز مغیر السرعة 

بقیمة السرعة ) بداللة المستوى(بمقارنة القیمة الفعلیة للسرعة 
  بزيادة او خفض التردد لتثبیت المستوىالمطلوبة ويقوم 

  
  الستخدام ھذه الخاصیة

 يجب تفعیل نظام التحكم المغلق من خالل ترمیز معین  

  يجب تحديد مصدر اشارة السرعة المطلوبةpid setpoint  فى ترمیز

 معین

 يجب تحديد مصدر االشارة المرجعیة فى ترمیز معین  

  ٢٠- ٠او   رمللى امبی ٢٠- ٤( يجب تحديد نوع االشارة المرجعیة 

 فى ترمیز معین) فولت الخ ١٠- ٠مللى امبیر او 

  يمكنك تعديل قیمP-I  زمن االستجابة (لتحسین خواص النظام– 

 ...)عدم تعدى القیمة المطلوبة
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  مثال مغیر السرعة من سیمنز

  

  القیمة االفتراضیة  الوصف   الترمیز

P2200  اى غیر مفعل ٠  المغلقتفعیل نظام التحكم  

P2253 مصدر اشارة السرعة  
  اى غیر مفعل ٠

  يمكن تغییرھا الى
 AI1اى نقطة الدخل التماثلى االولى  ٧٥٥٫٠

P2264  مصدر االشارة المرجعیة  
  اى غیر مفعل ٠

  يمكن تغییرھا الى
 AI2اى نقطة الدخل التماثلى الثانیة  ٧٥٥٫١

P756  نوع اشارة الدخل التماثلىAI2  
  فولت ١٠-٠ اى ٠

  

P2291  اقصى قیمة لخرجpid ١٠٠%  

P2292  اقل قیمة لخرجpid ٠%  

P2280 
 Pمعامل الضرب 

Properation gain  
٣  

  )٦٥-٠(يمكن تغییره 

P2274 
 Dزمن التكامل 

Derivative time 
  صفر

  لیس له اى تأثیر

P2285 
 Iزمن التفاضل 

Integral time 
  صفر
  )٦٠-٠(يمكن تغییره 

  
معین نظام التحكم المغلق له زمن تسارع وتباطؤ خاص به فى ترمیز 

عادة يكون ثانیة واحدة وعادة ( مختلف عن زمن التسارع والتباطؤ التقلیدى
  )النغیره

 pidالسرعة المطلوبة  نظام التحكم المغلق له ترمیز خاص به لتحديد قیمة
setpoint  

 

  القیمة االفتراضیة  الوصف  الترمیز

P2257  زمن تسارعPID  ثانیة  

P2258  زمن تباطؤPID  ثانیة  

P2201  السرعة الثابتة االولىPID ١٠%  

 --  --   --  

P2215   ١٥السرعة الثابتة ال PID ٠% 

P2240 
فى حالة االسھم مصدر للرسعة  PIDقیمة 

MOP  
١٠%  

P2231  ذاكرة االسھمPID MOP  
اى عدم حفظ اقیمة المدخلة  ٠

  باالسھم

P2232 
 عكس الحركة فى حالة السرعةمنع 

  بةلالسا
  اى مفعل ١

  
  p2000قیم السرعة تكون نسبة مئوية من القیمة المسجلة فى 

  الفصل السادس
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  sleep modeوضع الراحة او 

 
بتفعیل ھذا الخیار يوقف جھاز مغیر السرعة المحرك اذا كان الحمل 

  منخفض مثال
المتصلة بالجھاز تساوى او ) العكسیةالتغذية (اذا كانت االشارة التماثلیة 

اقل من تردد معین تحدده انت فان مغیر السرعة ينتظر زمن ثم يوقف 
  المحرك

  يعمل المحرك مرة اخرى اذا زادت اشارة السرعة عن اقل تردد
 pidتستخدم ھذه الخاصیة مع نظام التحكم المغلق 

 
  الستخدام ھذا النظام 

  معینتقوم بتفعیل ھذا الخیار فى ترمیز  

  اذا كانت اشارة السرعة (تقوم بتعیین اقل تردد فى ترمیز معین

  )تساوى ھذا الرقم او اقل يتوقف المحرك

 تقوم بتعیین زمن تاخیر قبل ايقاف المحرك فى ترمیز معین  

 تقوم بتعیین زمن تاخیر قبل تشغیل المحرك فى ترمیز معین  

 ٤٣٠مثال مغیر السرعة میكرومستر 
  

  القیمة االفتراضیة  الوصف  الترمیز

P2390 
  اقل تردد للراحة

Energy saving setpoint  
  صفر ھرتز اى غیر مفعل

P2391  
  زمن تأخیر قبل ايقاف المحرك

Energy saving timer 
  صفر

P2391 
  تردد اعادة تشغیل المحرك
Energy saving restart 

setpoint 
 صفر ھرتز
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 motor staging modeنظام المراحل 

 
 

وفى  v20 سینمكوايضا فى  ٤٣٠توجد ھذه الخاصیة فى میكرومستر 
  العديد من الماركات االخرى

حیث توجد اشارة مرجعیة مثال الضغط ويقوم مغیر  PIDنظام تحكم مغلق 
السرعة بزيادة او خفض السرعة لتثبیت الضغط وايضا يقوم الجھاز بارسال 

  اشارة بدء لطلمبتین اخريیتین فى حالة الحاجة
محرك واحد يتم التحكم به من خالل مغیر السرعة والمحركین االخرين يتم 

دلتا او  نجمةالتحكم فى تشغیلھم وفصلھم فقط سواء كانوا بدء مباشر او 
  !او حتى مغیرات سرعةبدء ناعم 

  لتشغیل طلمبة اضافیة
 ددھا للمحرك اكبر من قیمة معینة تح يجب ان يكون التردد الفعلى

  ى ترددانت كنسبة من اعل

  خطأ ال يجب ان يكونPID  اكبر من قیمة معینة تحددھا انت كنسبة

بمعنى يكون الفرق بین  )PID )hysteresisمن قیمة تشغیل ال 

اكبر من قیمة معینة  قیمة الضغط المطلوبة وقیمة الضغط الفعلیة

  تحددھا انت

  انت تشغیل تحددهيجب ان يمر زمن تأخیر  

  اليقاف طلمبة اضافیة
  ددھا انت من قیمة معینة تح اقليجب ان يكون التردد الفعلى

عادة عندما يكون التردد الفعلى يساوى اقل  كنسبة من اعلى تردد

  p1080 f minتردد 

  يجب ان يكون خطأ الPID قیمة معینة تحددھا انت  سالبمن  اقل

 )PID )hysteresisكنسبة من قیمة تشغیل ال 
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بمعنى يكون الفرق بین القیمة المطلوبة والقیمة الفعلیة اقل من  

قیمة الضغط الفعلیة مثال اكبر من بمعنى تكون ، سالب قیمة معینة 

  بقیمة معینة  قیمة الضغط المطلوبة

  انت تحددهمعین فصل يجب ان يمر زمن تأخیر  

  الستخدام ھذه الخاصیة
  فى ترمیز معین يجب تحديد عدد المراحل

فى ) الذى يبدء فى تشفیل طلمبة اضافیة(تحديد تردد المراحل يجب 
  ترمیز معین

الفرق بین ( hysteresis   فى ترمیز معین  pidيجب تحديد نسبة خطأ 
الدخال مرحلة او الفرق بین القیمة  الفعلیةوالقیمة  المطلوبةالقیمة 
  )الخراج مرحلة المطلوبةوالقیمة  الفعلیة

  التوصیل وزمن تأخیر الفصل فى ترمیز معینيجب تحديد زمن تاخیر 
  يجب برمجة ريالى الخرج بعدد المراحل المطلوبة

  مثال مغیر السرعة من سیمنز
  

  القیم  القیمة االفتراضیة  الوصف  الترمیز

P2371 اى غیر مفعلة ٠ عدد المحركات والمراحل  

  محرك واحد= ١

محركین =  ٢
  ومرحلتین

محركین وثالث = ٣
  مراحل

ثالث محركات = ٤
  وثالث مراحل

P2373  
  pidنسبة خطأ 

Stagging hysteresis  
من قیمة التشغیل % ٢٠

pid setpoint 
  

P2374 ثانیة ٣٠  زمن تأخیر التوصیل   

P2375 ثانیة ٣٠  زمن تأخیر الفصل   

P2378 
تردد ادخال او اخراج 

  المراحل
من اقصى تردد % ٥٠

 P1082مسجل فى 
  

P0731  الريالى االولوظیفة    
r2379.0  اى المحرك

  االول

P0732 وظیفة الريالى الثانى    
r2379.1  اى المحرك

  الثانى

P0733 الثالث وظیفة الريالى    
r2379.2  اى المحرك

  الثالث
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  اى ھناك محركین والتشغیل على مرحلتین P2370=2لو 

يعمل باقصى تردد والضغط (لو المحرك االول المتصل بالجھاز غیر كافى 
  سیقوم الجھاز بادخل المرحلة الثانیة بالتالى المحركین يعملو معا) منخفض

  
  اى ھناك محركین والتشغیل على ثالث مراحل P2370=3لو 

لو المحرك االول المتصل بالجھاز غیر كافى سیقوم الجھاز بادخل المرحلة 
لم يكن كافى سیقوم  الثانیة اى تشغیل المحرك الثانى وفصل االول وان

  بادخال المرحلة الثالثة وھى تشغیل المحركین معا
  

  كالتالى p2370يكون ترتیب ادخال المراحل طبقا للقیمة الترمیز 
  

  
  

  وترتیب اخراج المراحل كالتالى
  

  
  

مع العلم ھناك خیار للتبديل بین الطلمبتین االضافیتین بحیث زمن 
ار لعرض زمن تشغیل كل طلمبة التشغیل يكون متساوى وايضا يوجد خی

  اضافیة
  

  القیمة االفتراضیة  الوصف  الترمیز

P2372  التبديلcycling  
  اى غیر مفعلة ٠

  

P2380  
عدد ساعات التشغیل الطلمبیتین 

  االضافیتین

اى عدد ساعات تشغیل الطلمبة  ٠
  االولى

اى عدد ساعات تشغیل الطلمبة  ١
 الثانیة
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  !بعض الماركات ترمیز معین يسمح لك بالتشغیل بالنظام الثنائى فىھناك 
طلمبات اضافیة  ٧يمكن التحكم فى  Binaryاذا تم تفعیل التشغیل الثنائى 

  !نقاط خرج ٤طلمبة فى حالة  ١٥باستخدام ثالث نقاط خرج فقط او 
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  Bypassالتشغیل المباشر 

  
حیث  Bypassتتیح ھذه الخاصیة ضبط ريالى خرج كاشارة تشغیل مباشر 

يقوم بفصل الكونتاكتور الذى يربط المحرك بخرج مغیر السرعة وتشغیل 
  كونتاكتور يقوم بتوصیل كھرباء مباشرة للمحرك

  ٤٣٠ھذه الخاصیة متوفرة بمغیر السرعة میكروماستر 
  

  حالةحیث يمكن برمحة ھذا الريالى ان يفعل فى 
 حدوث خطأ فى مغیر السرعة  

  برمجة اشارة دخل كاشارة (وجود اشارة دخل معینة على الجھاز

  )Bypass تشغیل مباشر

 ھرتز اى التردد المقنن اى  ٥٠عادة ( وصول التردد لقیمة معینة

 )الحاجة لتشغیل المحرك بواسطة الجھاز

  
  

االول ريالى التشغیل من مغیر وفى ھذه الحالة يتم ضبط وظیفة الريالى 
وضبط الريالى الثانى اى الريالى الذى سیعمل فى حالة  1261.0السرعة 

 1261.1التشغیل المباشر ب 
من خالل ترمیز  Bypass mode المباشر التشغیلثم نقم بتفعیل خاصیة 

  معین
  

يمكن استخدام ھذه الخاصیة لكى يقوم مغیر السرعة ببدء المحرك فقط 
 ھرتز يفصل كونتاكتور ربط ٥٠اتمام البدء اى الوصول للتردد المقنن وبعد 

  المحرك بالجھاز ويوصل كونتاكتور توصیل المحرك مباشرة
  
  
  

  

  الفصل السادس



 مغیرات السرعة

 

 ayman.yasser@ymail.com               ٢٢٠ ایمن یاسر                                /م
 

 مغیرات السرعة الریالى:الفصل الثانى

 

  القیم  القیمة االفتراضیة  الوظیفة  الترمیز

P1260 

التحكم فى التشغیل 
  المباشر

Bypass control 
 
 

  اى غیر مفعل ٠

  غیر مفعل= ٠
مفعل فى حالة = ١

حدوث خطأ فى 
  الجھاز

مفعل بواسطة = ٢
  اشارة دخل

مفعل فى حالة = ٣
حدوث خطأ او وجود 

  اشارة دخل
مفعل فى حالة  ٤

وصول التردد لقیمة 
  معینة

مفعل فى حالة =٥
حدوث خطأ او وصول 
  التردد لقیمة معینة

مفعل فى حالة = ٦
وصوصل التردد لقیمة 

وجود اشارة  معینة او
  دخل

مفعل فى حالة = ٧
الخطأ او وجود اشارة 
دخل او وصول التردد 

  لقیمة معینة

P1262  

زمن تأخیر بین فصل 
تشغیل وكونتاكتور 

 االخر
Bypass dead time  

    ثانیة

P1263  
زمن تاخیر قبل فصل 

 التشغیل المباشر
De Bypass time  

    ثانیة

P1264  
تاخیر قبل  زمن

 التشغیل المباشر
Bypass time  

    ثانیة

P1265  
تردد التشغیل 

 المباشر
Bypass frequency  

التردد (ھرتز  ٥٠
  )المقنن
  

  

P1266  
  امر التشغیل المباشر
Bypass command 

  

نقظة الدخل =٧٢٢٫٠
 DIN1االولى 

نقطة   =٧٢٢٫٧
 DIN8الدخل الثامنة 

P0731 وظیفة الريالى االول    
كونتاكتور اى  1261.0

  مغیر السرعة

P0732 وظیفة الريالى الثانى    
كونتاكتور اى  1261.1

  التشغیل المباشر
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  على الفارغاكتشاف قطع السیر او عمل الطلمبة 

Belt failure and dry work detection 
  

  ٤٣٠ھذه الخاصیة موجودة فى میكرومستر
السیر  بمراقبة عزم الحمل لالكتشاف اذا كانيقوم جھاز مغیر السرعة 

الذى يربط المحرك بالحمل قد قطع او اتنطر وايضا الكتشاف اذ ماكانت 
او حتى وجود مشكلة  لفارغ اى اليوجد سائلة تعمل على االطلمب

  او تسبب حمل زائد stalledمیكانیكیة تمنع الدوران 
او توصیل خرج قاف المحرك واظھار رسالة خطأ ابيقوم مغیر السرعة بحیث 
  على لمبة بیان او سرينة انزار ريالى

بادخال اقل واعلى قیمة لعزم الحمل فى حالة التشغیل  يقوم المستخدم
  الطبیعى ويقوم الجھاز بقیاس عزم الحمل

وجود حمل زائد اى يعنى ذلك = لو العزم الحالى اكبر من العزم االقصى 
   مشكلة میكانیكیة

مل ان الح ال حمل اى يعنى ذلك= لو العزم الحالى اقل من العزم االدنى 
لسیر الذى يربط بینھم او اتنطر السیر او قد فصل من المحرك سواء انقطع ا

  ان الطلمبة تعمل على الفارغ
يعنى ھذا ان االمور على = لو العزم الحالى يقع بین اقصى وادنى عزم 

  مايرام
  

  اقل تردد ( التردد االول واقل عزم عندتقوم بادخال اعلى عزم( 

 التردد الوسط( التردد الثانى تقوم بادخال اعلى عزم واقل عزم عند(  

  اعلى تردد(التردد الثالث تقوم بادخال اعلى عزم واقل عزم عند(  

  سیقوم الجھاز برسم عالقة خطیة بین الثالث ترددات حتى يكون

  لديه قیمة اقل واعلى عزم عند اى تردد

  باقل واعلى عند التردد الحالى يقوم الجھاز بمقارنة العزم الفعلى

  عزم غند ھذا التردد لیحدد اذا كانت ھناك مشكلة ام ال
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يوجد زمن تاخیر قبل الفصل او االنزار فى حالة الالحمل لتجنب الفصل 

  ثوانى ١٠الخاطىء وعادة يكون ب 
  

  ٤٣٠مثال سیمنز میكرومستر 
  

  القیم  القیمة االفتراضیة  الوصف  الترمیز

P2181 اى غیر مفعل ٠  اكتشاف قطع السیر  

تحذير عند = ١
  الالحمل

تحذير عند الحمل =٢
  الزائد

تحذير عند =  ٣
الالحمل او الحمل 

  الزائد

الفصل فى حالة = ٤
  الالحمل

الفصل فى حالة = ٥
 الحمل الزائد

  
الفصل فى حالة = ٦

الالحمل او الحمل 
  الزائد

P2182 ھرتز ٥  التردد االول    

P2183  ھرتز ٣٠  التردد الثانى    

P2184  ھرتز ٥٠  التردد الثالث    

P2185  ١العزم االقصى      

P2186   ١العزم االدنى      

P2187   ٢العزم االقصى      

P2188   ٢العزم االدنى      

P2189   ٣العزم االقصى      

P2190   ٣العزم االدنى      

P2192 ثوانى ١٠  زمن تاخیر الالحمل    
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  الحماية الحرارية للمحرك

ترتفع درجة حرارة المحرك نتیجة فقد الطاقة اثناء تحويل الطاقة الكھربیة 
وترتكز الحرارة فى ملفات المحرك والقلب الحديدى ورومان الى میكانیكیة 

  فقد الحرارة ينقسم الى، البلى
  فقد فى حالة الالحمل بسبب التیارات الدوامیة فى القلب الحديدى

وايضا بسبب منحنى التعويض المغناطیس وبسبب االحتكاك الناتج 

  البلىن رومان ع

  فقد فى حالة الحمل بسبب فقد الطاقة فى ملفات المحرك بسبب

 تیار الحمل

وى مربع ارتفاع حرارة الملفات ناتج عن فقد الطاقة فى الملفات وھى تسا
بالتالى درجة حرارة المحرك تتناسب مع مربع ،التیار فى مقاومة الملفات 

  التیار
اى بمربع التیار مضروبا  I2tنعبر دائما عن الحماية الحرارية للمحرك ب 

  بالثابت الحرارى الزمنى للمحرك
الثابت الحرارى الزمنى ھو ثابت يعبر عن معدل ارتفاع درجة الحرارة وھو 

  يأخذه المحرك لیصل العلى درجة حرارة وندخل قیمته بالثانیة الزمن الذى
يجب ، ويجب ادخاله يدويا فى حالة استخدام محرك غیر محرك سیمنز  

فبزيادة وزن المحرك يقل معدل ، ! ايضا ادخال وزن المحرك بالكیلو جرام
  زيادة حرارة المحرك

مثبته على  باستخدام مروحة(يجب ايضا تحديد نوع التبريد ھل ھو ذاتى 
ففى حالة كان التبريد ) باستخدام مروحة خارجیة(ام جبرى ) اكس المحرك

ذاتى فان تردد تشغیل المحرك يأخذ فى الحسبان فبأنخفاض التردد 
  ...ينخفض التبريد ويكون معدل زيادة درجة الحرارة اسرع
  يقوم الجھاز بتسجیل معدل تحمیل المحرك مع الزمن 

معدل ارتفاع درجة حرارة المحرك بناء  يقوم مغیر السرعة بحساب
على ماسبق وبناء على درجة حرارة الجو بدقة معقولة دون 

الحاجة الستخدام حساس حرارة وذلك بناءا على النموذج الحرارى 
  للمحرك

  
فى حالة التشغیل باقل من نصف السرعة المقننة او  استخدام 

ساس المحرك مع االوناش او المصاعد يجب ان يكون ھناك ح
  حرارة خارجى

  فى حالة التحكم القیاسى يكفى حساس حرارةPTC  يوصل كأشارة

  تماثلیة او كأشارة رقمیة لفصل المحرك فى حالة ارتفاع درجة حرارته

  فى حالة التحكم االتجاھى يجب ان يستخدم حساسKTY84  االكثر

دقة فى القیاس حیث ان مقاومة الملفات تتتغیر بتغیر درجة الحرارة 

  فى حالة التحكم االتجاھىجدا ین قیمتھا بدقة ھام وتعی

  الفصل السادس
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التى يعطى الجھاز عندھا  i2tيوجد ترمیز معین تحدد فیه قیمة 

اى ارتفاع درجة حرارة المحرك ويوجد ترمیز اخر تحدد  A0511انزار 
  ...به استجابة الجھاز مثال الفصل او خفض التیار و االنزار فقط

  الحماية الحراريةترمیز ضبط 
  

  القیم  القیمة االفتراضیة  الوظیفة  الترمیز

P0335 صفر اى تبريد ذاتى  نوع التبريد  
  تبريد ذاتى=صفر 

  تبريد جبرى= واحد

P0344  كیلو جرام ٩٫٤  وزن المحرك    

P0611 
الثابت الحرارى 

  الزمنى
    ثانیة ١٠٠

P0610 
رد فعل الجھاز فى 
حالة ارتفاع حرارة 

  المحرك

اى اعطاء انزار ثم  ٢
 F0011الفصل 

انزار فقط = صفر  
A0511  

االنزار وخفض =  ١
قیمة التیار 

سینخفض ايضا (
  التردد

اى اعطاء انزار ثم  ٢
 F0011الفصل 

P0614 
التى يعطى  I2tقیمة 

عندھا الجھاز انزار 
A0511 

١٠٠%   

R0034 
القیمة الحالیة لحرارة 

 I2tالمحرك  
    

  فقط ٤٤٠-٤٣٠مغیر السرعة میكرومستر فى حالة 

P0601 صفر اى ال يوجد  نوع حساس الحرارة  

صفر اى ال يوجد 
بالتالى يحسب 

الجھاز حرارة المحرك 
نظريا باستخدام 
  النموذج الحراررى

  ptcحساس = ١
  KTY84حساس = ٢

P0604  
  درجة حرارة االنزار

درجة حرارة الفصل (
  )درجة االنزار*  ١٫١=

    مئوية ١٣٠

  
يقوم الجھاز بتحديد قیمة الثابت الحرارى ووزن المحرك بناء على 

  بیانات المحرك المدخلة بعد انتھاء خیار الضبط السريع
 p3900=1 or 2 or 3  
او بصورة مباشرة فى حالة تفعیل خیار حساب بیانات المحرك  

p0340=1 
ادخال اذا كان المحرك المستخدم ماركة اخرى غیر سیمنز فیفضل 

  القیم يدويا

  الفصل السادس
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  انواع حساس الحرارة

  
  PTC PTC= Positive temperature coefficientالنوع االول 

  

اى ان مقاومة الحساس تزيد بزيادة درجة ، مقاومة ذا معامل حرارى موجب 

بالتالى دقة القیاس منخفضة الحرارة مع العلم ان العالقة لیست خطیة 

حالة التحكم القیاسى حیث ال يتطلب دقة عالیة ويستخدم فقط فى 

بدرجة الحرارة ويمكن العمل بدون حساس حرارة واالكتفاء بحساب درجة 

اال اذا كان التطبیق ونش او مصعد او فى حالة (الحرارة نظريا داخل الجھاز

  ،)العمل باستمرار باقل من نصف السرعة المقننة

يتطلب دقة عالیة لتحديد درجة اما فى حالة التحكم االتجاھى الذى 

    الحرارة فھذا الحساس ال يصلح

اوم وعادة يتم استخدام حساس لكل  ١٠٠-٥٠مقاومة الحساس تقريبا 

مجموعة ملفات للمحرك بالتالى يكون ھناك ثالث حساسات متصلیین 

  اوم ٣٠٠- ١٥٠توالى وتكون المقاومة فى حدود 

سريعة جدا وعادة تحدد درجة عند درجة حرارة معین تزيد المقاومة بصورة 

  الحرارة ھذه من قبل المصنع بحیث تناظر درجة حرارة العزل

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
لكى يعین الجھاز درجة حرارة المحرك بدقة يجب ان يكون مزود بمنحني 
خواص الحساس لیستطیع تحويل قیمة المقاومة الى درجة حرارة بدقة 

  ....وھو مااليحدث
الحرارة تكون مزودة بھذه الجداول لذا يكفى تحديد فى اجھزة التحكم فى (

  )نوع الحساس حتى تعلم قیم التحويل وتعطیك درجة الحرارة الفعلیة
   

  الفصل السادس
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یوصل الحساس كنقطة دخل ( ٤٢٠طریقة التوصیل فى میكرومستر 

  !!)رقمیة 

  pnp or sourceاوال فى حالة 

ویتم توصیل ، ونقطة الدخلفولت  ٢٤یتم توصیل طرفى الحساس بین ال 

  كیلو اوم بین نفس نقطة الدخل وصفر فولت ١مقاومة 

  
  p0701=29یتم برمجة نقطة الدخل خطأ خارجى 

  

 NPN or sinkثانیا فى حالة 

كیلو اوم ویتم توصیلھم بین  ١٢یتم توصیل الحساس توالى مع مقاومة 

  الصفر فولت ونقطة الدخل المطلوبة

  
  

  p0701=29ل خطأ خارجى یتم برمجة نقطة الدخ

  الفصل السادس
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اوم یكون على نقطة الدخل  ٩٠٠حین تصل قیمة مقاومة الحساس الى 

جھد كافى لكى تعمل اى تتحول من صفر الى واحد وبما انھا مبرمجة 

  F0085كخطأ خارجى بالتالى یفصل الجھاز ویعطى رسالة خطأ 

F0085  =الفصل بسبب خطأ خارجى  

قیمة مقاومة الحساس بالتالى ال یعلم درجة الحرارة الجھاز الیقرأ 

االلیة السابقة ھى لتحویل االشارة التماثلیة الخاصة بالحساس ،الفعلیة

  اوم ٩٠٠الشارة رقمیة تفعل نقطة الدخل عند وصول قیمة المقاومة الى 

ھذه الطریقة تصلح الى ماركة مغیر سرعة لكن قیم المقاومات قد تختلف 

  !ون بھا امكانیة لبرمجة نقطة الدخل كخطأ خارجىایضا یجب ان یك

  

  ٤٤٠-٤٣٠طریقة التوصیل فى میكرومستر 

  ١٥-١٤یتم توصیل طرفى الحساس بین النقطتین 

  p0601=1یجب تفعیل الحساس من خالل ترمیز معین 

  p0604=130یجب تحدید درجة حرارة االنزار من خالل ترمیز معین 

  p0610=2یجب ضبط الجھاز للفصل فى حالة ارتفاع درجة الحرارة  

  
اوم كان  ١٥٠٠یقوم الجھاز بقیاس مقاومة الحساس فطالما كانت فى حدود 

كل شىء على مایرام فاذا ما ارتفعت المقاومة عن ذلك سیعطى الجھاز 

  F0011ثم یفصل  A0511انزار 

  

  

  الفصل السادس
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اطراف الحساس او حدوث قصر فى اطراف  یستطیع الجھاز اكتشاف قطع

  F0015 الحساس وفى اى من الحالتین سیفصل الجھاز ویعطى انزار

  )اوم ٢٠٠٠اوم او ارتفعت عن  ١٠٠اذا انخفضت المقاومة عن (

یقوم الجھاز ایضا بحساب درجة حرارة المحرك باستخدام النموذج 

  الحرارى للمحرك

  

  kty84ثانیا حساس الحرارة 

حیث تتناسب مقاومة الدایود طردیا مع ،  ن دایود حرارىھو عبارة ع

  ptcدرجة الحرارة بالتالى یعطى دقة اكبر فى القیاس من 

  مئویة ٣٠٠اوم عند  ٢٦٠٠اوم عند صفر مئوى و  ٥٠٠تكون المقاومة 
   ھو 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

یستطیع الجھاز بواسطة ھذا الحساس قراءة حرارة المحرك فعلیا ولیس 

  نظریا بدقة

  یستخدم فى حالة التحكم االتجاھى 

یستطیع الجھاز اكتشاف قطع اطراف الحساس او حدوث قصر فى اطراف 

  F0015الحساس وفى اى من الحالتین سیفصل الجھاز ویعطى انزار 

والكاثود  + ptc=14یجب توصیل الحساس بحیث االنود یصل بالنقطة 

 – ptc=15بالنقطة 

  p0601=2یتم تفعیل الحساس من خالل الترمیز

  

  الفصل السادس
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  درجة حرارة االنزار تعتمد على كالس العزل

  A E  B  F  H  200  220  250  نوع العزل

  ٢٥٠  ٢٢٠  ٢٠٠  ١٨٠  ١٥٥  ١٣٠  ١٢٠  ١٠٥  اقصى درجة حرارة م

  

 p0604یتم تعیین درجة حرارة االنزار من خالل الترمیز 

 ٤٠الجو ب درجة حرارة االنزار یجب ان تكون اكبر من درجة حرارة 

  !درجة مئویة على االقل

  %١٠درجة حرارة الفصل اكبر من درجة االنزار بمقدار 

  درجة االنزار*  ١٫١= بالتالى درجة حرارة الفصل  

 r0035  یتم قراءة درجة الحرارة الفعلیة من خالل الترمیز

یتم ضبط رد الفعل فى حالة ارتفاع درجة الحرارة من خالل الترمیز 

p0610 

  

  فقط ٤٤٠-٤٣٠الحساس یمكن توصیلھ مع میكرومستر ھذا 

  

 

  
  

   

  الفصل السادس



 

ayman.yasser@ymail.com 

برمجة نقاط 
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برمجة نقاط  طرقامثلة مختلفة على 
  الدخل والخرج

 

   

  الفصل السابع
 مغیرات السرعة

ایمن یاسر                                /م
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

امثلة مختلفة على 
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  التحكم المحلى بالجھاز بواسطة مفاتیح الشاشة ١مثال 

  
  مفتاح التشغیل االخضر (تشغیل وفصل المحرك من الشاشة

  )االحمروااليقاف 

  االسھم (زيادة وخفض السرعة من الشاشة( 

  الفصل (تضىء فى حالة الخطأ فولت  ٢٢٠توصیل لمبة بیان حمراء

 )بسبب الحمل الزائد مثال او اى سبب اخر

  التوصیل

  
  

  متردد او مستمر (يتم توصیل لمبة الخطأ بالجھد المناسب (

  ١١- ١٠الريالى بواسطة نقطة 

  )نقاط الدخل او الخرج(بالتوصیل المتعلقة  البرمجة
  

  الوظیفة  الترمیز
االعداد 

  االفتراضى
  البرمجة

P0700 ١  مصدر امر التشغیل  
امر التشغیل وااليقاف من  اى١ 

  مفاتیح الشاشة

P1000 ١  امر السرعة  
اى استخدام اسھم الشاشة فى  ١

  فى السرعة التحكم

P0731  
وظیفة نقطة خرج 

  الريالى
  بالجھاز وجود خطأ ٥٢٫٣  52.7

P1031 
  حفظ سرعة

MOP  
  اى تفعیل حفظ السرعة ١ ٠

P1040  
  قیمة السرعة

Mops setpoint  
  ھرتز ٥٠ ٥

P1032 
منع عكس الحركة فى 
  حالة السرعة بالساب

  اى تفعیل منع عكس الحركة ١  ١

  
  الشاشة من خالل مفاتیح وتأكید الخطأ يتم التشغیل وااليقاف

االسھم ويتم حفظ قیمة السرعة  يتم زيادة او خفض السرعة بواسطة
  الجديدة

  فى حالة خفض السرعة باالسھم بقیمة سالبة لن ينعكس اتجاه الدوران
   

  الفصل السابع
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  )مفاتیح تشغیل ومقاومة متغیرة(التحكم الخارجى بالجھاز  ٢مثال 
 سلكتور التشغیل وااليقاف بواسطة مفتاح  

  تأكید الخطأreset لحظى بواسطة مفتاح  

 كیلو اوم ٥ التحكم بالسرعة بواسطة مقاومة متغیرة  

  الفصل (فولت تضىء فى حالة الخطأ  ٢٢٠توصیل لمبة بیان حمراء

 )بسبب الحمل الزائد مثال او اى سبب اخر

  التوصیل

  
  

  متردد او مستمر (يتم توصیل لمبة الخطأ بالجھد المناسب (

  ١١- ١٠بواسطة نقطة الريالى 

 فولت ونقطة الدخل  ٢٤بین  وااليقاف يتم توصیل مفتاح التشغیل

 DI1االولى 

  يتم توصیل مفتاح تاكید الخطأreset  فولت ونقطة الدخل  ٢٤بین

  DI3الثالثة 

 يتم توصیل طرفى  دول ثالث اطرافجباستخدام كابل شیلد م

تغیرة الى نقطة موطرف المقاومة ال 24vو   0المقاومة الثابتة بین 

توصل  -AINوالدخل التماثلى السالب  AI1 الموجبةالدخل التماثلیة 

   بصفر فولت

  
  
  
  

  الفصل السابع
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  )نقاط الدخل او الخرج(بالتوصیل البرمجة المتعلقة 

  

  الوظیفة  الترمیز
االعداد 

  االفتراضى
  البرمجة

P0700 ١  مصدر امر التشغیل  
خارجى امر التشغیل وااليقاف = 2

  اى بواسطة نقاط الدخل

P1000 ١  امر السرعة  
امر السرعة تماثلى عبر مقاومة  ٢

  متغیرة

P0731  
وظیفة نقطة خرج 

  الريالى
  وجود خطأ بالجھاز ٥٢٫٣  52.7

P0701 
وظیفة نقطة الدخل 

  االولى
  اى تشغیل وايقاف ١ ٠

P0703 
وظیفة نقطة الدخل 

  الثالثة
  resetاى تاكید الخطأ  ٩ ٩

P2000 
  قیمة السرعة التماثلیة

Analog setpoint  
  ھرتز ٥٠  ٥٠

  
  الشرح

 يعمل ويتوقف المحرك بادارة المفتاح يمین او يسار  

  يمكن التحكم فى سرعة المحرك بادارة المقاومة المتغیرة مع او ضد

 عقارب الساعة

  فى حالة اضائة لمبة بیان الخطأ الحمراء فیجب قراءة رمز الخطأ على

شاشة الجھاز وحل المشكلة ثم الضغط على زر تأكید الخطأ لكى 

 من التشغیل مرة اخرىتتمكن 

  

وكانت المقاومة فولت بالخطأ  ١٠اذا تم توصیل الطرف المتغیر الى صفر او 
  !!فولت ١٠على وضع صفر اوم فھذا يعنى قصر على المصدر 

  اما المصدر فتوجد حماية علیه !!قد ينتج عن ذلك تلف المقاومة نفسھا
   

  الفصل السابع
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تشغیل المحرك بواسطة مفتاح للتشغیل وااليقاف  ٣مثال 

ومقاومة متغیرة للتحكم فى السرعة مع عرض السرعة على 
  process displayشاشة 

  
 سلكتور التشغیل وااليقاف بواسطة مفتاح 

 لحظى تأكید الخطأ بواسطة مفتاح  

 كیلو اوم ٥ التحكم بالسرعة بواسطة مقاومة متغیرة  

  الفصل (فولت تضىء فى حالة الخطأ  ٢٢٠حمراء توصیل لمبة بیان

 )بسبب الحمل الزائد مثال او اى سبب اخر

  مللى امبیر لشاشة عرض لعرض  ٢٠٠- ٠توصیل اشارة خرج تماثلى

 تردد خرج الجھاز

  التوصیل

  
  

  متردد او مستمر (يتم توصیل لمبة الخطأ بالجھد المناسب (

  ١١- ١٠بواسطة نقطة الريالى 

  فولت ونقطة الدخل  ٢٤يتم توصیل مفتاح التشغیل وااليقاف بین

 DI1االولى 

  يتم توصیل مفتاح تاكید الخطأreset  فولت ونقطة الدخل  ٢٤بین

 DI3الثالثة 

  
  
  

  الفصل السابع
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 يتم توصیل طرفى  دول ثالث اطرافجباستخدام كابل شیلد م

وطرف المقاومة المتغیرة الى نقطة  24vو   0المقاومة الثابتة بین 

توصل  -AINوالدخل التماثلى السالب  AI1الدخل التماثلیة الموجبة 

 بصفر فولت

  يتم توصیل اشارة الخرج التماثلىAout+  وAout- بشاشة عرض 

 طرفین بواسطة كابل شیلد مجدول

  )نقاط الدخل او الخرج(البرمجة المتعلقة بالتوصیل 
  

  الوظیفة  الترمیز
االعداد 

  االفتراضى
  البرمجة

P0700 ١  مصدر امر التشغیل  
امر التشغیل وااليقاف خارجى = 2

  اى بواسطة نقاط الدخل

P1000 ١  امر السرعة  
امر السرعة تماثلى عبر مقاومة  ٢

  متغیرة

P0731  
وظیفة نقطة خرج 

  الريالى
  وجود خطأ بالجھاز ٥٢٫٣  52.7

P0701 
وظیفة نقطة الدخل 

  االولى
  تشغیل وايقافاى  ١ ٠

P0703 
وظیفة نقطة الدخل 

  الثالثة
  resetاى تاكید الخطأ  ٩ ٩

P2000 
  قیمة السرعة التماثلیة

Analog setpoint  
  ھرتز ٥٠  ٥٠

P0771 ٢١٫٠  وظیفة الخرج التماثلى  
اى عرض التردد الفعلى  ٢١٫٠

 p2000كنسبة مئوية من 

  
  الشرح

  يساريعمل ويتوقف المحرك بادارة المفتاح يمین او  

  يمكن التحكم فى سرعة المحرك بادارة المقاومة المتغیرة مع او ضد

 عقارب الساعة ومالحظة قیمة التردد على شاشة العرض

  فى حالة اضائة لمبة بیان الخطأ الحمراء فیجب قراءة رمز الخطأ على

شاشة الجھاز وحل المشكلة ثم الضغط على زر تأكید الخطأ لكى 

 اخرىتتمكن من التشغیل مرة 

   

 
   

  الفصل السابع



 مغیرات السرعة

 

 ayman.yasser@ymail.com               ٢٣٦ ایمن یاسر                                /م
 

 مغیرات السرعة الریالى:الفصل الثانى

  
تشغیل المحرك بواسطة مفتاح للتشغیل وااليقاف ومفتاح  ٤مثال 

لعكس الحركة ومقاومة متغیرة للتحكم فى السرعة مع عرض 
  process displayالسرعة على شاشة 

  
 سلكتور التشغیل وااليقاف بواسطة مفتاح 

 عكس الحركة بواسطة مفتاح سلكتور 

  لحظى مفتاحتأكید الخطأ بواسطة  

 كیلو اوم ٥ التحكم بالسرعة بواسطة مقاومة متغیرة  

  فولت تضىء فى حالة الخطأ توصیل  ٢٢٠توصیل لمبة بیان حمراء

مللى امبیر لشاشة عرض لعرض تردد  ٢٠٠- ٠اشارة خرج تماثلى 

 خرج الجھاز

  التوصیل

  
  

  متردد او مستمر (يتم توصیل لمبة الخطأ بالجھد المناسب (

  ١١- ١٠بواسطة نقطة الريالى 

  فولت ونقطة الدخل  ٢٤يتم توصیل مفتاح التشغیل وااليقاف بین

 DI1االولى 

  فولت ونقطة الدخل  ٢٤يتم توصیل مفتاح عكس الحركة بین ال

 din2الثانیة 

  يتم توصیل مفتاح تاكید الخطأreset  فولت ونقطة الدخل  ٢٤بین

 DI3الثالثة 

  

  الفصل السابع



 مغیرات السرعة

 

 ayman.yasser@ymail.com               ٢٣٧ ایمن یاسر                                /م
 

 مغیرات السرعة الریالى:الفصل الثانى

  
  24و   0يتم توصیل طرفى المقاومة الثابتة بینv  وطرف المقاومة

والدخل التماثلى  AI1المتغیرة الى نقطة الدخل التماثلیة الموجبة 

 توصل بصفر فولت -AINالسالب 

  يتم توصیل اشارة الخرج التماثلىAout+  وAout-  بشاشة عرض 

  )نقاط الدخل او الخرج(البرمجة المتعلقة بالتوصیل 
  

  الوظیفة  الترمیز
االعداد 

  االفتراضى
  البرمجة

P0700 ١  مصدر امر التشغیل  
امر التشغیل وااليقاف خارجى = 2

  اى بواسطة نقاط الدخل

P1000 ١  امر السرعة  
امر السرعة تماثلى عبر مقاومة  ٢

  متغیرة

P0731  
وظیفة نقطة خرج 

  الريالى
  وجود خطأ بالجھاز ٥٢٫٣  52.7

P0701 
وظیفة نقطة الدخل 

  االولى
  اى تشغیل وايقاف ١ ٠

P0702 
وظیفة نقطة الدخل 

 الثانیة
  اى عكس اتجاه الدوران ١٢ ٠

P0703 
وظیفة نقطة الدخل 

  الثالثة
  resetاى تاكید الخطأ  ٩ ٩

P2000 
  قیمة السرعة التماثلیة

Analog setpoint  
  ھرتز ٥٠  ٥٠

P0771 ٢١٫٠  وظیفة الخرج التماثلى  
اى عرض التردد الفعلى  ٢١٫٠

 p2000كنسبة مئوية من 

  
  الشرح

  يمین او يسار مفتاح التشغیليعمل ويتوقف المحرك بادارة 

  مفتاح عكس الحركة فینعكس  تشغیلفى حالة دوران المحرك يمكن

 حركة المحرك 

  اذا تم فصل مفتاح عكس الحركة فسیعود المحرك لالتجاه

 الدوران االصلى

 اذا تم فصل مفتاح التشغیل فسیتوقف المحرك 

  فى حالة توقف المحرك وتم تشغیل مفتاح عكس الحركة فلن يحدث

 !شىء

  يمكن عمل تأكید و ستضىء لمبةا لخطأ الحمراءفى حالة فصل

 للخطأ بواسطة المفتاح اللحظى

 د يمكن التحكم فى سرعة المحرك بادارة المقاومة المتغیرة مع او ض

 عقارب الساعة

  

  الفصل السابع



 مغیرات السرعة

 

 ayman.yasser@ymail.com               ٢٣٨ ایمن یاسر                                /م
 

 مغیرات السرعة الریالى:الفصل الثانى

  
تشغیل المحرك بواسطة مفتاح للتشغیل وااليقاف ومفتاح  ٥مثال 

للتشغیل وااليقاف فى االتجاه المعاكس ومقاومة متغیرة للتحكم 
  process displayفى السرعة مع عرض السرعة على شاشة 

  
 سلكتور بواسطة مفتاح يمین التشغیل وااليقاف 

 يسار بواسطة مفتاح سلكتور التشغیل وااليقاف 

 لحظى تأكید الخطأ بواسطة مفتاح  

 كیلو اوم ٥ التحكم بالسرعة بواسطة مقاومة متغیرة  

  الفصل (فولت تضىء فى حالة الخطأ  ٢٢٠توصیل لمبة بیان حمراء

 )بسبب الحمل الزائد مثال او اى سبب اخر

  مللى امبیر لشاشة عرض لعرض  ٢٠٠- ٠توصیل اشارة خرج تماثلى

 د خرج الجھازترد

  التوصیل

  
  

  متردد او مستمر (يتم توصیل لمبة الخطأ بالجھد المناسب (

  ١١- ١٠بواسطة نقطة الريالى 

  فولت ونقطة الدخل  ٢٤يتم توصیل مفتاح التشغیل وااليقاف بین

 DI1االولى 

  فولت ونقطة  ٢٤بین ال  التشغیل وااليقاف عكسيتم توصیل مفتاح

 din2الدخل الثانیة 

  فولت ونقطة الدخل الثالثة  ٢٤يتم توصیل مفتاح تاكید الخطأ بین

DI3 

  

  الفصل السابع



 مغیرات السرعة

 

 ayman.yasser@ymail.com               ٢٣٩ ایمن یاسر                                /م
 

 مغیرات السرعة الریالى:الفصل الثانى

  
  24و   0يتم توصیل طرفى المقاومة الثابتة بینv  وطرف المقاومة

والدخل التماثلى  AI1المتغیرة الى نقطة الدخل التماثلیة الموجبة 

 توصل بصفر فولت -AINالسالب 

  يتم توصیل اشارة الخرج التماثلىAout+  وAout-  بشاشة عرض 

  )نقاط الدخل او الخرج(البرمجة المتعلقة بالتوصیل 
  

  الوظیفة  الترمیز
االعداد 

  االفتراضى
  البرمجة

P0700 ١  مصدر امر التشغیل  
امر التشغیل وااليقاف خارجى = 2

  اى بواسطة نقاط الدخل

P1000 ١  امر السرعة  
تماثلى عبر مقاومة  امر السرعة ٢

  متغیرة

P0731  
وظیفة نقطة خرج 

  الريالى
  وجود خطأ بالجھاز ٥٢٫٣  52.7

P0701 
وظیفة نقطة الدخل 

  االولى
  اى تشغیل وايقاف ١ ٠

P0702 
وظیفة نقطة الدخل 

 الثانیة
  ايقاف عكس/اى تشغیل ٢ ٠

P0703 
وظیفة نقطة الدخل 

  الثالثة
  resetاى تاكید الخطأ  ٩ ٩

P2000 
  قیمة السرعة التماثلیة

Analog setpoint  
  ھرتز ٥٠  ٥٠

P0771 ٢١٫٠  وظیفة الخرج التماثلى  
اى عرض التردد الفعلى  ٢١٫٠

 p2000كنسبة مئوية من 

  
  الشرح

  يعمل ويتوقف المحرك فى اتجاه يمین اذا تم تشغیل او فصل مفتاح

 يمین

  مفتاح يعمل ويتوقف المحرك فى اتجاه يسار اذا تم تشغیل او فصل

 يسار

  اذا كان المحرك يعمل فى اتجاه وتم تشغیل مفتاح االتجاه المعاكس

  لن يحدث شىء

  يمكن عمل و ستضىء لمبة الخطأ الحمراءفى حالة فصل الجھاز

 تأكید للخطأ بواسطة المفتاح اللحظى

  يمكن التحكم فى سرعة المحرك بادارة المقاومة المتغیرة مع او ضد

 التردد على شاشة العرضعقارب الساعة ومالحظة 

  
  
  
  

  الفصل السابع



 مغیرات السرعة

 

 ayman.yasser@ymail.com               ٢٤٠ ایمن یاسر                                /م
 

 مغیرات السرعة الریالى:الفصل الثانى

  
تشغیل المحرك بواسطة مفتاح للتشغیل وااليقاف ومفتاح  ٦مثال 

ومفتاح ايقاف طارىء للتشغیل وااليقاف فى االتجاه المعاكس 
مع عرض التردد ومقاومة متغیرة للتحكم فى السرعة بالفرملة 

  على شاشة عرض
  

 سلكتور بواسطة مفتاح يمین التشغیل وااليقاف 

 التشغیل وااليقاف يسار بواسطة مفتاح سلكتور 

 وضع طبیعى مفتوح( مفتاح ايقاف طوارىء بالفرملة(  

 كیلو اوم ٥ التحكم بالسرعة بواسطة مقاومة متغیرة  

  فولت تضىء فى حالة الخطأ  ٢٢٠توصیل لمبة بیان حمراء 

  التوصیل
  

  
  

  متردد او مستمر (يتم توصیل لمبة الخطأ بالجھد المناسب (

  ١١- ١٠بواسطة نقطة الريالى 

  فولت ونقطة الدخل  ٢٤يتم توصیل مفتاح التشغیل وااليقاف بین

 DI1االولى 

  فولت ونقطة  ٢٤يتم توصیل مفتاح التشغیل وااليقاف عكس بین ال

 din2الدخل الثانیة 

  فولت ونقطة الدخل  ٢٤بین  االيقاف الطارىءيتم توصیل مفتاح

 DI3الثالثة 

  الفصل السابع



 مغیرات السرعة

 

 ayman.yasser@ymail.com               ٢٤١ ایمن یاسر                                /م
 

 مغیرات السرعة الریالى:الفصل الثانى

  
  

  24و   0يتم توصیل طرفى المقاومة الثابتة بینv  وطرف المقاومة

والدخل التماثلى  AI1المتغیرة الى نقطة الدخل التماثلیة الموجبة 

 توصل بصفر فولت -AINالسالب 

  يتم توصیل اشارة الخرج التماثلىAout+  وAout-  بشاشة عرض 

  )نقاط الدخل او الخرج(البرمجة المتعلقة بالتوصیل 
  

  الوظیفة  الترمیز
االعداد 

  االفتراضى
  البرمجة

P0700 ١  مصدر امر التشغیل  
امر التشغیل وااليقاف خارجى = 2

  اى بواسطة نقاط الدخل

P1000 ١  امر السرعة  
امر السرعة تماثلى عبر مقاومة  ٢

  متغیرة

P0731  
خرج وظیفة نقطة 
  الريالى

  وجود خطأ بالجھاز ٥٢٫٣  52.7

P0701 
وظیفة نقطة الدخل 

  االولى
  اى تشغیل وايقاف ١ ٠

P0702 
وظیفة نقطة الدخل 

 الثانیة
  ايقاف عكس/اى تشغیل ٢ ٠

P0703 
وظیفة نقطة الدخل 

  الثالثة
  اى الفرملة بالجھد المستمر ٢٥ ٩

P2000 
  قیمة السرعة التماثلیة

Analog setpoint  
  ھرتز ٥٠  ٥٠

P0771 ٢١٫٠  وظیفة الخرج التماثلى  
اى عرض التردد الفعلى  ٢١٫٠

 p2000كنسبة مئوية من 

  
  الشرح

  يعمل ويتوقف المحرك فى اتجاه يمین اذا تم تشغیل او فصل مفتاح

 يمین

  يعمل ويتوقف المحرك فى اتجاه يسار اذا تم تشغیل او فصل مفتاح

 يسار

 تشغیل مفتاح االتجاه المعاكس  اذا كان المحرك يعمل فى اتجاه وتم

  لن يحدث شىء

 اذا تم الضغط على مفتاح االيقاف الطارىء فسیقوم الجھاز بفرملة 

المحرك بجھد مستمر وسیظل الجھد المستمر مسلط على المحرك 

طالما كان ھذا المفتاح مفعل وبمجرد فصل المفتاح قد يعمل المحرك 

 اذا كانت اشارة التشغیل مازالت موجودة

 ن التحكم فى سرعة المحرك بادارة المقاومة المتغیرة مع او ضد يمك

 عقارب الساعة ومالحظة التردد على شاشة العرض

  الفصل السابع



 مغیرات السرعة

 

 ayman.yasser@ymail.com               ٢٤٢ ایمن یاسر                                /م
 

 مغیرات السرعة الریالى:الفصل الثانى

  
  

تشغیل المحرك بواسطة مفتاح للتشغیل وااليقاف  ٧مثال 
ومقاومة متغیرة للتحكم فى السرعة مع عرض السرعة على 

ومفتاح للتشغیل البطىء يمین واخر  process displayشاشة 
  للتشغیل البطىء يسار

  
 وضع طبیعى مفتوح  سلكتور بواسطة مفتاح التشغیل وااليقافNO 

 وضع طبیعى مفتوح  تشغیل بطىء يمین بواسطة مفتاح لحظىNO 

 وضع طبیعى مفتوح  تشغیل بطىء يسار بواسطة مفتاح لحظىNO 

 كیلو اوم ٥ التحكم بالسرعة بواسطة مقاومة متغیرة  

  فولت تضىء فى حالة الخطأ  ٢٢٠توصیل لمبة بیان حمراء 

  مللى امبیر لشاشة عرض لعرض  ٢٠٠- ٠توصیل اشارة خرج تماثلى

 تردد خرج الجھاز

  التوصیل

  
  

  متردد او مستمر (يتم توصیل لمبة الخطأ بالجھد المناسب (

  ١١- ١٠بواسطة نقطة الريالى 

  فولت ونقطة الدخل  ٢٤يتم توصیل مفتاح التشغیل وااليقاف بین

 DI1االولى 

  فولت ونقطة  ٢٤بین ال  البطىء يمینيتم توصیل مفتاح التشغیل

 din2الدخل الثانیة 

  فولت ونقطة  ٢٤بین  التشغیل البطىء يساريتم توصیل مفتاح

 DI3الدخل الثالثة 

  الفصل السابع



 مغیرات السرعة

 

 ayman.yasser@ymail.com               ٢٤٣ ایمن یاسر                                /م
 

 مغیرات السرعة الریالى:الفصل الثانى

  
  

  24و   0يتم توصیل طرفى المقاومة الثابتة بینv  وطرف المقاومة

والدخل التماثلى  AI1المتغیرة الى نقطة الدخل التماثلیة الموجبة 

 توصل بصفر فولت -AINالسالب 

  يتم توصیل اشارة الخرج التماثلىAout+  وAout-  بشاشة عرض 

  )نقاط الدخل او الخرج(البرمجة المتعلقة بالتوصیل 
  

  الوظیفة  الترمیز
االعداد 

  االفتراضى
  البرمجة

P0700 ١  مصدر امر التشغیل  
امر التشغیل وااليقاف خارجى = 2

  اى بواسطة نقاط الدخل

P1000 ١  امر السرعة  
امر السرعة تماثلى عبر مقاومة  ٢

  متغیرة

P0731  
وظیفة نقطة خرج 

  الريالى
  وجود خطأ بالجھاز ٥٢٫٣  52.7

P0701 
الدخل وظیفة نقطة 
  االولى

  اى تشغیل وايقاف ١ ٠

P0702 
وظیفة نقطة الدخل 

 الثانیة
  اى تشغیل بطىء يمین ١٠ ٠

P0703 
وظیفة نقطة الدخل 

  الثالثة
  اى تشغیل بطىء يسار ١١ ٩

P2000 
  قیمة السرعة التماثلیة

Analog setpoint  
  ھرتز ٥٠  ٥٠

P0771 ٢١٫٠  وظیفة الخرج التماثلى  
اى عرض التردد الفعلى  ٢١٫٠

 p2000كنسبة مئوية من 

P1058 
قیمة السرعة فى 

حالة التشغیل البطىء 
  يمین

  ھرتز ١٠  ھرتز ٥

P1059 
قیمة السرعة فى 

حالة التشغیل البطىء 
  يسار

  ھرتز ١٠  ھرتز ٥

  
  الشرح

 يعمل ويتوقف المحرك بتشغیل او فصل مفتاح التشغیل 

  بادارة المقاومة المتغیرة مع او ضد يمكن التحكم فى سرعة المحرك

 عقارب الساعة ومالحظة التردد على شاشة العرض

  اذا كان المحرك متوقف يمكن الضغط على مفتاح التشغیل البطىء

 يمین فسیعمل المحرك فى اتجاه يمین بسرعة بطیئة ثابتة

  اذا كان المحرك متوقف يمكن الضغط على مفتاح التشغیل البطىء

 محرك فى اتجاه يسار بسرعة بطیئة ثابتةيسار فسیعمل ال

  

  الفصل السابع



 مغیرات السرعة

 

 ayman.yasser@ymail.com               ٢٤٤ ایمن یاسر                                /م
 

 مغیرات السرعة الریالى:الفصل الثانى

  
تشغیل المحرك بواسطة مفتاح للتشغیل وااليقاف ومفتاح  ٨مثال 

لحظى لزيادة السرعة ومفتاح لحظى لخفض السرعة مع عرض 
  التردد على شاشة خارجیة

  
  وايقاف وضع طبیعى مفتوحمفتاح تشغیل  

  السرعةلحظى وضع طبیعى مفتوح لزيادة مفتاح 

  لحظى وضع طبیعى مفتوح لخفض السرعةمفتاح  

  فولت تضىء فى حالة الخطأ  ٢٢٠توصیل لمبة بیان حمراء 

  التوصیل
  

  
  

  متردد او مستمر (يتم توصیل لمبة الخطأ بالجھد المناسب (

 ١١- ١٠بواسطة نقطة الريالى 

  االولىفولت ونقطة الدخل  ٢٤يتم توصیل مفتاح التشغیل بین DI1 

  الثانیةفولت ونقطة الدخل  ٢٤يتم توصیل مفتاح زيادة السرعة بین 

DI2 

  الثالثةفولت ونقطة الدخل  ٢٤يتم توصیل مفتاح خفض السرعة بین 

DI3 

  يتم توصیل شاشة العرض باشارة الخرج التماثلىAOut+    و

AOUT- 

 

  
  

  الفصل السابع



 مغیرات السرعة

 

 ayman.yasser@ymail.com               ٢٤٥ ایمن یاسر                                /م
 

 مغیرات السرعة الریالى:الفصل الثانى

  
  )نقاط الدخل او الخرج(البرمجة المتعلقة بالتوصیل 

  

  الوظیفة  الترمیز
االعداد 

  االفتراضى
  البرمجة

P0700 ١  مصدر امر التشغیل  
امر التشغیل وااليقاف خارجى = 2

  اى بواسطة نقاط الدخل

P1000 اى سرعة متغیرة بواسطة  ١  ١  امر السرعةMOP   

P0731  
وظیفة نقطة خرج 

  الريالى
  وجود خطأ بالجھاز ٥٢٫٣  52.7

P0771  
وظیفة نقطة الخرج 

  التماثلیة
  اى تردد خرج الجھاز ٢١  21

P0701 
وظیفة نقطة الدخل 

  االولى
 اى مفتاح تشغیل وايقاف ١ ٠

P0702 
وظیفة نقطة الدخل 

  الثانیة
 mopاى نبضة زيادة  ١٣ ٠

P0703 
وظیفة نقطة الدخل 

  الثالثة
 mopاى نبضة خفض  ١٤  ٠

P1040 
  قیمة السرعة

MOP  
  ھرتز ٥٠  ٥

P1031 
  حفظ السرعة

MOP  
  اى تفعیل حفظ السرعة ١  ٠

P1032 
منع عكس الحركة عند 

  السرعة السالبة
١  

اى تفعیل منع عكس الحركة  ١
  بالسرعةا لسالبة

  
  الشرح

 يعمل ويتوقف المحرك بتشغیل او فصل مفتاح التشغیل 

  يمكن زيادة سرعة المحرك بالضغط على مفتاح زيادة السرعة

 ومراقبة التردد على شاشة العرض

  سرعة المحرك بالضغط على مفتاح خفض السرعة يمكن خفض

 ومراقبة التردد على شاشة العرض

  فى حالة خفض السرعة باالسھم الى قیمة سالبة اليعنى ذلك

 عكس حركة المحرك

  فى حالة اضائة لمبة بیان الخطأ الحمراء فیجب قراءة رمز الخطأ على

 FN الضغط على زر تأكید الخطأ وحل المشكلة ثمشاشة الجھاز 

لم يتم برمجة مفتاح تاكید ( لكى تتمكن من التشغیل مرة اخرى

 !!)خطأ

  

   

  الفصل السابع



 مغیرات السرعة

 

 ayman.yasser@ymail.com               ٢٤٦ ایمن یاسر                                /م
 

 مغیرات السرعة الریالى:الفصل الثانى

  
ومفتاح تشغیل المحرك بواسطة مفتاح للتشغیل وااليقاف  ٩مثال 

ومفتاح لحظى لزيادة السرعة ومفتاح للتشغیل وااليقاف عكس 
  لحظى لخفض السرعة مع عرض التردد على شاشة خارجیة

  
  وايقاف وضع طبیعى مفتوحمفتاح تشغیل 

 مفتاح تشغیل وايقاف عكس وضع طبیعى مفتوح  

  لحظى وضع طبیعى مفتوح لزيادة السرعةمفتاح 

  لحظى وضع طبیعى مفتوح لخفض السرعةمفتاح  

  الفصل (فولت تضىء فى حالة الخطأ  ٢٢٠توصیل لمبة بیان حمراء

 )بسبب الحمل الزائد مثال او اى سبب اخر

  التوصیل
  

  
  

  متردد او مستمر (يتم توصیل لمبة الخطأ بالجھد المناسب (

 ١١- ١٠بواسطة نقطة الريالى 

  يتم توصیل مفتاح التشغیلNO  فولت ونقطة الدخل االولى  ٢٤بین

DI1 

  يتم توصیل مفتاح زيادة السرعةNO  فولت ونقطة الدخل  ٢٤بین

 DI2الثانیة 

  يتم توصیل مفتاح خفض السرعةNO  ة الدخل فولت ونقط ٢٤بین

 DI3الثالثة 

  

  

  الفصل السابع



 مغیرات السرعة

 

 ayman.yasser@ymail.com               ٢٤٧ ایمن یاسر                                /م
 

 مغیرات السرعة الریالى:الفصل الثانى

 

  يتم تحويل نقطة الدخل التماثلى لنقطة دخل رقمى بتوصیلAIN- 

 ٢٤الخاص ب (وايضا بصفر فولت ) فولت ١٠الخاص ب (بصفر فولت 

 وتفعیلھا بالترمیز الخاص بھا) فولت

  يتم توصیل مفتاح تشغیل وايقاف عكس بنقطة الدخل التماثلى

AIN+ 

  يتم توصیل شاشة العرض باشارة الخرج التماثلىAOut+    و

AOUT- 

  )نقاط الدخل او الخرج(البرمجة المتعلقة بالتوصیل 
  

  الوظیفة  الترمیز
االعداد 

  االفتراضى
  البرمجة

P0700 ١  مصدر امر التشغیل  
امر التشغیل وااليقاف خارجى = 2

  اى بواسطة نقاط الدخل

P1000 اى سرعة متغیرة بواسطة  ١  ١  امر السرعةMOP   

P0731  
وظیفة نقطة خرج 

  الريالى
  وجود خطأ بالجھاز ٥٢٫٣  52.7

P0771  
وظیفة نقطة الخرج 

  التماثلیة
  اى تردد خرج الجھاز ٢١  21

P0701 
وظیفة نقطة الدخل 

  االولى
 اى مفتاح تشغیل وايقاف ١ ٠

P0702 
وظیفة نقطة الدخل 

  الثانیة
 mopاى نبضة زيادة  ١٣ ٠

P0703 
وظیفة نقطة الدخل 

  الثالثة
 mopاى نبضة خفض  ١٤  ٠

P0704  
وظیفة نقطة الدخل 

  الرابعة
 اى تشغیل وايقاف عكس ٢  ٠

P1040 
  قیمة السرعة

MOP  
  ھرتز ٥٠  ٥

P1031 
  حفظ السرعة

MOP  
  اى تفعیل حفظ السرعة ١  ٠

  
  الشرح

 يعمل ويتوقف المحرك يمین بتشغیل او فصل مفتاح التشغیل يمین 

 يساربتشغیل او فصل مفتاح التشغیل  يعمل ويتوقف المحرك يسار 

  يمكن زيادة سرعة المحرك بالضغط على مفتاح زيادة السرعة

 ومراقبة التردد على شاشة العرض

  يمكن خفض سرعة المحرك بالضغط على مفتاح خفض السرعة

 ومراقبة التردد على شاشة العرض

  

  

  الفصل السابع



 مغیرات السرعة
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 مغیرات السرعة الریالى:الفصل الثانى

  
تشغیل المحرك بواسطة مفتاح خارجى للتشغیل  ١٠مثال 

   سرعیتن ثابتتینوااليقاف 
  

 مفتاح تشغیل وايقاف  

 مفتاح السرعة المتوسطة  

 مفتاح السرعة العالیة  

  فولت تضىء فى حالة الخطأ  ٢٢٠توصیل لمبة بیان حمراء 

  التوصیل

  
  

  متردد او مستمر (يتم توصیل لمبة الخطأ بالجھد المناسب (

 ١١- ١٠بواسطة نقطة الريالى 

  فولت ونقطة الدخل  ٢٤يتم توصیل مفتاح التشغیل وااليقاف بین

 DI1االولى 

  فولت ونقطة الدخل  ٢٤بین  المتوسطةيتم توصیل مفتاح السرعة

  DI2الثانیة 

  فولت ونقطة الدخل الثالثة  ٢٤بین  العالیةيتم توصیل مفتاح السرعة

DI3  

  
  
  
  
  

  الفصل السابع



 مغیرات السرعة

 

 ayman.yasser@ymail.com               ٢٤٩ ایمن یاسر                                /م
 

 مغیرات السرعة الریالى:الفصل الثانى

  
  )نقاط الدخل او الخرج(البرمجة المتعلقة بالتوصیل 

  

  الوظیفة  الترمیز
االعداد 

  االفتراضى
  البرمجة

P0700 ١  مصدر امر التشغیل  
امر التشغیل وااليقاف خارجى = 2

  اى بواسطة نقاط الدخل

P1000 سرعات ثابتةاى  ٣  ١  امر السرعة  

P0731  
وظیفة نقطة خرج 

  الريالى
  وجود خطأ بالجھاز ٥٢٫٣  52.7

P0701 
وظیفة نقطة الدخل 

  االولى
  اى تشغیل وايقاف ١ ٠

P0702 
وظیفة نقطة الدخل 

  الثانیة
  اى سرعة ثابتة  ١٥ ٠

P0703 
وظیفة نقطة الدخل 

  الثالثة
  اى سرعة ثابتة  ١٥ ٩

P1002  
  قیمة السرعة الثانیة

DIN2 
15 HZ  30 HZ  

P1003  
 قیمة السرعة الثالثة

DIN3  
25 HZ  50 HZ  

  
  ملحوظة

 اذا تم تشغیل مفتاح السرعة فقط فلن يحدث شىء 

  المتوسطةاذا تم الضعط على مفتاح التشغیل ومفتاح السرعة 

  المتوسطةسیدور المحرك بالسرعة 

  سیدور  العالیةاذا تم الضعط على مفتاح التشغیل ومفتاح السرعة

  العالیةالمحرك بالسرعة 

 لتشغیل ومفتاح السرعة المتوسطة ومفتاح اذا تم تشغیل مفتاح ا

 السرعة العالیة فسیدور المحرك بمجموع السرعتین

فما ھى  p1082=fmaxاذا كان مجموع السرعتین اكبر من اعلى تردد 
  لتى سیدور بھا؟؟؟؟؟السرعة ا

  
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  

  الفصل السابع
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 مغیرات السرعة الریالى:الفصل الثانى

  
تشغیل المحرك بواسطة مفتاح خارجى للتشغیل  11مثال 

  السريعومفتاح لاليقاف  سرعیتن ثابتتین ووااليقاف 
  

 مفتاح تشغیل وايقاف  

 مفتاح السرعة المتوسطة  

 مفتاح السرعة العالیة 

  وضع طبیعى مغلق السريعمفتاح لاليقاف  

  فولت تضىء فى حالة الخطأ  ٢٢٠توصیل لمبة بیان حمراء 

  التوصیل

  
  

  متردد او مستمر (يتم توصیل لمبة الخطأ بالجھد المناسب (

 ١١- ١٠بواسطة نقطة الريالى 

  فولت ونقطة الدخل  ٢٤يتم توصیل مفتاح التشغیل وااليقاف بین

 DI1االولى 

  فولت ونقطة الدخل  ٢٤يتم توصیل مفتاح السرعة المتوسطة بین

  DI2الثانیة 

  فولت ونقطة الدخل الثالثة  ٢٤يتم توصیل مفتاح السرعة العالیة بین

DI3 

  

  

  

  الفصل السابع



 مغیرات السرعة
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 مغیرات السرعة الریالى:الفصل الثانى

 

  لنقطة الدخل ) مغلقوضع طبیعى ( السريعيتم توصیل مفتاح االيقاف

 )موجب الدخل التماثلى(الرابعة 

  فولت  ١٠يتم توصیل سالب الدخل التماثلى بصفر فولت الخاص ب

  فولت ٢٤فولت الخاص ب ويتم توصیلھا ايضا بصفر 

  )نقاط الدخل او الخرج(البرمجة المتعلقة بالتوصیل 
  

  الوظیفة  الترمیز
االعداد 

  االفتراضى
  البرمجة

P0700 ١  مصدر امر التشغیل  
امر التشغیل وااليقاف خارجى = 2

  اى بواسطة نقاط الدخل

P1000 اى سرعات ثابتة ٣  ١  امر السرعة  

P0731  
وظیفة نقطة خرج 

  الريالى
  وجود خطأ بالجھاز ٥٢٫٣  52.7

P0701 
وظیفة نقطة الدخل 

  االولى
  اى تشغیل وايقاف ١ ٠

P0702 
وظیفة نقطة الدخل 

  الثانیة
  اى سرعة ثابتة  ١٥ ٠

P0703 
وظیفة نقطة الدخل 

  الثالثة
  ثابتةاى سرعة  ١٥ ٩

P0704 
وظیفة نقطة الدخل 

  الرابعة
  اى ايقاف سريع ٤  ٠

P1135 
  زمن االيقاف السريع

Off3 ٣ايقاف 
  ثوانى ٥  5

P1002  
 الثانیةقیمة السرعة 
DIN2 

0 HZ  30 HZ  

P1003  
 الثالثةقیمة السرعة 
DIN3  

5 HZ  50 HZ  

  
  ملحوظة

  ال تستطیع تشغیل المحرك اال اذا كان مفتاح االيقاف مغلقNC 

 اذا تم تشغیل مفتاح السرعة فقط فلن يحدث شىء 

  المتوسطةاذا تم الضعط على مفتاح التشغیل ومفتاح السرعة 

  المتوسطةسیدور المحرك بالسرعة 

  سیدور  العالیةاذا تم الضعط على مفتاح التشغیل ومفتاح السرعة

 العالیة وھكذاالمحرك بالسرعة 

  اذا تم تشغیل مفتاح التشغیل ومفتاح السرعة المتوسطة ومفتاح

 رك بمجموع السرعتینالسرعة العالیة فسیدور المح

  لضغط على مفتاح االيقاف السريع سیتوقف المحرك بزمن تم ااذا

المفتاح وضع طبیعى مغلق بالضغط علیه يصبح ( ثوانى ٥سريع 

 )مفتوح

  الفصل السابع



 مغیرات السرعة

 

 ayman.yasser@ymail.com               ٢٥٢ ایمن یاسر                                /م
 

 مغیرات السرعة الریالى:الفصل الثانى

  
تشغیل المحرك بواسطة مفتاح خارجى للتشغیل  ١٢مثال 

   وثالث سرعات ثابتةوااليقاف 
  

 مفتاح تشغیل وايقاف  

  المنخفضةمفتاح السرعة 

 مفتاح للسرعة المتوسطة  

 مفتاح السرعة العالیة 

  فولت تضىء فى حالة الخطأ  ٢٢٠توصیل لمبة بیان حمراء 

  التوصیل

  
  

  متردد او مستمر (يتم توصیل لمبة الخطأ بالجھد المناسب (

 ١١- ١٠بواسطة نقطة الريالى 

  فولت ونقطة الدخل  ٢٤بین  السرعة المنخفضةيتم توصیل مفتاح

 DI1االولى 

  فولت ونقطة الدخل  ٢٤يتم توصیل مفتاح السرعة المتوسطة بین

  DI2الثانیة 

  فولت ونقطة الدخل الثالثة  ٢٤يتم توصیل مفتاح السرعة العالیة بین

DI3 

  فولت ونقطة الدخل  ٢٤يتم توصیل مفتاح التشغیل وااليقاف بین

 )موجب الدخل التماثلى(الرابعة 

  

  

  الفصل السابع



 مغیرات السرعة
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 مغیرات السرعة الریالى:الفصل الثانى

 

  فولت  ١٠يتم توصیل سالب الدخل التماثلى بصفر فولت الخاص ب

  فولت ٢٤ويتم توصیلھا ايضا بصفر فولت الخاص ب 

  )نقاط الدخل او الخرج(البرمجة المتعلقة بالتوصیل 
  

  الوظیفة  الترمیز
االعداد 

  االفتراضى
  البرمجة

P0700 ١  مصدر امر التشغیل  
وااليقاف خارجى امر التشغیل = 2

  اى بواسطة نقاط الدخل

P1000 اى سرعات ثابتة ٣  ١  امر السرعة  

P0731  
وظیفة نقطة خرج 

  الريالى
  وجود خطأ بالجھاز ٥٢٫٣  52.7

P0701 
وظیفة نقطة الدخل 

  االولى
  اى سرعة ثابتة  ١٥ ٠

P0702 
وظیفة نقطة الدخل 

  الثانیة
  اى سرعة ثابتة  ١٥ ٠

P0703 
 وظیفة نقطة الدخل

  الثالثة
  اى سرعة ثابتة  ١٥ ٩

P1001  ھرتز ١٥  صفر  قیمة السرعة االولى  

P1002  ھرتز ٣٠  ھرتز ٥  قیمة السرعة الثانیة  

P1003 ھرتز ٥٠  ھرتز ١٥  قیمة السرعة الثالثة  

  
  ملحوظة

 سیدور  االولىط على مفتاح التشغیل ومفتاح السرعة اذا تم الضغ

  ھرتز ١٥االولى اى المحرك بالسرعة 

  سیدور  الثانیةاذا تم الضعط على مفتاح التشغیل ومفتاح السرعة

 ھرتز  ٣٠اى  الثانیةالمحرك بالسرعة 

  سیدور  الثالثةاذا تم الضعط على مفتاح التشغیل ومفتاح السرعة

 ھرتز  ٥٠الثالثة اى المحرك بالسرعة 

  ومفتاح  االولىلتشغیل ومفتاح السرعة تم تشغیل مفتاح ااذا

 ھرتز ٤٥اى  فسیدور المحرك بمجموع السرعتین الثانیةالسرعة 

 لذا تم ! نقطة الدخل الرابعة ال تقبل البرمجة كاشارة سرعة ثابتة

 .....برمجتھا كتشغیل وايقاف

  
   

  الفصل السابع



 مغیرات السرعة
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اختیار (تشغیل المحرك بواسطة ثالث سرعات ثابتة  ١٣مثال 

   ومفتاح لاليقاف الحر )مباشر للسرعة
  

 المنخفضةالسرعة  ايقاف/تشغیل  مفتاح 

 للسرعة المتوسطة ايقاف/تشغیل  مفتاح  

 السرعة العالیة ايقاف/تشغیل  مفتاح 

  سیفصل كھرباء عن المحرك (لاليقاف الحر  مغلقمفتاح وضع طبیعى

 )التوقف بفصل مفتاحبالتالى يقف المحرك وقوف حر ولن يعمل اال 

  فولت تضىء فى حالة الخطأ  ٢٢٠توصیل لمبة بیان حمراء 

  التوصیل

  
  

  متردد او مستمر (يتم توصیل لمبة الخطأ بالجھد المناسب (

 ١١- ١٠بواسطة نقطة الريالى 

  فولت ونقطة الدخل  ٢٤يتم توصیل مفتاح السرعة المنخفضة بین

 DI1االولى 

  فولت ونقطة الدخل  ٢٤يتم توصیل مفتاح السرعة المتوسطة بین

  DI2الثانیة 

  فولت ونقطة الدخل الثالثة  ٢٤يتم توصیل مفتاح السرعة العالیة بین

DI3 

  

  

  الفصل السابع
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  بنقطة الدخل ) مغلقوضع طبیعى (يتم توصیل مفتاح االيقاف الحر

 +AINالتماثلى الموجبة 

  ١٠التماثلى بسالب صفر فولت الخاص ب توصیل سالب الدخل يتم 

 فولت ٢٤الخاص ب  فولت وسالب الصفر فولت

  )نقاط الدخل او الخرج(البرمجة المتعلقة بالتوصیل 
  

  الوظیفة  الترمیز
االعداد 

  االفتراضى
  البرمجة

P0700 ١  مصدر امر التشغیل  
امر التشغیل وااليقاف خارجى = 2

  اى بواسطة نقاط الدخل

P1000  اى سرعات ثابتة ٣  ١  السرعةامر  

P0731  
وظیفة نقطة خرج 

  الريالى
  وجود خطأ بالجھاز ٥٢٫٣  52.7

P0701 
وظیفة نقطة الدخل 

  االولى
  امر تشغیل+ اى سرعة ثابتة  ١٦ ٠

P0702 
وظیفة نقطة الدخل 

  الثانیة
  امر تشغیل+ اى سرعة ثابتة  ١٦ ٠

P0703 
وظیفة نقطة الدخل 

  الثالثة
  امر تشغیل+ ثابتة اى سرعة  ١٦ ٩

P0704 
وظیفة نقطة الدخل 

  الرابعة
٠  

  )٢توقف (اى ايقاف حر  ٣
OFF2  

P1001  ھرتز ١٥  صفر  قیمة السرعة االولى  

P1002  ھرتز ٣٠  ھرتز ٥  قیمة السرعة الثانیة  

P1003 ھرتز ٥٠  ھرتز ١٥  قیمة السرعة الثالثة  

  
  االولى بتشغیل مفتاح السرعة االولى سیعمل المحرك بالسرعة

  ھرتز وبفصل المفتاح سیتوقف المحرك ١٥اى 

  بتشغیل مفتاح السرعة الثانیة سیعمل المحرك بالسرعة الثانیة

  ھرتز وبفصل المفتاح سیتوقف المحرك ٣٠اى 

  بتشغیل مفتاح السرعة الثالثة سیعمل المحرك بالسرعة الثالثة

  ھرتز وبفصل المفتاح سیتوقف المحرك ٥٠اى 

  السرعتینبتشغیل سرعتین معا سیعمل المحرك بمجموع  

  بتشغیل مفتاح االيقاف الحر سیفصل الجھاز الكھرباء عن المحرك

  ويقف وقوف حر بعزم القصور الذاتى

  
   

  الفصل السابع
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بواسطة باكثر من ثالث سرعات ثابتة تشغیل المحرك  ١٤مثال 
   بالنظام الثنائى ) اختیار مباشر للسرعة( مفاتیحثالث 

  
 رقم صفر ايقاف/تشغیل  مفتاح bit0 

 واحد  رقم ايقاف/تشغیل  مفتاحbit1  

 اثنین  رقم ايقاف/تشغیل  مفتاحbit2 

  فولت تضىء فى حالة الخطأ  ٢٢٠توصیل لمبة بیان حمراء 

  التوصیل

  
  
  

  متردد او مستمر (يتم توصیل لمبة الخطأ بالجھد المناسب (

 ١١- ١٠بواسطة نقطة الريالى 

  فولت ونقطة الدخل االولى  ٢٤بین  المفتاح االوليتم توصیلDI1 

  فولت ونقطة الدخل الثانیة  ٢٤بین  توصیل المفتاح الثانىيتمDI2  

  فولت ونقطة الدخل الثالثة  ٢٤بین  المفتاح الثالثيتم توصیلDI3 
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  )نقاط الدخل او الخرج(البرمجة المتعلقة بالتوصیل 
  

  الوظیفة  الترمیز
االعداد 

  االفتراضى
  البرمجة

P0700 ١  مصدر امر التشغیل  
امر التشغیل وااليقاف خارجى = 2

  اى بواسطة نقاط الدخل

P1000 سرعات ثابتةاى  ٣  ١  امر السرعة  

P0731  
وظیفة نقطة خرج 

  الريالى
  وجود خطأ بالجھاز ٥٢٫٣  52.7

P0701 
وظیفة نقطة الدخل 

  االولى
٠ 

اى سرعة ثابتة نظام ثنائى  ١٧
  اشارة تشغیل+

P0702 
وظیفة نقطة الدخل 

  الثانیة
٠ 

اى سرعة ثابتة نظام ثنائى  ١٧
  اشارة تشغیل+

P0703 
وظیفة نقطة الدخل 

  الثالثة
٩ 

اى سرعة ثابتة نظام ثنائى  ١٧
  اشارة تشغیل+

P1001  ھرتز ١٠  صفر  قیمة السرعة االولى  

P1002  ھرتز ٢٠  ھرتز ٥  قیمة السرعة الثانیة  

P1003 ھرتز ٣٥  ھرتز ١٥  قیمة السرعة الثالثة  

P1004 ھرتز ٥٠  ھرتز ١٥  قیمة السرعة الرابعة  

P1005 
قیمة السرعة 

  الخامسة
    ھرتز ٢٠

P1006 
السرعة قیمة 

  السادسة
    ھرتز ٢٥

P1007 ھرتز ٣٠  قیمة السرعة السابعة    

  
  ملحوظة

  سیدور المحرك بالسرعة وايقاف باقى المفاتیح  االول تشغیلاذا تم

  االولى

  سیدور المحرك وايقاف باقى المفاتیح  المفتاح الثانى تشغیلاذا تم

 الثانیةبالسرعة 

  وايقاف باقى المفاتیح   الثانىالمفتاح االولى والمفتاح  تشغیلاذا تم

  الثالثةسیدور المحرك بالسرعة 

  وايقاف باقى المفاتیح سیعمل المحرك  الثالثمفتاح الاذا تم تشغیل

 بالسرعة الرابعة وھكذا

الھدف من ھذا النظام و  binaryذا مايعرف بنظام السرعة الثنائى ھ
 !مفاتیح فقط ٣الحصول على عدد كبیر من السرعات الثابتة باستخدام 

  
  

  الفصل السابع
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اختیار السرعة يكون ثنائى بمعنى كل مفتاح يمثل خانة من رقم ثنائى من 
  ثالث خانات

  ....٣- ٢- ١لتحويل الرقم الثنائى الى رقم عشرى 
  ١يتم ضرب حالة المفتاح االول فى 

  ٢يتم ضرب حالة المفتاح الثانى فى 
  ٤يتم ضرب حالة المفتاح الثالث فى 

 او فقط اتبع الجدولويتم جمع الثالث نواتج يعطیك رقم السرعة الثابتة 
  

ترمیز 
  السرعة

رقم 
  السرعة

الرقم 
  العشرى

الرقم 
  الثنائى

مفتاح 
 االول

مفتاح 
 الثانى

مفتاح 
 الثالث

مفتاح 
  الرابع

      1  2  4  8  

P1001 
السرعة 
  االولى

1  0001  
  )مفصول(٠  )مفصول(٠  )مفصول(٠  )يعمل( ١

P1002  
السرعة 

  الثانیة
2  0010  

  )مفصول(٠  )مفصول(٠  )يعمل( ١  )مفصول(٠

P1003  
السرعة 

  الثالثة
3  0011  

  )مفصول(٠  )مفصول(٠  )يعمل( ١  )يعمل( ١

P1004  
السرعة 

  الرابعة
4  0100  

  )مفصول(٠  )يعمل( ١  )مفصول(٠  )مفصول(٠

P1005  
السرعة 
  الخامسة

5  0101  
  )مفصول(٠  )يعمل( ١  )مفصول(٠  )يعمل( ١

                

                
P1015  ١٥  15  1111  يعمل( ١  )يعمل( ١  )يعمل( ١  )يعمل( ١(  
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تاح تشغیل وايقاف والتحكم فى بمفتشغیل المحرك  ١٥مثال 

   السرعة بواسطة مقاومة متغیرة او بسرعیتن ثابتتین
  

 المحرك ايقاف/تشغیل  مفتاح 

 السرعة الثابتة االولى مفتاح  

 السرعة الثابتة الثانیة مفتاح 

  كیلو اوم للتحكم فى السرعة ٥توصیل مقاومة متغیرة 

  فولت تضىء فى حالة الخطأ  ٢٢٠توصیل لمبة بیان حمراء 

  التوصیل

  
  

  متردد او مستمر (يتم توصیل لمبة الخطأ بالجھد المناسب (

 ١١- ١٠بواسطة نقطة الريالى 

  فولت ونقطة الدخل  ٢٤بین  االيقاف/التشغیليتم توصیل مفتاح

 DI1االولى 

  فولت ونقطة الدخل الثانیة  ٢٤بین  السرعة االولىيتم توصیل مفتاح

DI2  

  فولت ونقطة الدخل الثالثة  ٢٤بین  السرعة الثانیةيتم توصیل مفتاح

DI3 

  

  

  

  

  الفصل السابع
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  فولت  ١٠يتم توصیل طرفى المقاومة الثابتة بین صفر فولت و

 +AINnوالطرف المتغیر الى نقطة الدخل التماثلى الموجبة 

  يتم توصیل نقطة الدخل التماثلى السالبةAin- بصفر فولت 

  )نقاط الدخل او الخرج(البرمجة المتعلقة بالتوصیل 
  

  الوظیفة  الترمیز
االعداد 

  االفتراضى
  البرمجة

P0700 ١  مصدر امر التشغیل  
امر التشغیل وااليقاف خارجى = 2

  اى بواسطة نقاط الدخل

P1000 ١  امر السرعة  
اشارة تماثلیة + اى سرعة ثابتة  ٢٣

  )االولوية للسرعة الثابتة(

P0731  
وظیفة نقطة خرج 

  الريالى
  وجود خطأ بالجھاز ٥٢٫٣  52.7

P0701 
وظیفة نقطة الدخل 

  االولى
  ايقاف/تشغیلاى  ١ ٠

P0702 
وظیفة نقطة الدخل 

  الثانیة
  اى سرعة ثابتة  ١٥ ٠

P0703 
وظیفة نقطة الدخل 

  الثالثة
  اى سرعة ثابتة  ١٥ ٩

P1002  
  قیمة السرعة الثانیة

Din2 
  ھرتز ٣٠  ھرتز ٥

P1003  
 الثالثةقیمة السرعة 

Din3  
  ھرتز ٥٠  ھرتز ١٥

P2000 
  قیمة السرعة التماثلیة

Analog setpoint  
  ھرتز ٥٠  ٥٠

  
  ملحوظة

  اذا تم الضعط على مفتاح التشغیل سیدور المحرك بالسرعة

 فولت  ١٠- ٠المحددة بالمقاومة المتغیرة او باشارة 

  اذا تم الضعط على مفتاح التشغیل ومفتاح السرعة االولى سیدور

 المحرك بالسرعة االولى  وسیتم الغاء تاثیر المقاومة المتغیرة

  سیدور  الثانیةاذا تم الضعط على مفتاح التشغیل ومفتاح السرعة

 الثانیة وسیتم الغاء تاثیر المقاومة المتغیرة المحرك بالسرعة 

  اذا تم تشغیل اكثر من سرعة معا سیدور المحرك بمجموع السرعات  

  الفصل السابع



 مغیرات السرعة
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المحرك  وايقافلحظى تاح تشغیل بمفتشغیل المحرك  ١٦مثال 

والتحكم فى السرعة بواسطة مقاومة  بمفتاح ايقاف لحظى
  متغیرة 

  
 وضع طبیعى مفتوح لحظىتشغیل  مفتاح 

 وضع طبیعى مغلق ايقاف لحظى مفتاح  

 وضع طبیعى مفتوح لحظى لتأكید الخطأ مفتاح 

  كیلو اوم للتحكم فى السرعة ٥توصیل مقاومة متغیرة 

  فولت تضىء فى حالة الخطأ  ٢٢٠توصیل لمبة بیان حمراء 

  التوصیل

  
  

  متردد او مستمر (يتم توصیل لمبة الخطأ بالجھد المناسب (

 ١١- ١٠بواسطة نقطة الريالى 

  فولت ونقطة  ٢٤بین  نقطة مفتوحة من ريالى التحكميتم توصیل

 DI1الدخل االولى 

  فولت ونقطة الدخل الثالثة  ٢٤بین  تاكید الخطأيتم توصیل مفتاح

DI3 

  ٢٤يتم استخدام مفتاح تشغیل توالى مع مفتاح االيقاف لتوصیل 

 فولت لبوبینة ريالى التحكم والطرف االخر للبوبینة يتصل بصفر فولت

  

  

  

  الفصل السابع
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 نقطة تعويض لمفتاح يتم استخدام نقطة مفتوحة من ريالى التحكم ك

 التشغیل اللحظى

  فولت  ١٠يتم توصیل طرفى المقاومة الثابتة بین صفر فولت و

 +AINnوالطرف المتغیر الى نقطة الدخل التماثلى الموجبة 

  لدخل التماثلى السالبة توصیل نقطة ايتمAin- بصفر فولت 

 
  )نقاط الدخل او الخرج(البرمجة المتعلقة بالتوصیل 

  

  الوظیفة  الترمیز
االعداد 

  االفتراضى
  البرمجة

P0700 ١  مصدر امر التشغیل  
امر التشغیل وااليقاف خارجى = 2

  اى بواسطة نقاط الدخل

P1000 ١  امر السرعة  
سرعة متغیرة بواسطة المقاومة  ٢

  المتغیرة

P0731  
وظیفة نقطة خرج 

  الريالى
  وجود خطأ بالجھاز ٥٢٫٣  52.7

P0701 
وظیفة نقطة الدخل 

  االولى
  ايقاف/اى تشغیل ١ ٠

P0703 
نقطة الدخل وظیفة 

  الثالثة
  اى تأكید الخطأ ٩ ٩

P2000 
  قیمة السرعة التماثلیة

Analog setpoint  
  ھرتز ٥٠  ٥٠

 
  الشرح
  بالضغط على مفتاح التشغیل يعمل ريالى التحكم ويغلق نقطته

 بالتالى يعمل المحرك din1المفتوحة المتصلة بنقطة الدخل االولى 

  بالضغط على مفتاح االيقاف سیفصل ريالى التحكم بالتالى تفصل

بالتالى يقف المحرك بزمن التباطؤ  din1نقطته المفتوحة المتصل ب 

 المحدد مسبقا

 يمكن التحكم بالسرعة بواسطة المقاومة المتغیرة 

  فى حالة فصل الجھاز بسبب الخطأ تضىء لمبة الخطأ الحمراء

  !لتأكید رسالةا لخطأيستخدم مفتاح تأكید الخطأ و

   

  الفصل السابع
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ويسار  بمفتاح تشغیل لحظىيمین تشغیل المحرك  ١٧مثال 
وايقاف المحرك بمفتاح ايقاف لحظى  بمفتاح تشغیل لحظى

  والتحكم فى السرعة بواسطة مقاومة متغیرة 
  

 وضع طبیعى مفتوح يمین تشغیل لحظى مفتاح 

 وضع طبیعى مفتوح مفتاح تشغیل لحظى يسار 

 وضع طبیعى مغلق ايقاف لحظى مفتاح  

  كیلو اوم للتحكم فى السرعة ٥توصیل مقاومة متغیرة 

  فولت تضىء فى حالة الخطأ  ٢٢٠توصیل لمبة بیان حمراء 

  التوصیل

  
  

  متردد او مستمر (يتم توصیل لمبة الخطأ بالجھد المناسب (

 ١١- ١٠بواسطة نقطة الريالى 

  فولت ونقطة  ٢٤بین  ١التحكميتم توصیل نقطة مفتوحة من ريالى

 DI1الدخل االولى 

 فولت ونقطة  ٢٤بین  ٢يتم توصیل نقطة مفتوحة من ريالى التحكم

 DI2الدخل الثانیة 

  فولت ونقطة الدخل الثالثة  ٢٤يتم توصیل مفتاح تاكید الخطأ بین

DI3 

 
 

  الفصل السابع
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  لتوصیل توالى مع مفتاح االيقاف يمین يتم استخدام مفتاح تشغیل

والطرف االخر للبوبینة يتصل بصفر  ١فولت لبوبینة ريالى التحكم ٢٤

 فولت

  يتم استخدام نقطة مفتوحة من ريالى التحكم كنقطة تعويض لمفتاح

 التشغیل اللحظى

  يتم استخدام مفتاح تشغیل يسار توالى مع مفتاح االيقاف لتوصیل

نة يتصل بصفر والطرف االخر للبوبی ٢فولت لبوبینة ريالى التحكم ٢٤

 فولت

  يتم استخدام نقطة مفتوحة من ريالى التحكم كنقطة تعويض لمفتاح

 التشغیل اللحظى

  فولت  ١٠يتم توصیل طرفى المقاومة الثابتة بین صفر فولت و

 +AINnوالطرف المتغیر الى نقطة الدخل التماثلى الموجبة 

  يتم توصیل نقطة الدخل التماثلى السالبةAin- بصفر فولت 

 
  )نقاط الدخل او الخرج(برمجة المتعلقة بالتوصیل ال
  

  الوظیفة  الترمیز
االعداد 

  االفتراضى
  البرمجة

P0700 ١  مصدر امر التشغیل  
امر التشغیل وااليقاف خارجى = 2

  اى بواسطة نقاط الدخل

P1000 ١  امر السرعة  
سرعة متغیرة بواسطة المقاومة  ٢

  المتغیرة

P0731  
وظیفة نقطة خرج 

  الريالى
  وجود خطأ بالجھاز ٥٢٫٣  52.7

P0701 
وظیفة نقطة الدخل 

  االولى
  ايقاف/اى تشغیل ١ ٠

P0702 
وظیفة نقطة الدخل 

  الثانیة
  ايقاف عكس/اى تشغیل ٢  

P0703 
وظیفة نقطة الدخل 

  الثالثة
  اى تأكید الخطأ ٩ ٩

P2000 
  قیمة السرعة التماثلیة

Analog setpoint  
  ھرتز ٥٠  ٥٠

  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل السابع
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  الشرح

  
  ٢٤بالضغط على مفتاح التشغیل سیعمل الريالى االول بالتالى يصل 

 ويعمل المحرك يمین din1فولت لنقطة الدخل االولى 

  ٢بالضغط على مفتاح التشغیل يسار سیعمل ريالى التحكم 

وسیستمر المحرك فى  din2 فولت لنقطة الدخل الثانیة ٢٤وسیصل 

 الدوران يمین

  اذا تم الضغط على مفتاح االيقاف سیفصل الريالى االول وايضا الثانى

 لجھاز بالتالى يتوقف المحركلبالتالى تفصل اى اشارة لنقاط الدخل 

  اذا تم الضغط على مفتاح التشغیل يسار والمحرك متوقف سیعمل

  المحرك يسار

   

  السابعالفصل 
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وايقاف المحرك تشغیل المحرك بمفتاح تشغیل لحظى  ١٨مثال 

بمفتاح ايقاف لحظى والتحكم فى السرعة بواسطة مفتاحین 
  مفتاح لزيادة السرعة ومفتاح لخفض السرعة

  مع وجود اشارة خطأ خارجیة
  

 وضع طبیعى مفتوح تشغیل لحظى مفتاح 

 وضع طبیعى مغلق ايقاف لحظى مفتاح  

 وضع طبیعى مفتوح لزيادة السرعةلحظى  مفتاح 

  وضع طبیعى مفتوح السرعةمفتاح لحظى لخفض 

  فولت تضىء فى حالة الخطأ  ٢٢٠توصیل لمبة بیان حمراء 

 لفصل الجھاز  اشارة خطأ خارجیةtrip 

  التوصیل

  
  

  متردد او مستمر (يتم توصیل لمبة الخطأ بالجھد المناسب (

 ١١- ١٠بواسطة نقطة الريالى 

  فولت ونقطة  ٢٤يتم توصیل نقطة مفتوحة من ريالى التحكم بین

 DI1الدخل االولى 

  فولت ونقطة الدخل الثانیة  ٢٤يتم توصیل مفتاح زيادة السرعة بین

DI2 

  

  

  الفصل السابع
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  فولت ونقطة الدخل الثالثة  ٢٤يتم توصیل مفتاح خفض السرعة بین

DI3 

  ٢٤مفتاح االيقاف لتوصیل يتم استخدام مفتاح تشغیل توالى مع 

 فولت لبوبینة ريالى التحكم والطرف االخر للبوبینة يتصل بصفر فولت

  يتم استخدام نقطة مفتوحة من ريالى التحكم كنقطة تعويض لمفتاح

 التشغیل اللحظى

  يتم توصیل طرف اشارة الفصل الخارجى بنقطة الدخل التماثلى

  +AINالموجبة 

  سالب الدخل التماثلىAIN- فولت  ١٠وصل بصفر فولت الخاص ب ت

 فولت ٢٤وايضا بصفر فولت الخاص ب 

 
  )نقاط الدخل او الخرج(البرمجة المتعلقة بالتوصیل 

  

  الوظیفة  الترمیز
االعداد 

  االفتراضى
  البرمجة

P0700 ١  مصدر امر التشغیل  
امر التشغیل وااليقاف خارجى = 2

  اى بواسطة نقاط الدخل

P1000 ١  امر السرعة  
سرعة متغیرة بواسطة المقاومة  ٢

  المتغیرة

P0731  
وظیفة نقطة خرج 

  الريالى
  وجود خطأ بالجھاز ٥٢٫٣  52.7

P0701 
وظیفة نقطة الدخل 

  االولى
  ايقاف/اى تشغیل ١ ١

P0702 
وظیفة نقطة الدخل 

  الثانیة
  MOP upاى زيادة السرعة  ١٣  ١٢

P0703 
وظیفة نقطة الدخل 

  الثالثة
 MOP downاى خفض السرعة  ١٤ ٩

P0704 
وظیفة نقطة الدخل 

  الرابعة
  tripاى اشارة فصل خارجى  ٢٩  ٠

P1040 
  قیمة السرعة 
MOP setpoint  

  ھرتز ٥٠  ٥

P1031 
  حفظ السرعة 
Mop memory  

٠  
اى مفعل اى يقوم بحفظ السرعة  ١

  المدخلة بواسطة االسھم

  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل السابع
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 الشرح
  اذا تم الضغط على مفتاح التشغیل سیعمل الريالى االول

بالتالى يعمل  din1فولت لنقطة الدخل االولى  ٢٤وسیصل 

  المحرك

  اذا تم الضغط على مفتاح االيقاف سیفصل الريالى االول بالتالى

  فولت عن نقطة الدخل االولى بالتالى يتوقف المحرك ٢٤يفصل 

 عة فستزيدا لسرعةاذا تم الضغط على مفتاح زيادة السر!  

 اذا تم الضغط على مفتاح ايقاف السرعة فستنخفض السرعة!  

  الدخل التماثلى(فولت لنقطة الدخل الرابعة  ٢٤اذا وصلت (

اى انه فصل نتیجة  F0085رسالة خطأ  ويعطىسیفصل الجھاز 

  اشارة خطأ خارجیة

  الھدف ھو فصل الجھاز فى حالة وجود خطأ فى جھاز اخر

  !طین ببعضوالمحركین مرتب

  مثال سیر يغذى ماكینة تعبئة وفصلت ماكینة التعبئة الى سبب

من ريالى مغیر السرعة  خارجیةيتم استخدام اشارة خطأ 

بماكینة التعبئة توصل كنقطة دخل لمغیر السرعة للسیر كاشارة 

  خطأ خارجى

  
   

  الفصل السابع
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تشغیل المحرك بنظام التحكم المغلق بوجود اشارة  ١٩مثال 

استخدام مفتاح تشغیل وايقاف وفولت  ١٠-٠تغذية عكسیة 
  ومفتاح لزيادة السرعة ومفتاح اخر لخفض السرعة

  
 وايقاف مفتاح تشغیل 

 مفتاح لحظى لزيادة السرعة 

 مفتاح لحظى لخفض السرعة 

  تغذية (لنقطة الدخل التماثلى فولت  ١٠- ٠توصیل اشارة تماثلیة

 ) feed backعكسیة 

  فولت الى شاشة عرض لبیان  ١٠- ٠توصیل اشارة خرج تماثلى

  التردد

  فولت تضىء فى حالة الخطأ  ٢٢٠توصیل لمبة بیان حمراء 

  
  التوصیل

  

  
  

  متردد او مستمر (يتم توصیل لمبة الخطأ بالجھد المناسب (

 ١١- ١٠بواسطة نقطة الريالى 

  فولت ونقطة الدخل  ٢٤يتم توصیل مفتاح التشغیل وااليقاف بین

 DI1االولى 

  فولت ونقطة الدخل الثانیة  ٢٤يتم توصیل مفتاح زيادة السرعة بین

DI2 

  

  الفصل السابع
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  فولت ونقطة الدخل الثالثة  ٢٤بین  خفض السرعةيتم توصیل مفتاح

DI3 

 نقطة الدخل الى  فولت ١٠-٠المرجعیة  يتم توصیل االشارة التماثلیة

 +AINالموجبة 

  يتم توصیل سالب االشارة التماثلیة المرجعیة بسالب اشارة الدخل

 -AINالتماثلى 

  يتم توصیل شاشة عرض بخرج الجھاز التماثلىAOUT+  وAOUt- 

 

  )نقاط الدخل او الخرج(البرمجة المتعلقة بالتوصیل 
  

  الوظیفة  الترمیز
االعداد 

  االفتراضى
  البرمجة

P0700 ١  مصدر امر التشغیل  
امر التشغیل وااليقاف خارجى اى = 2

  بواسطة نقاط الدخل

P0731  
وظیفة نقطة خرج 

  الريالى
  وجود خطأ بالجھاز ٥٢٫٣  52.7

P0771  
وظیفة نقطة الخرج 

  التماثلیة
  اى تردد خرج الجھاز ٢١  21

P0701 
وظیفة نقطة الدخل 

  االولى
 اى مفتاح تشغیل وايقاف ١ ١

P0702 
وظیفة نقطة الدخل 

  الثانیة
  لسرعةا اى زيادة ١٣  ٩

P0703 
وظیفة نقطة الدخل 

  الثالثة
  اى خفض السرعة ١٤ ٠

P2200 
تفعیل نظام التحكم 

 PIDالمغلق 
 PIDاى تفعیل النظام المغلق  ١  0

P2253 
نقطة تشغیل نظام 

 pidالتحكم المغلق 
setpoint 

  
استخدام االسھم لزيادة او اى   ٢٢٥٠

 السرعةخفض 

P2264 

القیمة المرجعیة لنظام 
التحكم المغلق 

reference or feed 
back 

  
اى ان القیمة المرجعیة لنظام   755.0

التحكم المغلق النقطة التماثلیة 
  AI1 االولى

P2231 ٠  حفظ قیمة السرعة  
اى تفعیل حفظ قیمة السرعة  ١

 المدخلة بواسطة االسھم

P2232 
منع عكس الحركة 

قیمة سرعة بواسطة 
  سالبة

 اى مفعل ١  ١

P2240 
قیمة السرعة المدخلة 

  بواسطة االسھم
٧٠  %١٠% 

P2000 ھرتز ٥٠    قیمة السرعة التماثلیة  

  
  

  الفصل السابع
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  الشرح
  وااليقاف بواسطة مفتاح التشغیل التشغیليتم  

بواسطة مفتاح  )ھرتز ٣٥% (٧٠يتم زيادة او خفض السرعة عن  

اعلى سرعة التتعدى (زيادة السرعة ومفتاح خفض السرعة 

p1082=f max ( 

يقوم الجھاز بقراءة القیمة الفعلیة للسريان بواسطة نقطة الدخل  

بواسطة مفتاحى زيادة وخفض (التماثلى ومقارنتھا بالقیمة المطلوبة 

قیمة ويقوم بزيادة او خفض السرعة لتثبیت السريان عند ال) السرعة

 المطلوبة

 ٥٠من % ٧٠اى  P2000القیمة المطلوبة تدخل كنسبة مئوية من  

  ھرتز ٣٥=٥٠*٠٫٧ھرتز اى 

يستخدم للتحكم فى تثبیت قیمة الضغط او  PIDنظام التحكم المغلق 
فى حالة (او درجة الحرارة )  فى حالة الطلمبات(السريان او المستوى 

حیث يتم توصیل اشارة تغذية عكسیة اى اشارة فعلیة للقیمة ) المراوح
ويقوم الجھاز ) درجة حرارة-مستوى-سريان-ضغط(المراد التحكم فیھا 

ة الفعلیة والتحكم فى سرعة المحرك بمقارنة القیمة المطلوبة بالقیم
  بالزيادة او النقصان لتثبیت القیمة

يستخدم ھذا النظام للحصول على اداء عالى وسرعة استجابة عالیة ودقة 
  اعلى من نظام التحكم المفتوح

 وله ترمیز ! زمن تسارع وتباطؤ نظام التحكم المغلق يكون ثانیة واحدة

  ى حالة التحكم المفتوحمختلف عن ترمیز التسارع والتباطؤ ف

  ترمیز قیمة السرعةMOP  المدخلة باالسھم لنظام التحكم المغلق

يختلف عن ترمیز نظام التحكم المفتوح كذلك ترمیز منع الحركة 

  !وحفظ القیمة

 قیم السرعات الثابتة لنظام التحكم المغلق يختلف عن ترمیز  ترمیز

  نظام التحكم المفتوح

  
   

  الفصل السابع
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تشغیل المحرك بنظام التحكم المغلق بوجود اشارة  ٢٠مثال 

سرعة فولت واستخدام مفتاح تشغیل وايقاف  ١٠-٠تغذية عكسیة 
  ثابتة 

  
 سرعة ثابتة وايقاف مفتاح تشغیل 

  لعمل تأكید الخطأمفتاح لحظى 

  تغذية (فولت لنقطة الدخل التماثلى  ١٠- ٠توصیل اشارة تماثلیة

 ) feed backعكسیة 

  فولت تضىء فى حالة الخطأ  ٢٢٠توصیل لمبة بیان حمراء 

  
  التوصیل

  

  
  

  متردد او مستمر (يتم توصیل لمبة الخطأ بالجھد المناسب (

 ١١- ١٠بواسطة نقطة الريالى 

  فولت  ٢٤بین  للسرعة الثابتة التشغیل وااليقافيتم توصیل مفتاح

 DI1ونقطة الدخل االولى 

  فولت ونقطة الدخل الثالثة  ٢٤بین  تأكید الخطأيتم توصیل مفتاح

DI3 

  

  

  الفصل السابع
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 فولت الى نقطة الدخل  ١٠-٠المرجعیة  يتم توصیل االشارة التماثلیة

 +AINالموجبة 

  يتم توصیل سالب االشارة التماثلیة المرجعیة بسالب اشارة الدخل

 -AINالتماثلى 

 

  )نقاط الدخل او الخرج(البرمجة المتعلقة بالتوصیل 
  

  الوظیفة  الترمیز
االعداد 

  االفتراضى
  البرمجة

P0700 ١  مصدر امر التشغیل  
امر التشغیل وااليقاف خارجى اى = 2

  بواسطة نقاط الدخل

P0731  
وظیفة نقطة خرج 

  الريالى
  وجود خطأ بالجھاز ٥٢٫٣  52.7

P0701 
وظیفة نقطة الدخل 

  االولى
 اى سرعة ثابتة واشارة تشغیل ١٦ ١

P0703 
الدخل  وظیفة نقطة
  الثالثة

  اى تأكید الخطأ ٩ ٠

P2200 
تفعیل نظام التحكم 

 PIDالمغلق 
 PIDاى تفعیل النظام المغلق  ١  0

P2253 
نقطة تشغیل نظام 

 pidالتحكم المغلق 
setpoint 

 اشارة السرعة ثابتةاى   ٢٢٥٤  

P2264 

القیمة المرجعیة لنظام 
التحكم المغلق 

reference or feed 
back 

  
اى ان القیمة المرجعیة لنظام   755.0

التحكم المغلق النقطة التماثلیة 
  AI1 االولى

P2201 
  سرعة ثابتة اولى

PID  
٧٠  %٠% 

P2000 ھرتز ٥٠    قیمة السرعة التماثلیة  

  
  

 PIDبالضغط على مفتاح التشغیل سیبدء الجھاز العمل بنظام تحكم مغلق 
فان  بالقیمة الثابتة المطلوبةلفعلى ومقارنته حیث سیقوم بقراءة السريان ا

  انخفض زاد السرعة وان ارتفع خفض السرعة لتثبیت السريان
  

 ٥٠من % ٧٠اى  P2000القیمة المطلوبة تدخل كنسبة مئوية من  

  ھرتز ٣٥=٥٠*٠٫٧ھرتز اى 

  
  

  
  

  الفصل السابع



 مغیرات السرعة

 

 ayman.yasser@ymail.com               ٢٧٤ ایمن یاسر                                /م
 

 مغیرات السرعة الریالى:الفصل الثانى

  
تشغیل المحرك بنظام التحكم المغلق بوجود اشارة  ٢١مثال 

اختیار (ثالث سرعات ثابتة فولت واستخدام  ١٠-٠تغذية عكسیة 
  )مباشر

  
 اولىثابتة سرعة  وايقاف مفتاح تشغیل  

 ثانیة  ثابتة وايقاف سرعة مفتاح تشغیل 

 ثالثة  ثابتة وايقاف سرعة مفتاح تشغیل 

  تغذية (فولت لنقطة الدخل التماثلى  ١٠- ٠توصیل اشارة تماثلیة

 ) feed backعكسیة 

  فولت تضىء فى حالة الخطأ  ٢٢٠توصیل لمبة بیان حمراء 

  
  التوصیل

  

  
  

  متردد او مستمر (يتم توصیل لمبة الخطأ بالجھد المناسب (

 ١١- ١٠بواسطة نقطة الريالى 

  ٢٤بین  االولى للسرعة الثابتةيتم توصیل مفتاح التشغیل وااليقاف 

 DI1فولت ونقطة الدخل االولى 

 ٢٤بین  يتم توصیل مفتاح التشغیل وااليقاف للسرعة الثابتة الثانیة 

 DI2فولت ونقطة الدخل الثالثة 

  

  

  

  الفصل السابع
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  ٢٤يتم توصیل مفتاح االتشغیل وااليقاف للسرعة الثابتة الثالثة بین 

 DI3فولت ونقطة الدخل الثالثة 

 فولت الى نقطة الدخل  ١٠-٠المرجعیة  يتم توصیل االشارة التماثلیة

 +AINالموجبة 

  يتم توصیل سالب االشارة التماثلیة المرجعیة بسالب اشارة الدخل

 -AINالتماثلى 

 

  )نقاط الدخل او الخرج(لقة بالتوصیل البرمجة المتع
  

  الوظیفة  الترمیز
االعداد 

  االفتراضى
  البرمجة

P0700 ١  مصدر امر التشغیل  
امر التشغیل وااليقاف خارجى اى = 2

  بواسطة نقاط الدخل

P0731  
وظیفة نقطة خرج 

  الريالى
  وجود خطأ بالجھاز ٥٢٫٣  52.7

P0701 
وظیفة نقطة الدخل 

  االولى
 اشارة تشغیل+ثابتةاى سرعة  ١٦ ١

P0702 
وظیفة نقطة الدخل 

  الثانیة
 اشارة تشغیل+اى سرعة ثابتة ١٦  ٩

P0703 
وظیفة نقطة الدخل 

  الثالثة
 اشارة تشغیل+اى سرعة ثابتة ١٦ ٠

P2200 
تفعیل نظام التحكم 

 PIDالمغلق 
 PIDاى تفعیل النظام المغلق  ١  0

P2253 
نقطة تشغیل نظام 

 pidالتحكم المغلق 
setpoint 

 اشارة السرعة ثابتةاى   ٢٢٥٤  

P2264 

القیمة المرجعیة لنظام 
التحكم المغلق 

reference or feed 
back 

  
اى ان القیمة المرجعیة لنظام   755.0

التحكم المغلق النقطة التماثلیة 
  AI1 االولى

P2201 
  سرعة ثابتة اولى

PID  
٠  30% 

P2202 
  سرعة ثابتة ثانیة

PID  
  50%  

P2203  
  سرعة ثابتة ثالثة

PID  
  80%  

P2000 ھرتز ٥٠    قیمة السرعة التماثلیة  

  
   

  الفصل السابع



 

ayman.yasser@ymail.com 
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  تطبیقات
  

  

  الفصل الثامن
 مغیرات السرعة

ایمن یاسر                                /م
 

  



 

ayman.yasser@ymail.com 

التحكم فى طلمبة بواسطة مفتاح تشغیل سلكتور للتشغیل 
واستخدام  وااليقاف مع وجود مقاومة متغیرة للتحكم فى السرعة

 فولت تضىء فى حالة الخطأ 

 ٢٢٠كیلو وات وجھد احادى الطور 

االطوار بالتالى 

  U-V-Wيتم توصیل اطراف المحرك الى خرج جھاز مغیر السرعة 

مع مالحظة استخدام ، 
  )اقل جھد واعلى تیار مسجلین على الیافطة

حیث يقوم الجھاز بعمل ضبط مصنع 
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التحكم فى طلمبة بواسطة مفتاح تشغیل سلكتور للتشغیل 
وااليقاف مع وجود مقاومة متغیرة للتحكم فى السرعة

  Sالتسارع والتباطؤ على شكل منحنى حرف 
  التشغیل وااليقاف بواسطة مفتاح

  لحظى  تأكید الخطأ بواسطة مفتاح

  التحكم بالسرعة بواسطة مقاومة متغیرة

فولت تضىء فى حالة الخطأ  ٢٢٠توصیل لمبة بیان حمراء 

  بیانات المحرك
  امبیر          ٥٫٢/٣فولت          

   ٠٫٨٥معامل القدرة          كیلو وات
  دقیقة/لفة ٢٨٥٠

   جھاز مغیر السرعة المستخدم
كیلو وات وجھد احادى الطور  ١٫٥من سیمنز بقدرة  ٤٢٠

  :اوال توصیل المحرك
فولت اى ان  ٢٢٠جھاز مغیر السرعة احادى الوجه 

االطوار بالتالى فولت ثالثى  ٢٢٠اقصى جھد خرج ھو 
الن جھد دلتا لھذا المحرك (يتم توصیل المحرك دلتا 

يتم توصیل اطراف المحرك الى خرج جھاز مغیر السرعة 
  p0010=1يتم تفعیل خیار الضبط السريع 

، كما بالصورة التالىة يتم ادخال بیانات المحرك للجھاز
اقل جھد واعلى تیار مسجلین على الیافطة(قیمة جھد دلتا وتیار دلتا 
حیث يقوم الجھاز بعمل ضبط مصنع   P3900=1يتم انھاء الضبط السريع 

  لباقى الترمیز وايضا قیاس اى بیانات ضرورية

  

  الفصل الثامن
 مغیرات السرعة

ایمن یاسر                                /م
 

  
  :١تطبیق 

التحكم فى طلمبة بواسطة مفتاح تشغیل سلكتور للتشغیل 
وااليقاف مع وجود مقاومة متغیرة للتحكم فى السرعة

التسارع والتباطؤ على شكل منحنى حرف 
 التشغیل وااليقاف بواسطة مفتاح

 تأكید الخطأ بواسطة مفتاح

 التحكم بالسرعة بواسطة مقاومة متغیرة

  توصیل لمبة بیان حمراء

بیانات المحرك
فولت           ٢٢٠/٣٨٠

كیلو وات ١٫٥ 
٢٨٥٠السرعة 

  
جھاز مغیر السرعة المستخدم

٤٢٠میكرومستر 
  فولت

  
اوال توصیل المحرك

جھاز مغیر السرعة احادى الوجه 
اقصى جھد خرج ھو 

يتم توصیل المحرك دلتا 
  )فولت ٢٢٠

 
يتم توصیل اطراف المحرك الى خرج جھاز مغیر السرعة 

يتم تفعیل خیار الضبط السريع 
يتم ادخال بیانات المحرك للجھاز

قیمة جھد دلتا وتیار دلتا 
يتم انھاء الضبط السريع 

لباقى الترمیز وايضا قیاس اى بیانات ضرورية
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  التحكميتم برمجة نوع نظام : ثانیا
 بالتالى سیتم  وھو من احمال العزم المتغیر التطبیق ھو الطلمبة

بین الجھد والتحكم  ةاى العالق تربیعى منحنىاختیار نوع التحكم 

 Quadrtic V/Fعلى شكل منحنى

  يتم منع التشغیل فى السرعات المنخفضة لذا نضع اقل تردد لیس

 ھرتز مثال ١٥صفر لكن 

  وھو التردد المقنن حیث ان قدرة ھرتز  ٥٠يتم ضبط اعلى سرعة

الن القدرة تتناسب مع (الطلمبة ستزيد بصورة كبیرة بزيادة السرعة 

 )مكعب السرعة فى الطلمبات

  وزمن بداية ثوانى  ١٠فى حدود والتباطؤ يتم ضبط زمن التسارع

 ) Sمنحنى حرف ( ونھاية المنحنى للتسارع والتباطؤ بثانیتین

 الن التطبیق حمل ذا عزم % ١٠٥ب  يتم ضبط معامل الحمل الزائد

 متغیر

  يتم تفعیل اعادة التشغیل التلقائى فى حالة انخفاض الجھد وتوقف

فان عاد الجھد للقیم ،المحرك واعطاء الجھاز انزار انخفاض الجھد 

المسموح بھا سیتم تاكید رسالة الخطأ والتشغیل طالما ان اشارة 

 التشغیل مازالت موجودة

  الوظیفة  الترمیز
االعداد 

  االفتراضى
  البرمجة

P1080 ھرتز ١٥  ٠  اقل تردد  

P1082  ھرتز ٥٠  ٥٠  اكبر تردد  

P1300 نظام منحنى = ٢  ٠  نوع نظام التحكمquadratic v/f 

P1210  ١  اعادة تشغیل تلقائى  
انزار انخفاض ( تأكید الخطأ=  ٢

رجوع الجھد للقیم بمجرد  )الجھد
  المسموح بھا

P1120 ثوانى ٨ ١٠  زمن التسارع  

P1121 ثوانى ٨ ١٠  زمن التباطؤ  

P0640 ١٠٥  %١٥٠  معامل الحمل الزائد%  

P1130   زمن بداية منحنى
  التسارع

اى غیر  ٠
  مفعل

  ثانیتین

P1131   زمن نھاية منحنى
  التسارع

اى غیر  ٠
  مفعل

  ثانیتین

P1132   زمن بداية منحنى
  التباطؤ

اى غیر  ٠
  مفعل

  ثانیتین

P1133   زمن نھاية منحنى
  التباطؤ

اى غیر  ٠
  مفعل

  ثانیتین

  

  الفصل الثامن



 مغیرات السرعة

 

 ayman.yasser@ymail.com               ٢٧٩ ایمن یاسر                                /م
 

 مغیرات السرعة الریالى:الفصل الثانى

  
  

  وبرمجة نقاط الدخل والخرج توصیلثالثا 
  

  فولت اى  ٢٤يتم توصیل نقاط الدخل بpnp source  وھذا ھو

  P0725= 1االعداد االفتراضى للجھاز 

  متردد او مستمر (يتم توصیل لمبة الخطأ بالجھد المناسب (

  ١١- ١٠بواسطة نقطة الريالى 

  

  
  

  فولت ونقطة الدخل  ٢٤يتم توصیل مفتاح التشغیل وااليقاف بین

 DI1االولى 

  يتم توصیل مفتاح تاكید الخطأreset  فولت ونقطة الدخل  ٢٤بین

 DI3الثالثة 

  10و   0يتم توصیل طرفى المقاومة الثابتة بینv  وطرف المقاومة

ل والطرف السالب للدخ +AIالمتغیرة الى نقطة الدخل الموجبة 

 يوصل بصفر فولت -AIالتماثلى 

  

 

  
  
  
  

  الفصل الثامن
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  )نقاط الدخل او الخرج(المتعلقة بالتوصیل  البرمجة
  

  الوظیفة  الترمیز
االعداد 

  االفتراضى
  البرمجة

P0700 ١  مصدر امر التشغیل  
امر التشغیل وااليقاف خارجى = 2

  اى بواسطة نقاط الدخل

P1000 ١  امر السرعة  
تماثلى عبر مقاومة امر السرعة  ٢

  متغیرة

P0731  
وظیفة نقطة خرج 

  الريالى
  وجود خطأ بالجھاز ٥٢٫٣  52.7

P0701 
وظیفة نقطة الدخل 

  االولى
  اى تشغیل وايقاف ١ ٠

P0703 
وظیفة نقطة الدخل 

  الثالثة
  resetاى تاكید الخطأ  ٩ ٩

P0725 
نوع نقاط الدخل 

  الرقمى
 PNPاى  pnp  1اى  ١

P2000 
  التماثلیةقیمة السرعة 

Analog setpoint  
  ھرتز ٥٠  ھرتز ٥٠

  
  

  ھرتز ٥٠ونضع بھا  p2000يتم وضع قیمة السرعة فى الترمیز 
  ھرتز  ٥٠= فولت تكون السرعة  ١٠بمعنى اذا كانت االشارة التماثلیة ب 

  ھرتز وھكذا ٢٥فولت تكون السرعة  ٥واذا كانت االشارة التماثلیة ب 
  

اقل من او يساوى السرعة  p2000يجب ان تكون السرعة المخزنة فى 
 p1082المخزنة فى 

  
  بعد االنتھاء

  
  ضد عقارب الساعة ومالحظة التردد /يتم ادارة المقاومة المتغیرة مع

  يقل على الترتیب/الظاھر على الشاشة يجب ان يزيد

 يتم ضبط المقاومة على سرعة منخفضة  

  اتجاه الدوران لو االتجاه خاطىء يتم التوقف يتم التشغیل ومالحظة

دقائق لضمان تفريغ شحنة  ٥وفصل الكھرباء عن الجھاز واالنتظار ل 

المكثف الموجود بالجھاز وعكس طرفین من كابل المحرك المتصل 

 بالجھاز

  تم ظبط التسارع والتباطؤ كمحنى حرفS  لتجنب كرباج او مطرقة

  water hammerالماء 

  
  

  الفصل الثامن
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  :٢تطبیق 
مفتاح تشغیل سلكتور للتشغیل  ٣التحكم فى مروحة بواسطة 

  وااليقاف بثالث سرعات
 مفتاح السرعة البطیئة  

 مفتاح السرعة المتوسطة  

 مفتاح السرعة العالیة  

  فولت تضىء فى حالة الخطأ  ٢٢٠توصیل لمبة بیان حمراء 

  بیانات المحرك
   كیلو وات ١٫٥امبیر      ٥٫٢/٣فولت     ٢٢٠/٣٨٠

  دقیقة/لفة ٢٨٥٠السرعة     ٠٫٨٥معامل القدرة 
  

   جھاز مغیر السرعة المستخدم
كیلو وات  ١٫٥من سیمنز بقدرة  ٤٢٠میكرومستر 

    فولت ٣٨٠وجھد ثالثى االطوار 
  

  :اوال توصیل المحرك
اى ان  فولت ٣٨٠جھد ثالثى االطوار جھاز مغیر السرعة 

فولت ثالثى االطوار بالتالى يتم  ٣٨٠اقصى جھد خرج ھو 
 ٣٨٠لھذا المحرك  نجمةالن جھد (نجمة توصیل المحرك 

  )فولت
  U-V-Wيتم توصیل اطراف المحرك الى خرج جھاز مغیر السرعة 

  p0010=1يتم تفعیل خیار الضبط السريع 
  كما بالصورة التالىة يتم ادخال بیانات المحرك للجھاز

  )اعلى جھد واقل تیار(نجمة وتیار نجمة مع مالحظة استخدام قیمة جھد 
حیث يقوم الجھاز بعمل ضبط مصنع  P3900=1يتم انھاء الضبط السريع 

  لباقى الترمیز وايضا قیاس اى بیانات ضرورية
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الثامنالفصل 
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  يتم برمجة نوع نظام التحكم: ثانیا
  بالتالى سیتم وھو من احمال العزم المتغیر  المروحةالتطبیق ھو

بین الجھد والتحكم  ةاى العالق تربیعى منحنىاختیار نوع التحكم 

 Quadrtic V/Fتربیعى  منحنىعلى شكل 

  يتم منع التشغیل فى السرعات المنخفضة لذا نضع اقل تردد لیس

 ھرتز مثال  ٢٠صفر لكن 

  ھرتز وھو التردد المقنن حیث ان قدرة  ٥٠يتم ضبط اعلى سرعة

الن القدرة تتناسب مع (بصورة كبیرة بزيادة السرعة المروحة ستزيد 

 )مكعب السرعة فى المراوح

  الن التطبیق حمل ذا عزم % ١٠٥يتم ضبط معامل الحمل الزائد ب

 متغیر

  يتم تفعیل التشغیل على الطاير الن من الوارد تشغیل المروحة

ل يدور بفعل القصور الذاتى بالتالى بتفعیل التشغیل اوالمحرك ماز

الطاير يقوم جھاز مغیر السرعة بمحاولة تحديد سرعة المحرك  على

عدم تفعیل ھذا الخیار سیؤدى لفرملة المحرك ،وتقوم باكمال الدوران

ھذا الخیار فعال فى (فى حالة تشغیل الجھاز والمحرك مازال يدور 

حالة قدرة المحرك وعزم القصور الذاتى للمروحة كبیر وتم 

 )استخدامھا ھنا للتوضیح

 عیل البدء االلى اى عمل تاكید للخطأ بمجرد توصیل الكھرباء تف

  للجھاز 

  البرمجة  االعداد االفتراضى  الوظیفة  الترمیز

P1080 ھرتز ٢٠  ٠  اقل تردد  

P1082  ھرتز ٥٠  ٥٠  اكبر تردد  

P1300 ٠  نوع نظام التحكم  
نظام منحنى = ٢

quadratic v/f 

P1210  ١  اعادة تشغیل تلقائى  
بمجرد  تأكید الخطأ=  ٢

  توصیل الكھرباء للجھاز

P1120 ثوانى ١٠ ١٠  زمن التسارع  

P1121 ثوانى ٢٠ ١٠  زمن التباطؤ  

P0640 ١٠٥  %١٥٠  معامل الحمل الزائد%  

P1200 ٠  التشغیل على الطاير 

البحث عن سرعة  ٢
دوران المحرك ثم زيادة 
سرعته من السرعة 

الحالیة للسرعة 
  المطلوبة 

  

  الفصل الثامن
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  وبرمجة نقاط الدخل والخرج توصیلثالثا 
  

  متردد او مستمر (يتم توصیل لمبة الخطأ بالجھد المناسب (

  ١١- ١٠ بواسطة نقطة الريالى

  فولت ونقطة الدخل  ٢٤يتم توصیل مفتاح السرعة البطیئة بین

  DI1االولى 

  

  
  

  فولت ونقطة الدخل  ٢٤يتم توصیل مفتاح السرعة المتوسطة بین

  DI2الثانیة 

  فولت ونقطة الدخل الثالثة  ٢٤يتم توصیل مفتاح السرعة العالیة بین

DI3 

 
  
  
  
  
  
 
 

  الفصل الثامن
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  )نقاط الدخل او الخرج(البرمجة المتعلقة بالتوصیل 
  

  الوظیفة  الترمیز
االعداد 

  االفتراضى
  البرمجة

P0700 ١  مصدر امر التشغیل  
امر التشغیل وااليقاف خارجى = 2

  الدخلاى بواسطة نقاط 
P1000 اى سرعات ثابتة ٣  ١  امر السرعة  

P0731  
وظیفة نقطة خرج 

  الريالى
  وجود خطأ بالجھاز ٥٢٫٣  52.7

P0701 
وظیفة نقطة الدخل 

  االولى
  اشارة تشغیل+اى سرعة ثابتة ١٦ ٠

P0702 
وظیفة نقطة الدخل 

  الثانیة
  اشارة تشغیل+اى سرعة ثابتة ١٦ ٠

P0703 
وظیفة نقطة الدخل 

  الثالثة
  اشارة تشغیل+اى سرعة ثابتة ١٦ ٩

       

P1001  10  قیمة السرعة االولى HZ 25 HZ 

P1002  15  قیمة السرعة الثانیة HZ  35 HZ  

P1003  25  قیمة السرعة الثالثة HZ  50 HZ  

 
  ملحوظة

  اذا تم الضعط على مفتاح السرعة البطیئة سیدور المحرك بالسرعة

 المحركواذا تم فصل المفتاح سیتوقف البطیئة 

  سیدور المحرك  المتوسطةاذا تم الضعط على مفتاح السرعة

 المتوسطة وھكذابالسرعة 

 اذا تم تشغیل اكثر من سرعة معا سیدور المحرك بمجموع السرعات 

مثال اذا تم الضغط على مفتاح تشغیل السرعة االولى والثانیة 

ھرتز وھكذا وھذا مايعرف  ٦٠=٣٥+٢٥سیدور المحرك بسرعة 

 p1016=1باختیار السرعة المباشر 

ھرتز ھل سیدور المحرك بھذه  ٥٠اذا كان مجموع السرعتین اكبر من 
 ھرتز ؟ لما؟ ٥٠السرعة ام سیدور بسرعة 

   

  الفصل الثامن
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  بعد االنتھاء

  
 ومالحظة اتجاه الدوران لو االتجاه  بالسرعة المنخفضة يتم التشغیل

دقائق  ٥خاطىء يتم التوقف وفصل الكھرباء عن الجھاز واالنتظار ل 

لضمان تفريغ شحنة المكثف الموجود بالجھاز وعكس طرفین من 

 كابل المحرك المتصل بالجھاز

 دون انتظار توقف (رة يتم تجربة السرعة الثانیة والثالثة مباش

  )المروحة للتاكد من عمل خاصیة التشغیل على الطاير

 
  
 

   

  الفصل الثامن



 

ayman.yasser@ymail.com 

التحكم فى ضاعط بواسطة مفتاح تشغیل سلكتور للتشغیل 
ومقاومة ) بريشرستات

سلكتور توالى مع نقطة مفتوحة 

  بواسطة مقاومة متغیرة

 فولت تضىء فى حالة الخطأ 

  

  فولت

فولت ثالثى االطوار بالتالى 

  U-V-Wيتم توصیل اطراف المحرك الى خرج جھاز مغیر السرعة 

  

ayman.yasser@ymail.com               ٢٨٦ ایمن یاسر                                

 مغیرات السرعة الریالى:الفصل الثانى

التحكم فى ضاعط بواسطة مفتاح تشغیل سلكتور للتشغیل 
بريشرستات(وااليقاف االلى بواسطة حساس ضغط 

  متغیرة للتحكم فى الضغط
سلكتور توالى مع نقطة مفتوحة  التشغیل وااليقاف بواسطة مفتاح

  من حساس الضغط

  لحظى  تأكید الخطأ بواسطة مفتاح

بواسطة مقاومة متغیرةعن طريق التحكم بالسرعة  بالضغطالتحكم 

فولت تضىء فى حالة الخطأ  ٢٢٠توصیل لمبة بیان حمراء 

  یانات المحرك
  حصان ١امبیر           ٣/١٫٧فولت          

  دقیقة/لفة ٢٨٥٠السرعة     ٠٫٨١القدرة 

   جھاز مغیر السرعة المستخدم
فولت ٢٢٠جھد احادى الطور  ٤٢٠سیمنز میكرومستر 

  :اوال توصیل المحرك
فولت اى ان  ٢٢٠جھاز مغیر السرعة احادى الوجه 

فولت ثالثى االطوار بالتالى  ٢٢٠اقصى جھد خرج ھو 
دلتا لھذا المحرك الن جھد (يتم توصیل المحرك دلتا 

  
يتم توصیل اطراف المحرك الى خرج جھاز مغیر السرعة 

  p0010=1يتم تفعیل خیار الضبط السريع 
  كما بالصورة التالىة يتم ادخال بیانات المحرك للجھاز

استخدام قیمة جھد دلتا وتیار دلتا 

  )اقل جھد واعلى تیار

الحصان تحويل قدرة المحرك من 

، ٠٫٧٥الى كیلو وات بالضرب فى 

وادخال قدرة المحرك لجھاز مغیر 

  كیلو وات ٠٫٧٥السرعة 

 P3900=1يتم انھاء الضبط السريع 
حیث يقوم الجھاز بعمل ضبط مصنع 

  لباقى الترمیز وايضا قیاس اى بیانات ضرورية

  الفصل الثامن
 مغیرات السرعة

ایمن یاسر                                /م
 

  
  :٣تطبیق 

التحكم فى ضاعط بواسطة مفتاح تشغیل سلكتور للتشغیل 
وااليقاف االلى بواسطة حساس ضغط 

متغیرة للتحكم فى الضغط
 التشغیل وااليقاف بواسطة مفتاح

من حساس الضغط

 تأكید الخطأ بواسطة مفتاح

  التحكم

  توصیل لمبة بیان حمراء

یانات المحركب
فولت           ٢٢٠/٣٨٠

القدرة معامل 
  

جھاز مغیر السرعة المستخدم
سیمنز میكرومستر 

  
اوال توصیل المحرك

جھاز مغیر السرعة احادى الوجه 
اقصى جھد خرج ھو 

يتم توصیل المحرك دلتا 
  )فولت ٢٢٠

يتم توصیل اطراف المحرك الى خرج جھاز مغیر السرعة 
يتم تفعیل خیار الضبط السريع 

يتم ادخال بیانات المحرك للجھاز
  مع مالحظة

  استخدام قیمة جھد دلتا وتیار دلتا

اقل جھد واعلى تیار(

  تحويل قدرة المحرك من

الى كیلو وات بالضرب فى 

وادخال قدرة المحرك لجھاز مغیر 

السرعة 

يتم انھاء الضبط السريع 
حیث يقوم الجھاز بعمل ضبط مصنع 

لباقى الترمیز وايضا قیاس اى بیانات ضرورية
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  يتم برمجة نوع نظام التحكم: ثانیا
  بالتالى سیتم اختیار وھو من احمال العزم الثابت  ضاغطالتطبیق ھو

 خطبین الجھد والتحكم على شكل  ةاى العالق خطىنوع التحكم 

linear V/F 

  يتم منع التشغیل فى السرعات المنخفضة لذا نضع اقل تردد لیس

 )العزم يكون منخفض جدا(ھرتز مثال  ١٥صفر لكن 

  بالتالى يحتاج عزم عالىقد يبدء الضاغط العمل فى وجود ضغط 

  عزم بدء عالى لذا يتم تفعیل دعم البدءstarting boost 

  عزم تشغیل عالى لذا يتم تفعیل الدعم المستمرcontinous 

boost 

 يتم ايقاف دعم التسارع الن دعم البدء ودعم التشغیل كافى 

  حسب (ثوانى على االقل  ١٠يتم ضبط زمن التسارع فى حدود

 )التطبیق

 حسب (ثوانى على االقل  ١٠زمن التباطؤ فى حدود  يتم ضبط

 )التطبیق

  الن التطبیق حمل ذا عزم % ١١٠يتم ضبط معامل الحمل الزائد ب

  ثابت

    

  البرمجة  االعداد االفتراضى  الوظیفة  الترمیز

P1080 ھرتز ١٥  ٠  اقل تردد  

P1300 ٠  نوع نظام التحكم  
نظام خطى = ٠

linear v/f 

P1312  ٠  دعم البدء  

اى يتم دعم عزم  ٣٠
البدء بجھد يساوى 

من التیار % ٣٠
مقاومة *المقنن

  ملفات العضو الثابت

P1310 ٠  الدعم المستمر 
اى يتم الدعم  ٥٠

من % ٥٠ جھد يمررب
  التیار المقنن

P1311 اى غیر مفعل ٠ ٠  دعم التسارع  

P1120 ثوانى ١٠ ١٠  زمن التسارع  

P1121 ثوانى ١٠ ١٠  زمن التباطؤ  

P0640 ١١٠  %١٥٠  معامل الحمل الزائد%  

  
  

  الفصل الثامن
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  وبرمجة نقاط الدخل والخرج توصیلثالثا 

  
  متردد او مستمر (يتم توصیل لمبة الخطأ بالجھد المناسب (

 ١١- ١٠بواسطة نقطة الريالى 

  فولت ونقطة الدخل  ٢٤يتم توصیل مفتاح التشغیل وااليقاف بین

نقطة مفتوحة من السلكتور توالى مع نقطة مفتوحة ( DI1االولى 

 )من حساس الضغط

  

  
 

  فولت ونقطة الدخل الثالثة  ٢٤يتم توصیل مفتاح تاكید الخطأ بین

DI3 

  24و   0يتم توصیل طرفى المقاومة الثابتة بینv  وطرف المقاومة

 AI1+المتغیرة الى نقطة الدخل التماثلیة الموجبة 

  يتم توصیل طرف اشارة الدخل التماثلى السالبAI- بصفر فولت 

   

  الفصل الثامن
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  )نقاط الدخل او الخرج(المتعلقة بالتوصیل  البرمجة

  

  الوظیفة  الترمیز
االعداد 

  االفتراضى
  البرمجة

P0700 ١  مصدر امر التشغیل  
امر التشغیل وااليقاف خارجى = 2

  اى بواسطة نقاط الدخل

P1000  ١  السرعةامر  
امر السرعة تماثلى عبر مقاومة  ٢

  متغیرة

P0731  
وظیفة نقطة خرج 

  الريالى
  وجود خطأ بالجھاز ٥٢٫٣  52.7

P0701 
وظیفة نقطة الدخل 

  االولى
  اى تشغیل وايقاف ١ ٠

P0703 
وظیفة نقطة الدخل 

  الثالثة
  resetاى تاكید الخطأ  ٩ ٩

P2000 
  قیمة السرعة التماثلیة

Analog setpoint  
  ھرتز ٥٠  ھرتز ٥٠

  
  بعد االنتھاء

  ضد عقارب الساعة ومالحظة التردد /يتم ادارة المقاومة المتغیرة مع

  يقل على الترتیب/الظاھر على الشاشة يجب ان يزيد

 يتم ضبط المقاومة على سرعة منخفضة  

  يتم التشغیل ومالحظة اتجاه الدوران لو االتجاه خاطىء يتم التوقف

دقائق لضمان تفريغ شحنة  ٥الجھاز واالنتظار ل وفصل الكھرباء عن 

المكثف الموجود بالجھاز وعكس طرفین من كابل المحرك المتصل 

 بالجھاز

  يمكن االستغناء عن مفتاح السلكتور واالعتماد فقط على مفتاح

 التشغیل وااليقاف الموجود بالبريشر ستات

  

  
يفضل توصیل حساس حرارة 

PTC  على نقطة الدخل الثانیة
كما بالصورة وبرمجة نقطة 

اى  p0702=29الدخل الثانیة 
خطأ خارجى بالتالى عند 

ارتفاع درجة حرارة الضاغط 
  سیفصل الجھاز

  
  

   

  الفصل الثامن
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  :٤تطبیق 

متصلة بجھاز  HMIالتحكم فى طلمبة بواسطة شاشة تحكم 
حیث يمكنك تشغیل وفصل المحرك من  PLCتحكم مبرمج 

  PIDالشاشة كذلك التحكم فى السريان بنظام التحكم المبرمج
  ومراقبة حالة جھاز مغیر السرعة وعمل تاكید للخطأ 

  
  التشغیل وااليقاف بواسطة نقطة خرج مفتوحة من جھاز التحكمplc   

  تأكید الخطأreset  من جھاز التحكم مفتوحة بواسطة نقطة خرج 

 تحكم بمعدل السريان عن طريق التحكم بالسرعة بواسطة اشارة ال

  plcفولت من جھاز التحكم  ١٠- ٠تماثلیة خرج 

  من خرج جھاز مغیر ) فى حالة الخطأ تغلق(نقطة مفتوحة توصیل

  plcالسرعة الى دخل جھاز التحكم 

  یانات المحركب
             امبیر    ١٩/١١فولت           ٤٠٠/٦٩٠
  كیلو وات ٥٫٥

  دقیقة/لفة ٢٨٥٠السرعة     ٠٫٨٥معامل القدرة 
  

   جھاز مغیر السرعة المستخدم
 كیلو وات ٥٫٥من سیمنز بقدرة  ٤٢٠میكرومستر 

  فولت ٣٨٠الطور  ثالثىوجھد 
  

  :اوال توصیل المحرك
فولت اى ان اقصى جھد  ٣٨٠الوجه  ثالثىجھاز مغیر السرعة 

فولت ثالثى االطوار بالتالى يتم توصیل المحرك  ٣٨٠خرج ھو 
  )فولت ٣٨٠لھذا المحرك  نجمةالن جھد ( نجمة
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  U-V-Wيتم توصیل اطراف المحرك الى خرج جھاز مغیر السرعة 

  p0010=1يتم تفعیل خیار الضبط السريع 
  كما بالصورة التالىة يتم ادخال بیانات المحرك للجھاز

  )اقل تیار/اعلى جھد( نجمة وتیار نجمةاستخدام قیمة جھد مع مالحظة 
 P3900=1يتم انھاء الضبط السريع 

حیث يقوم الجھاز بعمل ضبط مصنع لباقى الترمیز وايضا قیاس اى بیانات 
  ضرورية

  
   

  الفصل الثامن
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  يتم برمجة نوع نظام التحكم: ثانیا

  
 بالتالى سیتم  وھو من احمال العزم المتغیر التطبیق ھو الطلمبة

بین الجھد والتحكم على  ةاى العالق منحنىاختیار نوع التحكم 

 Quadrtic V/Fشكل منحنى

  يتم منع التشغیل فى السرعات المنخفضة لذا نضع اقل تردد لیس

 ھرتز مثال ١٥صفر لكن 

  ھرتز وھو التردد المقنن حیث ان قدرة  ٥٠يتم ضبط اعلى سرعة

الن القدرة تتناسب مع (طلمبة سیزيد بصورة كبیرة بزيادة السرعة ال

 )مكعب السرعة فى الطلمبات

 مع العلم انه لن ثوانى  ١٠فى حدود  والتباطؤ يتم ضبط زمن التسارع

يستخدم فبمجرد تفعیل نظام التحكم المغلق تستخدم الجھاز ترمیز 

 ويكون تقريبا بثانیة PIDاخر للتسارع والتباطؤ خاص بال 

  حمل ذا عزم  التطبیق الن% ١٠٥يتم ضبط معامل الحمل الزائد ب

 متغیر

  االلى حیث ان نظام التحكم مبرمج  التشغیلاليتم ضبطplc  بالتالى

الطلمبة جزء من عملیة تصنیعیة وفصل الطلمبة يؤثر على باقى 

مشغل العملیات بالتالى يجب ان يكون تأكید الخطأ يدوى بواسطة ال

 ولیس الى

 

  الوظیفة  الترمیز
االعداد 

  االفتراضى
  البرمجة

P1080 ھرتز ١٥  ٠  اقل تردد  

P1082  ھرتز ٥٠  ٥٠  اكبر تردد  

P1300 نظام منحنى = ٢  ٠  نوع نظام التحكمquadratic v/f 

P1120 ثوانى ١٠ ١٠  زمن التسارع  

P1121 ثوانى ١٠ ١٠  زمن التباطؤ  

P0640 ١٠٥  %١٥٠  معامل الحمل الزائد%  

P1210  اى غیر مفعل ٠  ١  اعادة تشغیل تلقائى  

  
  
  
  
  
  

  الفصل الثامن
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  وبرمجة نقاط الدخل والخرج توصیلثالثا 

  
  يتم توصیل مفتاح التشغیل وااليقاف لنقطة الدخل الرقمى االولى

I0.0  لجھاز التحكم plc بدال من مغیر السرعة 

  يتم توصیل مفتاح تاكید الخطأ لنقطة الدخل الرقمى الثانیةi0.1 

 بدال من مغیر السرعة plcبجھاز التحكم 

 والنقطة االخرى  ١١فولت لنقطة الريالى  ٢٤ : اشارة الخطأ توصیل

مثال  PLCتوصل الى نقطة الدخل الرقمى الثالثة بجھاز التحكم  ١٠

i0.2  

  

  
 

 جھاز التحكم يتم توصیل نقطة الخرج الرقمى لPLC Q0.0  بنقطة

امر تشغیل  plcبالتالى حین يعطى جھاز التحكم  DI1الدخل االولى 

 فولت لنقطة الدخل االولى لمغیر السرعة ٢٤ستصل  q0.0للنقطة 

  يتم توصیل نقطة خرج جھاز التحكمPLC Q0.1  بنقطة الدخل الثالثة

DI3  بالتالى حین يعطى جھاز التحكمplc  امر تشغیل للنقطةq0.01 

 فولت لنقطة الدخل الثالثة لمغیر السرعة ٢٤ستصل 

   يتم توصیل الخرج التماثلى لجھاز التحكمplc   بنقطة الدخل

 10v-0التماثلى االولى لجھاز مغیر السرعة 

  

  

  

  الفصل الثامن
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  يتم توصیل االشارة التماثلیة للسريان الى الدخل التماثلى لجھاز

 plcالتحكم 

  التنسى توصیل صفر فولت مغیر السرعة بسالب جھاز التحكمplc 

  
  )نقاط الدخل او الخرج(المتعلقة بالتوصیل  البرمجة

  

  الوظیفة  الترمیز
االعداد 

  االفتراضى
  البرمجة

P0700 ١  مصدر امر التشغیل  
امر التشغیل وااليقاف خارجى = 2

  اى بواسطة نقاط الدخل

P1000 فولت ١٠- ٠السرعة تماثلى امر  ٢  ١  امر السرعة  

P0731  
وظیفة نقطة خرج 

  الريالى
  وجود خطأ بالجھاز ٥٢٫٣  52.7

P0701 
وظیفة نقطة الدخل 

  االولى
  اى تشغیل وايقاف ١ ٠

P0703 
وظیفة نقطة الدخل 

  الثالثة
  resetاى تاكید الخطأ  ٩ ٩

P2000 
  قیمة السرعة التماثلیة

Analog setpoint  
  ھرتز ٥٠  ھرتز ٥٠

  
  الشرح
  يتم توصیل جھاز السريان بجھاز التحكمPLC  لقیاس السريان

  فولت ١٠- ٠او  مللى امبیر ٢٠-٤عبر اشارة تماثلیة   الفعلى

  يتم برمجة تحكم مغلقPID  بجھاز التحكمPLC  واستخدام السريان

كاشارة مرجعیة ويخرج الجھاز اشارة خرج تماثلى نوصلھا بجھاز 

  فولت ١٠- ٠ مغیر السرعة كاشارة تماثلیة للسرعة

  يتم برمجة شاشة تحكمHMI مع جھاز التحكم plc بحیث  

مراقبة و pid setpointيتم ادخال بھا قیمة السريان المطلوبة  

 السريان الفعلى

 شغیل وايقاف الطلمبةيوجد بھا مفتاح لت 

 يوجد بھا مفتاح لعمل تاكید للخطأ فى حالة حدوثه 

  )خطأ/ايقاف/تشغیل(يوجد بھا بیان لحالة جھاز مغیر السرعة  

  عند الضغط على زر تشغیل بالشاشة يقوم جھاز التحكمPLC  باخراج

والمتصلة بنقطة الدخل االولى لجھاز  q0.0فولت على النقطة  ٢٤

 ى يعمل المحركمغیر السرعة بالتال

  عند الضغط على زر ايقاف يقوم جھاز التحكمPLC  فولت  ٢٤بفصل ال

 بالتالى يقف المحرك Q0.0عن النقطة 

  

  الفصل الثامن
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  عند الضغط على زر تاكید الخطأ فى الشاشة يقوم جھاز التحكم

PLC  لحظیا -  فولت ٢٤باخراجpulse -  الى النقطةQ0.1  والمتصلة

الثالثة لجھاز مغیر السرعة بالتالى يتم عمل تأكید بنقطة الدخل 

 للخطأ

  فى حالة حدوث خطأ سغلق ريالى جھاز مغیر السرعة نقاطة

المتصلة بنقطة دخل جھاز التحكم  ١٠فولت للنقطة  ٢٤بالتالى يصل 

plc i0.2  بالتالى يعلم الجھاز بان ھناك خطأ بالتالى يظھر انزار على

 الشاشة بوجود عطل بالمحرك

 قوم جھاز التحكم المبرمج يPLC  بمقارنة قیمة السريان المطلوبة مع

فولت والمتصلة  ١٠-٠قیمة السريان الفعلیة واخراج اشارة تماثلیة 

بالتالى تتحكم  AI1بنقطة الدخل التماثلى االولى لمغیر السرعة 

 فى سرعة الطلمبة بالتالى فى السريان 

  
  

   

  الفصل الثامن
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التحكم فى طلمبة بواسطة مفتاح تشغیل سلكتور للتشغیل 
اى بوجود اشارة عكسیة من 

فولت من جھاز السريان كاشارة مرجعیة 

 فولت تضىء فى حالة الخطأ 

 توصیل اشارة خرج تماثلى من مغیر السرعة الى شاشة عرض

فولت ثالثى االطوار بالتالى 
٢٢٠ 
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التحكم فى طلمبة بواسطة مفتاح تشغیل سلكتور للتشغیل 
اى بوجود اشارة عكسیة من  pidوااليقاف بنظام تحكم مغلق 

  جھاز السريان
  التشغیل وااليقاف بواسطة مفتاح

  لحظى  تأكید الخطأ بواسطة مفتاح

 السرعة ثابتة

فولت من جھاز السريان كاشارة مرجعیة  ١٠- ٠توصیل اشارة تماثلیة 

feed   لنظام التحكم المغلقPID  

فولت تضىء فى حالة الخطأ  ٢٢٠توصیل لمبة بیان حمراء 

توصیل اشارة خرج تماثلى من مغیر السرعة الى شاشة عرض

  بیانات المحرك
           امبیر    ٥٫٢/٣فولت          

  
 ٢٨٥٠السرعة     ٠٫٨٥معامل القدرة 

   مغیر السرعة المستخدم
كیلو  ١٫٥من سیمنز بقدرة  ٤٢٠

  فولت ٢٢٠وات وجھد احادى الطور 

  :اوال توصیل المحرك
فولت اى ان  ٢٢٠جھاز مغیر السرعة احادى الوجه 

فولت ثالثى االطوار بالتالى  ٢٢٠اقصى جھد خرج ھو 
٢٢٠الن جھد دلتا لھذا المحرك (يتم توصیل المحرك دلتا 

يتم توصیل اطراف المحرك الى خرج جھاز 
  U-V-Wمغیر السرعة 

  p0010=1يتم تفعیل خیار الضبط السريع 
كما بالصورة  يتم ادخال بیانات المحرك للجھاز

مع مالحظة استخدام قیمة جھد دلتا 
  )اقل جھد واعلى تیار

 P3900=1يتم انھاء الضبط السريع 
الجھاز بعمل ضبط مصنع لباقى 

  الترمیز وايضا قیاس اى بیانات ضرورية

  الفصل الثامن
 مغیرات السرعة

ایمن یاسر                                /م
 

  
  :٥تطبیق 

التحكم فى طلمبة بواسطة مفتاح تشغیل سلكتور للتشغیل 
وااليقاف بنظام تحكم مغلق 

جھاز السريان
 التشغیل وااليقاف بواسطة مفتاح

 تأكید الخطأ بواسطة مفتاح

 السرعة ثابتة

  توصیل اشارة تماثلیة

feed back

  توصیل لمبة بیان حمراء

 توصیل اشارة خرج تماثلى من مغیر السرعة الى شاشة عرض

بیانات المحرك
فولت           ٢٢٠/٣٨٠
  كیلو وات ١٫٥

معامل القدرة 
  دقیقة/لفة

  
مغیر السرعة المستخدمجھاز 

٤٢٠میكرومستر 
وات وجھد احادى الطور 

  
اوال توصیل المحرك

جھاز مغیر السرعة احادى الوجه 
اقصى جھد خرج ھو 

يتم توصیل المحرك دلتا 
  )فولت

  
يتم توصیل اطراف المحرك الى خرج جھاز 

مغیر السرعة 
يتم تفعیل خیار الضبط السريع 

يتم ادخال بیانات المحرك للجھاز
مع مالحظة استخدام قیمة جھد دلتا ، التالىة

اقل جھد واعلى تیار(وتیار دلتا 
يتم انھاء الضبط السريع 

الجھاز بعمل ضبط مصنع لباقى حیث يقوم 
الترمیز وايضا قیاس اى بیانات ضرورية
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  يتم برمجة نوع نظام التحكم: ثانیا
 بالتالى سیتم  وھو من احمال العزم المتغیر التطبیق ھو الطلمبة

بین الجھد والتحكم على  ةاى العالق منحنىاختیار نوع التحكم 

 Quadrtic V/Fشكل منحنى

 منع التشغیل فى السرعات المنخفضة لذا نضع اقل تردد لیس  يتم

 ھرتز مثال ١٥صفر لكن 

  ھرتز وھو التردد المقنن حیث ان قدرة  ٥٠يتم ضبط اعلى سرعة

الن القدرة تتناسب مع (الطلمبة سیزيد بصورة كبیرة بزيادة السرعة 

 )مكعب السرعة فى الطلمبات

 مع العلم انه لن ثوانى  ١٠فى حدود  يتم ضبط زمن التسارع والتباطؤ

يستخدم فبمجرد تفعیل نظام التحكم المغلق تستخدم الجھاز ترمیز 

 ويكون تقريبا بثانیة PIDاخر للتسارع والتباطؤ خاص بال 

  الن التطبیق حمل ذا عزم % ١٠٥يتم ضبط معامل الحمل الزائد ب

 متغیر

 يتم تفعیل اعادة التشغیل التلقائى  

  الوظیفة  الترمیز
االعداد 

  االفتراضى
  البرمجة

P1080 ھرتز ١٥  ٠  اقل تردد  

P1082  ھرتز ٥٠  ٥٠  اكبر تردد  

P1300 نظام منحنى = ٢  ٠  نوع نظام التحكمquadratic v/f 

P1210  ١  اعادة تشغیل تلقائى  
تأكید الخطأ بمجرد توصیل =  ٢

  الكھرباء للجھاز

P1120 ثوانى ١٠ ١٠  زمن التسارع  

P1121 ثوانى ١٠ ١٠  زمن التباطؤ  

P0640 ١٠٥  %١٥٠  معامل الحمل الزائد%  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الثامن
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  وبرمجة نقاط الدخل والخرج توصیلثالثا 

  
  متردد او مستمر (يتم توصیل لمبة الخطأ بالجھد المناسب (

  ١١- ١٠بواسطة نقطة الريالى 

  فولت ونقطة الدخل  ٢٤يتم توصیل مفتاح التشغیل وااليقاف بین

 DI1االولى 

  

  
  

  فولت ونقطة الدخل الثالثة  ٢٤يتم توصیل مفتاح تاكید الخطأ بین

DI3 

  يتم توصیل اشارة السريان التماثلیة الموجبة بAI1+  و السالبة ب

AI!- 

  مللى امبیر الى شاشة عرض  ٢٠- ٠يتم توصیل اشارة خرج تماثلى

process display لعرض قیمة تردد خرج الجھاز 

   

  الفصل الثامن



 مغیرات السرعة

 

 ayman.yasser@ymail.com               ٢٩٩ ایمن یاسر                                /م
 

 مغیرات السرعة الریالى:الفصل الثانى

  
  )نقاط الدخل او الخرج(البرمجة المتعلقة بالتوصیل 

  

  الوظیفة  الترمیز
االعداد 

  االفتراضى
  البرمجة

P0700 ١  مصدر امر التشغیل  
امر التشغیل وااليقاف خارجى اى = 2

  بواسطة نقاط الدخل

P0731  
وظیفة نقطة خرج 

  الريالى
  وجود خطأ بالجھاز ٥٢٫٣  52.7

P0771  
وظیفة نقطة الخرج 

  التماثلیة
  اى تردد خرج الجھاز ٢١  21

P0701 
وظیفة نقطة الدخل 

  االولى
 اى سرعة ثابتة اختیار مباشر ١٥ ٠

P0703 
وظیفة نقطة الدخل 

  الثالثة
  اى تأكید الخطأ ٩ ٠

P2200 
نظام التحكم المغلق 

PID 
 PIDاى تفعیل النظام المغلق  ١  0

P2253 
نقطة تشغیل نظام 

 pidالتحكم المغلق 
setpoint 

 سرعة ثابتةاى   ٢٢٢٤  

P2264 

القیمة المرجعیة لنظام 
التحكم المغلق 

reference or feed 
back 

  
اى ان القیمة المرجعیة لنظام   755.0

التحكم المغلق النقطة التماثلیة 
  AI1 االولى

P2000 
  قیمة السرعة التماثلیة

Analog setpoint  
  ھرتز ٥٠  ھرتز ٥٠

P2201 
السرعة الثابتة االولى 

PID  
١٠٠- ٠%  

من القیمة المسجلة فى % ١٠٠
p2000  

  
  

  بعد االنتھاء
  يتم ضبط سرعة منخفضةp2201=25%  مثال 

  يتم التشغیل ومالحظة اتجاه الدوران لو االتجاه خاطىء يتم التوقف

دقائق لضمان تفريغ شحنة  ٥وفصل الكھرباء عن الجھاز واالنتظار ل 

بالجھاز وعكس طرفین من كابل المحرك المتصل المكثف الموجود 

 بالجھاز

  يتم ضبط السرعة مرة اخرىp2201=100% 

  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الثامن
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  التشغیل

مع مراقبة  p2201بواسطة الترمیز يتم ضبط قیمة السريان المطلوبة  

  flowmeterقیمة السريان الفعلیة بجھاز السريان 

يقوم جھاز مغیر السرعة بمقارنة القیمة المطلوبة والقیمة الفعلیة  

من جھاز السريان ويقوم بالتحكم فى سرعة الطلمبة لتحقیق 

 القیمة المطلوبة وعدم تجاوزھا 

  !يتم عرض تردد خرج الجھاز على شاشة عرض 

  %١وتعطى دقة  PLCتغنى عن الحاجة لجھاز تحكم  

  
   

  الفصل الثامن
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  :٦تطبیق 

وضع طبیعى (التحكم فى سیر بواسطة مفتاح لحظى للتشغیل 
والتحكم فى ) وضع طبیعى مغلق(ومفتاح لحظى لاليقاف ) مفتوح

  السرعة بواسطة مقاومة متغیرة 
  التشغیل بواسطة مفتاح لحظى وضع طبیعى مفتوح 

 االيقاف بواسطة مفتاح لحظى وضع طبیعى مغلق 

 تأكید الخطأ بواسطة مفتاح لحظى  

  بواسطة مقاومة متغیرةبالسرعة التحكم  

  فولت تضىء فى حالة الخطأ  ٢٢٠توصیل لمبة بیان حمراء 

   یانات المحركب
  حصان ١امبیر           ٣/١٫٧فولت           ٢٢٠/٣٨٠

  دقیقة/لفة ٢٨٥٠السرعة     ٠٫٨١معامل القدرة 
  

   جھاز مغیر السرعة المستخدم
وجھد  واحد حصانمن سیمنز بقدرة  ٤٢٠میكرومستر 

  فولت ٣٨٠الطور  ثالثى
  

  :اوال توصیل المحرك
بالتالى يتم  فولت ٣٨٠الطور  ثالثىجھاز مغیر السرعة 

لھذا المحرك  نجمةالن جھد ( نجمةتوصیل المحرك 
  )فولت ٣٨٠

 
يتم توصیل اطراف المحرك الى خرج جھاز مغیر 

  U-V-Wالسرعة 
  p0010=1يتم تفعیل خیار الضبط السريع 

  كما بالصورة  ادخال بیانات المحرك للجھاز يتم
  مع مالحظة

  نجمةوتیار  نجمةاستخدام قیمة جھد 

  )اقل تیار/اعلى جھد(

  تحويل قدرة المحرك من الحصان الى

وادخال ، ٠٫٧٥كیلو وات بالضرب فى 

قدرة المحرك لجھاز مغیر السرعة 

  كیلو وات ٠٫٧٥

 P3900=1يتم انھاء الضبط السريع 
الجھاز بعمل ضبط مصنع لباقى الترمیز وايضا قیاس اى بیانات حیث يقوم 

  ضرورية
  

  الفصل الثامن
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  يتم برمجة نوع نظام التحكم: ثانیا
  

  بالتالى سیتم اختیار وھو من احمال العزم الثابت  سیرالتطبیق ھو

 خطبین الجھد والتحكم على شكل  ةاى العالق خطىنوع التحكم 

linear V/F 

  عزم بدء عالى لذا يتم تفعیل دعم البدءstarting boost 

  حسب (ثوانى على االقل  ٥يتم ضبط زمن التسارع فى حدود

 )التطبیق

  حسب (ثوانى على االقل  ٥يتم ضبط زمن التباطؤ فى حدود

 )التطبیق

  الن التطبیق ھو حمل ذا عزم % ١١٠يتم ضبط معامل الحمل الزائد

 ثابت

  

  الوظیفة  الترمیز
االعداد 

  االفتراضى
  البرمجة

P1300 نظام خطى = ٠  ٠  نوع نظام التحكمlinear v/f 

P1312  ٠  دعم البدء  
اى يتم دعم عزم البدء بجھد  ٣٠

  من التیار المقنن% ٣٠ يمرر

P1120 ثوانى ٥ ١٠  زمن التسارع  

P1121 ثوانى ٥ ١٠  زمن التباطؤ  

P0640 ١١٠  %١٥٠  معامل الحمل الزائد%  

  
   

  الفصل الثامن



 مغیرات السرعة

 

 ayman.yasser@ymail.com               ٣٠٣ ایمن یاسر                                /م
 

 مغیرات السرعة الریالى:الفصل الثانى

  
  وبرمجة نقاط الدخل والخرج توصیلثالثا 

  
  توالى مع مفتاح  )وضع طبیعى مغلق(يتم توصیل مفتاح االيقاف

فولت وبوبینة الريالى  ٢٤بین  )وضع طبیعى مفتوح(التشغیل 

 والطرف االخر للبوبینة بصفر فولت

  يتم توصیل نقطة مفتوحة من الريالى توازى مع مفتاح التشغیل

 )تعويضكنقطة (

  
 

  يتم توصیل طرف نقطة مفتوحة اخرى من الريالى الى نقطة الدخل

 فولت ٢٤والطرف االخر ل  din1االولى 

  فولت ونقطة الدخل الثالثة  ٢٤يتم توصیل مفتاح تاكید الخطأ بین

DI3 

  متردد او مستمر (يتم توصیل لمبة الخطأ بالجھد المناسب (

 ١١- ١٠الريالى بواسطة نقطة 

  24و   0يتم توصیل طرفى المقاومة الثابتة بینv  وطرف المقاومة

 +AI1المتغیرة الى نقطة الدخل التماثلیة الموجبة 

  يتم توصیل طرف اشارة الدخل التماثلى السالبAI- بصفر فولت 

   

  الثامن الفصل
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  )نقاط الدخل او الخرج(البرمجة المتعلقة بالتوصیل 

  

  الوظیفة  الترمیز
االعداد 

  االفتراضى
  البرمجة

P0700 ١  مصدر امر التشغیل  
امر التشغیل وااليقاف خارجى = 2

  اى بواسطة نقاط الدخل

P1000 ١  مصدر امر السرعة  
فولت  ١٠- ٠امر السرعة تماثلى  ٢

  اى مقاومة متغیرة

P0731  
وظیفة نقطة خرج 

  الريالى
  وجود خطأ بالجھاز ٥٢٫٣  52.7

P0701 
وظیفة نقطة الدخل 

  االولى
 ايقاف/اى تشغیل ١ ٠

P0703  
وظیفة نقطة الدخل 

  الثالثة
 اى تأكید الخطأ ٩ ٠

P2000 
  قیمة السرعة التماثلیة

Analog setpoint  
  ھرتز ٥٠  ھرتز ٥٠

  
  بعد االنتھاء

  ضد عقارب الساعة ومالحظة التردد /يتم ادارة المقاومة المتغیرة مع

  يقل على الترتیب/الظاھر على الشاشة يجب ان يزيد

 يتم ضبط المقاومة على سرعة منخفضة  

  يتم التشغیل ومالحظة اتجاه الدوران لو االتجاه خاطىء يتم التوقف

دقائق لضمان تفريغ شحنة  ٥وفصل الكھرباء عن الجھاز واالنتظار ل 

المكثف الموجود بالجھاز وعكس طرفین من كابل المحرك المتصل 

  بالجھاز

  
 
 

   

  الفصل الثامن
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التحكم فى ونش بواسطة مفتاح تشغیل لحظى لالعلى ومفتاح 
  السرعةتشغیل لحظى السفل ومقاومة متغیرة للتحكم فى 

  وضع طبیعى مغلق

  كیلو اوم

 )الريالى(

  كیلو وات

  فولت

فولت ثالثى االطوار بالتالى 
٢٢٠ 

  U-V-Wيتم توصیل اطراف المحرك الى خرج جھاز مغیر السرعة 

ayman.yasser@ymail.com               ٣٠٥ ایمن یاسر                                

 مغیرات السرعة الریالى:الفصل الثانى

التحكم فى ونش بواسطة مفتاح تشغیل لحظى لالعلى ومفتاح 
تشغیل لحظى السفل ومقاومة متغیرة للتحكم فى 

 العلى بواسطة مفتاح لحظىالتشغیل 

  التشغیل السفل بواسطة مفتاح لحظى

وضع طبیعى مغلقبواسطة مفتاح  ايقاف سريع

كیلو اوم ٥ التحكم بالسرعة بواسطة مقاومة متغیرة

(ريالى الفرامل على نقطة خرج الجھاز توصیل 

   یانات المحرك
كیلو وات ١٫٥امبیر           ٥٫٢/٣فولت          

  دقیقة/لفة ٢٨٥٠السرعة     ٠٫٨٥معامل القدرة 

   جھاز مغیر السرعة المستخدم
فولت ٢٢٠جھد احادى الطور  ٤٢٠سیمنز میكرومستر 

  :المحرك
فولت اى ان  ٢٢٠جھاز مغیر السرعة احادى الوجه 

فولت ثالثى االطوار بالتالى  ٢٢٠اقصى جھد خرج ھو 
٢٢٠الن جھد دلتا لھذا المحرك (يتم توصیل المحرك دلتا 

  
يتم توصیل اطراف المحرك الى خرج جھاز مغیر السرعة 

  p0010=1يتم تفعیل خیار الضبط السريع 
كما بالصورة  ادخال بیانات المحرك للجھاز

استخدام قیمة جھد دلتا وتیار 
  )اقل جھد واعلى تیار
 P3900=1يتم انھاء الضبط السريع 

حیث يقوم الجھاز بعمل ضبط مصنع لباقى 
  الترمیز وايضا قیاس اى بیانات ضرورية

  

  الفصل الثامن
 مغیرات السرعة

ایمن یاسر                                /م
 

  
  :٧تطبیق 

التحكم فى ونش بواسطة مفتاح تشغیل لحظى لالعلى ومفتاح 
تشغیل لحظى السفل ومقاومة متغیرة للتحكم فى 

  
  التشغیل

 التشغیل السفل بواسطة مفتاح لحظى

 ايقاف سريع

 التحكم بالسرعة بواسطة مقاومة متغیرة

  توصیل

  
یانات المحركب

فولت           ٢٢٠/٣٨٠
معامل القدرة 

  
جھاز مغیر السرعة المستخدم

سیمنز میكرومستر 
  

المحركاوال توصیل 
جھاز مغیر السرعة احادى الوجه 

اقصى جھد خرج ھو 
يتم توصیل المحرك دلتا 

  )فولت

يتم توصیل اطراف المحرك الى خرج جھاز مغیر السرعة 
يتم تفعیل خیار الضبط السريع 

ادخال بیانات المحرك للجھازيتم 
  التالىة

استخدام قیمة جھد دلتا وتیار  مع مالحظة
اقل جھد واعلى تیار(دلتا 

يتم انھاء الضبط السريع 
حیث يقوم الجھاز بعمل ضبط مصنع لباقى 

الترمیز وايضا قیاس اى بیانات ضرورية
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الشرح التالى لاليضاح وفھمك له اليعنى انك 

قادر وحدك على ضبط مغیر السرعة للعمل مع 
  ،الونش

اليجب العمل وحدك ويجب ان يكون معك 
مھندس او فنى خبرة بالتطبیق حیث ان اى 

قد يؤدى لحوداث   خطأ فى الضبط او التوصیل
  ...كارثیة

  
  يتم برمجة نوع نظام التحكم: ثانیا
  بالتالى سیتم اختیار وھو من احمال العزم الثابت  ونشالتطبیق ھو

 خطبین الجھد والتحكم على شكل  ةاى العالق خطىنوع التحكم 

linear V/F 

عند  بالتالى يحتاج عزم عالى حمل عالىالعمل فى وجود  الونشقد يبدء 
البدء وايضا فى التشغیل المستمر لذا يتم تفعیل دعم العزم المستمر 

continous boost وايقاف دعم البدء ودعم التسارع 
  ثوانى  ١٠يتم ضبط زمن التسارع فى حدود 

  سنحتاج لتوصیل مقاومة ( ثوانى ٥يتم ضبط زمن التباطؤ فى حدود

 )فرامل وتفعیلھا برمجیا

  ١١٠يتم ضبط معامل الحمل الزائد%   

  صفر ھرتز =يتم ضبط اقل تردد 

  البرمجة  االعداد االفتراضى  الوظیفة  لترمیزا

P1080 ھرتز صفر  ٠  اقل تردد  

P1300 ٠  نوع نظام التحكم  
نظام خطى = ٠

linear v/f 

P1312  صفر اى غیر مفعل  ٠  دعم البدء  

P1310 ٠  الدعم المستمر 
اى يتم الدعم  ٧٠

من % ٧٠ جھد يمررب
  التیار المقنن

P1311 اى غیر مفعل ٠ ٠  دعم التسارع  

P1120 ثوانى ١٠ ١٠  زمن التسارع  

P1121  ثوانى ٥ ١٠  التباطؤزمن  

P0640 ١١٠  %١٥٠  معامل الحمل الزائد%  

P1237  اى  ١ ٠  الفرملة الدينامیكیةduty cycle 5%  

  
  

  الفصل الثامن
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  وبرمجة نقاط الدخل والخرج توصیلثالثا 
  

  متردد او مستمر (يتم توصیل لمبة الخطأ بالجھد المناسب (

 ١١- ١٠بواسطة نقطة الريالى 

  فولت ونقطة الدخل  ٢٤بین  العلىيتم توصیل مفتاح التشغیل

   DI1االولى 

  
 

  فولت ونقطة الدخل  ٢٤يتم توصیل مفتاح التشغیل السفل بین

 DIN2الثانیة 

  فولت ونقطة الدخل الثالثة  ٢٤بین  االيقاف السريعيتم توصیل مفتاح

DI3 ) لضبط زمن ايقاف سريع ثانیتین مثال يجب ان يتصل بالجھاز

 )مقاومة فرامل

  24و   0يتم توصیل طرفى المقاومة الثابتة بینv  وطرف المقاومة

 AI1+المتغیرة الى نقطة الدخل التماثلیة الموجبة 

  يتم توصیل طرف اشارة الدخل التماثلى السالبAI- بصفر فولت 

 ١١- ١٠واسطة النقطة المفتوحة يتم تشغیل ريالى الفرامل ب 

  يتم استخدام نقطة مفتوحة من ريالى الفرامل لتوصیل كھرباء

 للفرامل المیكانیكیة لكى تفتح

   

  الفصل الثامن
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  )نقاط الدخل او الخرج(المتعلقة بالتوصیل  البرمجة

  

  الوظیفة  الترمیز
االعداد 

  االفتراضى
  البرمجة

P0700 ١  مصدر امر التشغیل  
التشغیل وااليقاف خارجى امر = 2

  اى بواسطة نقاط الدخل

P1000 ١  امر السرعة  
امر السرعة تماثلى عبر مقاومة  ٢

  متغیرة

P0731  
وظیفة نقطة خرج 

  الريالى
52.7  52.c اى التحكم فى الفرامل  

P0701 
وظیفة نقطة الدخل 

  االولى
  اى تشغیل وايقاف ١ ١

P0702 
وظیفة نقطة الدخل 

  الثانیة
  تشغیل وايقاف عكساى  ٢  ١٢

P0703 
وظیفة نقطة الدخل 

  الثالثة
  اى ايقاف سريع ٤ ٩

P1135 ثانیة ٢  ٥  زمن االيقاف السريع  

P2000 
  قیمة السرعة التماثلیة

Analog setpoint  
  ھرتز ٥٠  ھرتز ٥٠

       

P1215 
تفعیل التحكم فى 

  الفرامل
  اى مفعل ١  ٠

P1216 صفر  ١  زمن تأخیر فتح الفرامل  

P1217 
زمن تأخیر ايقاف 

  المحرك 
  ثانیة  ١

  
  بعد االنتھاء

  ضد عقارب الساعة ومالحظة التردد /يتم ادارة المقاومة المتغیرة مع

  يقل على الترتیب/الظاھر على الشاشة يجب ان يزيد

 يتم ضبط المقاومة على سرعة منخفضة  

  يتم التشغیل ومالحظة اتجاه الدوران لو االتجاه خاطىء يتم التوقف

دقائق لضمان تفريغ شحنة  ٥الكھرباء عن الجھاز واالنتظار ل وفصل 

المكثف الموجود بالجھاز وعكس طرفین من كابل المحرك المتصل 

 بالجھاز

  يمكن برمجة نقطة الدخل الثالثة كفرملة ولیس ايقاف سريع بوضع

 ويجب ان يكون المفتاح وضع طبیعى مفتوح p0703=25القیمة 

الن زمن التوقف منخفض وعزم القصور الذاتى للحمل كبیر فسیرتد جھد 
على مغیر السرعة بالتالى يجب توصیل مقاومة فرامل وتفعیلھا فى 

يجب الرجوع للوكیل لتحديد قدرة المقاومة المطلوبة ( p1237الترمیز 
  ) duty cycleوزمن التشغیل 

  
  

  الفصل الثامن
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  وتأمینه بغلق الفرامليجب خفض الحمل على االرض  

  فى بدء التوصیل والتجربة يفضل اال يتحكم مغیر السرعة فى الفرامل  

  يفضل ان يكون ھناك مفتاح ايقاف طارىءNC  لفصل جھد عن

  الفرامل لتغلق فى حالة الخطر

  يجب التأكد اوال من عمل ريالى الفرامل بصورة جیدة بتشغیل

  المحرك بحمل خفیف وبسرعة منخفضة

 جربة بحمل متوسط وبسرعة بطیئة ايضا للتاكد من العمل يتم الت

  بصورة جیدة

 حمل عند االيقاف او سقوط للحمل عند ليتم مالحظة وجود تريح ل

  البدء وضبط قیمة العزم المستمر للتغلب علیھم

  
  البدءفى حالة وجود انزالق للحمل عند 

تزيد القیمة يتم زيادة قیمة دعم الجھد المستمر والتجربة اذا وجد انزالق 
  %)١٠٠اقصى قیمة .... (مرة اخرى وھكذا

  
  فى حالة وجود انزالق للحمل عند التوقف لمسافة معینة

  لیس اكبر من الالزم p1217يتم التأكد ان زمن 
يتم زيادة قیمة دعم الجھد المستمر والتجربة اذا وجد انزالق تزيد القیمة 

  %)١٠٠اقصى قیمة .... (مرة اخرى وھكذا
  

يكون ھناك حماية حرارية للمحرك مثال حساس حرارة متصل يجب ان 
  بثیرموستات لفصل المحرك فى حالة ارتفاع درجة حرارته

  
   

  الفصل الثامن
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فى حالة استخدام جھاز مغیر سرعة اليوجد به امكانیة برمجة 

  وظیفة الريالى كفرامل
  

 p0731=52.2يتم برمجة الريالى كتشغیل 
تفعیل الفرملة بالجھد المستمر عند التباطؤ وضبط تردد بدء الفرملة  يتم

  ھرتز وزمن الفرملة ثانیة وزمن فقد التمغنط بصفر  ٠٫٥مثال 
  

  القیمة االفتراضیة  الوصف  الترمیز

P1232  ٧٠  تیار الفرملة كنسبة مئوية من تیار المحرك المقنن%  

P1233  ثانیة واحدة  زمن الفرملة بالثانیة بعد تباطؤ المحرك  

P1234  ھرتز ٠٫٥  تردد بدء الفرملة  

P0347 صفر  زمن فقد التمغنط  

  
 ١٠٠حتى  يمكن زيادة او خفض قیمة تیار الفرملة حسب التطبیق%  

  تردد  لكن يجب اال يزيد عن،قیمة تردد بدء الفرملة  زيادةيمكن

مع العلم بزيادة التردد يزيد ) فى حالة االستخدام المتكرر( االنزالق

 التیار وترتفع حرارة المحرك

  فى حالة وجود انزالق عند البدء
  يتم زيادة دعم الجھد المستمر او دعم البدء او دعم التسارع

  
  فى حالة وجود انزالق عند االيقاف

  و/يتم زيادة تیار الفرملة او
  و/يتم زيادة تردد الفرملة او
  و/يتم زيادة زمن الفرملة او

 
عادة النحتاج الى ھذه الطريقة طالما ان الريالى مبرمج كريالى فرامل لكننا 

نلجأ لھذه الطريقة فى حالة لم يكن ھناك امكانیة لبرمجة ريالى الفرامل 
  بمغیر السرعة

   

  الفصل الثامن
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  ٤٣٠امثلة على مغیر السرعة میكرومستر 
لذا  ٤٢٠-٤١٠التحكم والتوصیل لمغیر السرعة نفس اسلوب 

لكن سیتم شرح امثلة ، الحاجة العادة نفس االمثلة السابقة 
  توضح الممیزات الجديدة فى ھذا الجھاز

  
  
 
 
 
  
  
  
  
  

   

  الفصل الثامن
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للتشغیل وااليقاف يمین ويسار 
JOG يمین ويسار 

  والتحكم فى السرعة بواسطة مقاومة متغیرة 
  للتشغیل وااليقاف

  للتشغیل وااليقاف

 بواسطة مفتاح لحظى

 بواسطة مفتاح لحظى

  كیلو اوت

بالتالى يتم 
 

  U-V-Wيتم توصیل اطراف المحرك الى خرج جھاز مغیر السرعة 
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للتشغیل وااليقاف يمین ويسار التحكم فى سیر بواسطة مفتاح 
JOGومفتاحین لحظیین للتشغیل البطىء للصیانة 

والتحكم فى السرعة بواسطة مقاومة متغیرة 
للتشغیل وااليقافبواسطة مفتاح يمین التشغیل 

للتشغیل وااليقافبواسطة مفتاح يسار التشغیل 

بواسطة مفتاح لحظى JOGتشغیل يمین بسرعة بطیئة للصیانة 

بواسطة مفتاح لحظى JOGتشغیل يسار بسرعة بطیئة للصیانة 

  بواسطة مقاومة متغیرةبالسرعة التحكم 

  لمبة خضراء لبیان التشغیل

  لمبة صفراء لبیان الخطأ

  لمبة حمراء لبیان التحذير 

   یانات المحرك
كیلو اوت ١٥امبیر      ٢٩/١٧فولت          

  دقیقة/لفة ١٤٣٠السرعة     ٠٫٨١القدرة 

   جھاز مغیر السرعة المستخدم
وجھد  كیلو وات ١٥من سیمنز  ٤٣٠
  فولت ٣٨٠

   :اوال توصیل المحرك
بالتالى يتم  فولت ٣٨٠الطور  ثالثىجھاز مغیر السرعة 

 ٣٨٠لھذا المحرك  دلتاالن جھد ( دلتاتوصیل المحرك 

يتم توصیل اطراف المحرك الى خرج جھاز مغیر السرعة 
  p0010=1 يتم تفعیل خیار الضبط السريع

كما  يتم ادخال بیانات المحرك للجھاز

 دلتااستخدام قیمة جھد 
  )اعلى تیار/اقل جھد

 P3900=1يتم انھاء الضبط السريع 
مصنع لباقى حیث يقوم الجھاز بعمل ضبط 

  الترمیز وايضا قیاس اى بیانات ضرورية

  الفصل الثامن
 مغیرات السرعة

ایمن یاسر                                /م
 

  
  :٨تطبیق 

التحكم فى سیر بواسطة مفتاح 
ومفتاحین لحظیین للتشغیل البطىء للصیانة 

والتحكم فى السرعة بواسطة مقاومة متغیرة 
  التشغیل

  التشغیل

  تشغیل يمین بسرعة بطیئة للصیانة

  تشغیل يسار بسرعة بطیئة للصیانة

  التحكم

 لمبة خضراء لبیان التشغیل

 لمبة صفراء لبیان الخطأ

  لمبة حمراء لبیان التحذير

یانات المحركب
فولت           ٤٠٠/٦٩٠٠

القدرة معامل 
  

جھاز مغیر السرعة المستخدم
٤٣٠میكرومستر 

٣٨٠الطور  ثالثى
  

اوال توصیل المحرك
جھاز مغیر السرعة 

توصیل المحرك 
  )فولت

 
يتم توصیل اطراف المحرك الى خرج جھاز مغیر السرعة 

يتم تفعیل خیار الضبط السريع
يتم ادخال بیانات المحرك للجھاز

  بالصورة 
استخدام قیمة جھد  مع مالحظة

اقل جھد( دلتاوتیار 
يتم انھاء الضبط السريع 

حیث يقوم الجھاز بعمل ضبط 
الترمیز وايضا قیاس اى بیانات ضرورية
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  يتم برمجة نوع نظام التحكم: ثانیا

  
  بالتالى سیتم اختیار وھو من احمال العزم الثابت  سیرالتطبیق ھو

 خطبین الجھد والتحكم على شكل  ةاى العالق خطىنوع التحكم 

linear V/F 

  عزم بدء عالى لذا يتم تفعیل دعم البدءstarting boost 

 ثوانى  ٥فى حدود  والتباطؤ يتم ضبط زمن التسارع 

  الن التطبیق ھو حمل ذا عزم % ١١٠يتم ضبط معامل الحمل الزائد

 ثابت

 يتم ضبط اقل سرعة بصفر ھرتز 

  ھرتز ٥٠يتم ضبط اعلى سرعة 

  

  الوظیفة  الترمیز
االعداد 

  االفتراضى
  البرمجة

P1080 صفر ھرتز    اقل سرعة  

P1082 ھرتز ٥٠    اكبر سرعة  

P1300 نظام خطى = ٠  ٠  نوع نظام التحكمlinear v/f 

P1312  ٠  دعم البدء  
اى يتم دعم عزم البدء بجھد  ٣٠

  من التیار المقنن% ٣٠ يمرر

P1120 ثوانى ٥ ١٠  زمن التسارع  

P1121 ثوانى ٥ ١٠  زمن التباطؤ  

P0640  ١١٠  %١٥٠  الزائدمعامل الحمل%  

  
   

  الفصل الثامن
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  وبرمجة نقاط الدخل والخرج توصیلثالثا 

  
  فولت ونقطة  ٢٤يتم توصیل مفتاح التشغیل وااليقاف يمین بین

 الدخل االولى

  فولت ونقطة  ٢٤يتم توصیل مفتاح التشغیل وااليقاف يسار بین

 الدخل الثانیة

  فولت ونقطة  ٢٤يتم توصیل مفتاح التشغیل اللحظى يمین بین

 الدخل الثالثة

  فولت ونقطة  ٢٤يتم توصیل مفتاح التشغیل اللحظى يسار بین

 الدخل الرابعة

  
  24و   0يتم توصیل طرفى المقاومة الثابتة بینv  وطرف المقاومة

 +AI1المتغیرة الى نقطة الدخل التماثلیة الموجبة 

  يتم توصیل طرف اشارة الدخل التماثلى السالبAI- بصفر فولت 

  متردد او مستمر(يتم توصیل لمبة الخطأ الحمراء بالجھد المناسب (

 ٢٠-١٩بواسطة نقطة الريالى االول المفتوحة 

  متردد او مستمر(يتم توصیل لمبة التحذير الصفراء بالجھد المناسب (

  ٢٢-٢١بواسطة نقطة الريالى الثانى المفتوحة 

  متردد او (المناسب يتم توصیل لمبة التشغیل الخضراء بالجھد

  ٢٥- ٢٤بواسطة نقطة الريالى الثالث المفتوحة ) مستمر

 

   

  الفصل الثامن
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  )نقاط الدخل او الخرج(البرمجة المتعلقة بالتوصیل 

  

  الوظیفة  الترمیز
االعداد 

  االفتراضى
  البرمجة

P0700 ١  مصدر امر التشغیل  
امر التشغیل وااليقاف خارجى = 2

  اى بواسطة نقاط الدخل

P1000 ١  مصدر امر السرعة  
اى سرعة ثابتة ومقاومة متغیرة  ٢٣

  واالولوية للسرعة الثابتة

P0731  
وظیفة نقطة خرج 

  الريالى االول
  وجود خطأ بالجھاز ٥٢٫٣  52.3

P0732 
وظیفة نقطة خرج 

  الريالى الثانى
52.7 52.b  تحذير تیار المحرك منخفض 

P0733 
وظیفة نقطة خرج 

  الريالى الثالث
0 

اى ان الجھاز يعمل اى المحرك  52.2
  !يعمل

P0701 
وظیفة نقطة الدخل 

  االولى
  اى تشغیل وايقاف يمین ١ ١

P0702 
وظیفة نقطة الدخل 

 الثانیة
  اى تشغیل وايقاف يسار ٢ ١٢

P0703 
وظیفة نقطة الدخل 

  الثالثة
  اشارة تشغیل+اى سرعة ثابتة  ١٦  

P0704 
وظیفة نقطة الدخل 

  الرابعة
  اشارة تشغیل+سرعة ثابتة اى  ١٦  

P2000 
  قیمة السرعة التماثلیة

Analog setpoint  
  ھرتز ٥٠  ھرتز ٥٠

P1003 
السرعة الثابتة 

بواسطة نقطة الدخل 
  الثالثة

  ھرتز ١٥+  

P1004 
السرعة الثابتة 

بواسطة نقطة الدخل 
  الرابعة

  ھرتز ١٥ -   

  
مخصص للطلمبات ولیس السیور بالتالى ال يوجد  ٤٣٠میكرومستر 

  فى برمجة نقاط الدخل jogخیار سرعة صیانة بطیئة 
مفتاح التشغیل اللحظى سرعة ثابتة وتم وضع  jogتم البرمجة بدال من 

لسرعة موجبة ومفتاح التشغیل اللحظى شمال قیمة السرعة يمین قیمة ا
  jogسالبة اى اتجاه معاكس وبكده يقوم بوظیفة ال 

مقاومة متغیرة واالولوية للسرعة +سرعة ثابتة= تم برمجة امر السرعة 
  الثابتة 

فان تم الضغط على مفتاح تشغیل يمین او يسار يتم التحكم فى السرعة 
  ث ال يوجد سرعة ثابتةمن المقاومة المتغیرة حی

فى حالة توقف المحرك والضغط على التشغیل اللحظى يمین يدور المحرك 
  ھرتز فى اتجاه يمین ١٥بسرعة 

فى حالة توقف المحرك والضغط على التشغیل اللحظى يسار يدور المحرك 
  ھرتز فى اتجاه يسار ١٥بسرعة 

  

  الفصل الثامن
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باستخدام اشارة 
وتحديد قیمة التشغیل بواسطة مقاومة متغیرة 

  )فولت ١٠

  فولت ١٠- ٠

 النھا تحتوى على اثنین دخل تماثلى 
النھا تحتوى على نقطة دخل تماثلى 

 ٣٨٠فاز  ٣كیلو وات وجھد 

بالتالى يتم توصیل 
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باستخدام اشارة  PIDالتحكم فى طلمبة بنظام التحكم المغلق 
وتحديد قیمة التشغیل بواسطة مقاومة متغیرة مرجعیة للسريان 

  مفتاح تشغیل وايقاف 
  تأكید خطألحظى ل

١٠- ٠( كیلو اوم ٥لسرعة متغیر للتحكم فى ا
  امبیرمللى  ٢٠-٤اشارة تماثلیة مرجعیة للسريان 

٠بواسطة اشارة تماثلیة للجھد  شاشة لعرض التردد
  بیان التشغیل

  التحذيربیان 
   الخطأبیان 

  بیانات المحرك
           امبیر     ٢٩/١٧فولت          

  
 ٢٨٥٠السرعة     ٠٫٨٥معامل القدرة 

   جھاز مغیر السرعة المستخدم
النھا تحتوى على اثنین دخل تماثلى  ٤٣٠يجب استخدام میكرومستر 

النھا تحتوى على نقطة دخل تماثلى  ٤٢٠واليمكن استخدام میكرومستر 
  

كیلو وات وجھد  ١٥بقدرة  ٤٣٠الجھاز المستخدم میكرومستر 

  :اوال توصیل المحرك
بالتالى يتم توصیل  ٣٨٠الوجه  ثالثىجھاز مغیر السرعة 

  )فولت ٣٨٠لھذا المحرك  دلتاالن جھد 

يتم توصیل اطراف المحرك الى خرج جھاز مغیر 
U-  

  p0010=1يتم تفعیل خیار الضبط السريع 
كما بالصورة  يتم ادخال بیانات المحرك للجھاز

 اقل( دلتاوتیار مع مالحظة استخدام قیمة جھد 
  )تیار

 P3900=1يتم انھاء الضبط السريع 

  الفصل الثامن
 مغیرات السرعة

ایمن یاسر                                /م
 

  
  ٩تطبیق 

التحكم فى طلمبة بنظام التحكم المغلق 
مرجعیة للسريان 

  كیلو اوم٥
  

مفتاح تشغیل وايقاف 
لحظى لمفتاح 

متغیر للتحكم فى امقاومة 
اشارة تماثلیة مرجعیة للسريان 

شاشة لعرض التردد
بیان التشغیلل خضراء لمبة
بیان صفراء للمبة 
بیان ل حمراء لمبة

  
بیانات المحرك

فولت           ٤٠٠/٦٩٠
  كیلو وات ١٥

معامل القدرة 
  دقیقة/لفة

  
جھاز مغیر السرعة المستخدم

يجب استخدام میكرومستر 
واليمكن استخدام میكرومستر 

  ،  واحدة فقط
الجھاز المستخدم میكرومستر 

  فولت
  

اوال توصیل المحرك
جھاز مغیر السرعة 

الن جھد ( دلتاالمحرك 
  

يتم توصیل اطراف المحرك الى خرج جھاز مغیر 
V-W-السرعة 

يتم تفعیل خیار الضبط السريع 
يتم ادخال بیانات المحرك للجھاز

  التالىة
مع مالحظة استخدام قیمة جھد 

تیار اعلى/جھد
يتم انھاء الضبط السريع 
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  يتم برمجة نوع نظام التحكم: ثانیا

  
 بالتالى سیتم  وھو من احمال العزم المتغیر التطبیق ھو الطلمبة

بین الجھد والتحكم على  ةاى العالق منحنىاختیار نوع التحكم 

  Quadrtic V/Fتربیعى  شكل منحنى

  ھرتز وھو التردد المقنن حیث ان قدرة  ٥٠يتم ضبط اعلى سرعة

الن القدرة تتناسب مع (الطلمبة سیزيد بصورة كبیرة بزيادة السرعة 

 )مكعب السرعة فى الطلمبات

  حسب (ثوانى على االقل  ١٠يتم ضبط زمن التسارع فى حدود

 )التطبیق

  حسب (ثوانى على االقل  ١٠يتم ضبط زمن التباطؤ فى حدود

 )التطبیق

  مصمم للعمل مع الطلمبات والمراوح فان معامل  ٤٣٠بما ان الجھاز

 %١٠٥الحمل الزائد يكون مظبوط على 

  يتم ضبط التشغیل االلى حیث يقوم الجھاز بعمل تاكید للخطا

 والتشغیل بعد زوال سبب الخطأ

  

  الوظیفة  الترمیز
االعداد 

  االفتراضى
  البرمجة

P1080 ھرتز ٠  ٠  اقل تردد  

P1082  ھرتز ٥٠  ٥٠  اكبر تردد  

P1300 نظام منحنى = ٢  ٠  نوع نظام التحكمquadratic v/f 

P1120 ثوانى ١٠ ١٠  زمن التسارع  

P1121 ثوانى ١٠ ١٠  زمن التباطؤ  

P0640 ١٠٥  %١١٠  معامل الحمل الزائد%  

P1210  ١  اعادة تشغیل تلقائى  
تأكید الخطأ بمجرد توصیل =  ٢

  الكھرباء للجھاز

  
  

   

  الفصل الثامن
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  التوصیلثالثا 

  
  فولت ونقطة الدخل  ٢٤يتم توصیل مفتاح تشغیل وايقاف بین ال

  din1االولى 

  فولت ونقطة  ٢٤بین ال  لحظى لتأكید الخطأيتم توصیل مفتاح

 din2الدخل الثانیة 

 توصیل المقاومة المتغیرة 

  فولت ١٠- ٠توصیل طرفى المقاومة الثابتة ب يتم 

  يتم توصیل موجب اشارة الدخل التماثلى االولىADC1+ 

 بالطرف المتغیر للمقاومة

  يتم توصیل سالب اشارة الدخل التماثلى االولىADC1-  بصفر

 فولت

 
 الثانى  التماثلیة بالدخل التماثلى السريان يتم توصیل اشارةADC2 

 العلى اى اشارة تیار تماثلیة ٢وضبط المفتاح الغاطس 

  يتم توصیل شاشة العرض باشارة الخرج التماثلى االولDAC1 

  متردد او مستمر(يتم توصیل لمبة الخطأ الحمراء بالجھد المناسب (

 ٢٠-١٩بواسطة نقطة الريالى االول المفتوحة 

  متردد او مستمر(يتم توصیل لمبة التحذير الصفراء بالجھد المناسب (

  ٢٢-٢١بواسطة نقطة الريالى الثانى المفتوحة 

  متردد او (يتم توصیل لمبة التشغیل الخضراء بالجھد المناسب

  ٢٥- ٢٤بواسطة نقطة الريالى الثالث المفتوحة ) مستمر

   

  الفصل الثامن
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  )نقاط الدخل او الخرج(المتعلقة بالتوصیل  البرمجة

  

  الوظیفة  الترمیز
االعداد 

  االفتراضى
  البرمجة

P0700 ١  مصدر امر التشغیل  
امر التشغیل وااليقاف خارجى اى = 2

  بواسطة نقاط الدخل

P1000 ١  امر السرعة  
امر السرعة تماثلى عبر مقاومة  ٢

  متغیرة

P0731  
وظیفة نقطة خرج 

  االول الريالى
  وجود خطأ بالجھاز ٥٢٫٣  52.3

P0732 
وظیفة نقطة خرج 

  الثانى الريالى
 )انزار(وجود تحذير بالجھاز  52.7 52.7

P0733 
وظیفة نقطة خرج 

  الثالث الريالى
0 

اى ان الجھاز يعمل اى المحرك  52.2
  !يعمل

P0771  
وظیفة نقطة الخرج 

  التماثلیة
  اى تردد خرج الجھاز ٢١  21

P0701 
وظیفة نقطة الدخل 

  االولى
  اى تشغیل وايقاف ١ ١

P0702 
وظیفة نقطة الدخل 

 الثانیة
  اى تأكید الخطأ ٩ ١٢

P0756[0] 
نوع اشارة الدخل 

  ١التماثلى
٠  

 ١٠- ٠اى اشارة تماثلیة للجھد  ٠
  فولت

P0756[1] 
نوع اشارة الدخل 

  ٢التماثلى
٠  

مللى  ٢٠-٠اى اشارة تماثلیة للتیار  ٢
  امبیر

P0776[0] 
نوع اشارة الخرج 

  ١التماثلى 
  اى اشارة جھد تماثلى ١  ٠

P2000 
  التماثلیةقیمة السرعة 

Analog setpoint  
  ھرتز ٥٠  ٥٠

P2200 
نظام التحكم المغلق 

PID 
 PIDاى تفعیل النظام المغلق  ١  0

P2253 
نقطة تشغیل نظام 

 pidالتحكم المغلق 
setpoint 

  
اى نقطة الدخل التماثلى  ٧٥٥٫٠

  االولى

P2264 

القیمة المرجعیة لنظام 
التحكم المغلق 

reference or feed 
back 

  
اى ان القیمة المرجعیة لنظام   ٧٥٥٫١

التحكم المغلق النقطة التماثلیة 
  ADC2 الثانیة

  
   

  الفصل الثامن
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  الشرح

 تعمل وتتوقف الطلمبة باستخدام مفتاح التشغیل وااليقاف 

  بادارة المقاومة المتغیرة مع او ضد  قیمة السريانيمكن التحكم فى

 عقارب الساعة ومالحظة التردد على شاشة العرض

  تقوم المقاومة المتغیرة بتعیین نقطة التشغیل المطلوبة كنسبة

ھرتز ويقوم الجھاز  ٥٠اى  p2000مئوية من القیمة المسجلة فى 

بمقارنة القیمة المطلوبة بالقیمة الفعلیة المرسلة بواسطة جھاز 

 المطلوب زيادة او خفض التردد ريان ويحدد اذا كانالس

 فى حالة حدوث خطأ ستضىء لمبة البیان الحمراء 

 فى حالة عمل الطلمبة ستضىء لمبة البیان الخضاء 

  او انزار بالجھاز ستضىء لمبة التحذير فى حالة وجود رسالة تحذير

 الصفراء

  
  

   

  الفصل الثامن
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  ١٠تطبیق 

باستخدام اشارة  PIDالتحكم فى طلمبة بنظام التحكم المغلق 
وتحديد قیمة التشغیل بواسطة مقاومة متغیرة ،مرجعیة للضغط 

  مع تفعیل نظام حفظ الطاقة،كیلو اوم ٥
  

  مفتاح تشغیل وايقاف 
  مفتاح لحظى لتأكید خطأ

  )فولت ١٠- ٠(كیلو اوم  ٥مقاومة متغیر للتحكم فى السرعة 
  فولت ١٠-٠للضغط مرجعیة اشارة تماثلیة 

  مللى امبیر ٢٠- ٤للتیار شاشة لعرض التردد بواسطة اشارة تماثلیة 
  لمبة خضراء لبیان التشغیل

  التحذيرلمبة صفراء لبیان 
   الخطألمبة حمراء لبیان 

  
  بیانات المحرك

           امبیر     ١٥/٩فولت           ٢٣٠/٤٠٠
  كیلو وات ٧٫٥

 ٢٨٥٠السرعة     ٠٫٨٥معامل القدرة 
  دقیقة/لفة

  
   جھاز مغیر السرعة المستخدم

 ٣٨٠فاز  ٣كیلو وات وجھد  ٧٫٥بقدرة  ٤٣٠الجھاز المستخدم میكرومستر 
  فولت

  
  :اوال توصیل المحرك

فولت بالتالى يتم  ٣٨٠الوجه  ثالثىجھاز مغیر السرعة 
 ٣٨٠لھذا المحرك  نجمةالن جھد ( نجمةتوصیل المحرك 

  )فولت
  

  U-V-Wيتم توصیل اطراف المحرك الى خرج جھاز مغیر السرعة 
  p0010=1يتم تفعیل خیار الضبط السريع 

كما بالصورة  يتم ادخال بیانات المحرك للجھاز
  التالىة

مع مالحظة استخدام قیمة جھد نجمة وتیار 
  )اقل تیار/اعلى جھد(نجمة 

 P3900=1يتم انھاء الضبط السريع 
الجھاز بعمل ضبط مصنع لباقى حیث يقوم 

  الترمیز وايضا قیاس اى بیانات ضرورية
  
  

  الفصل الثامن
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  يتم برمجة نوع نظام التحكم: ثانیا

  
 بالتالى سیتم  وھو من احمال العزم المتغیر التطبیق ھو الطلمبة

بین الجھد والتحكم على  ةاى العالق منحنىاختیار نوع التحكم 

  Quadrtic V/Fتربیعى  شكل منحنى

  ھرتز وھو التردد المقنن حیث ان قدرة  ٥٠يتم ضبط اعلى سرعة

الن القدرة تتناسب مع (الطلمبة سیزيد بصورة كبیرة بزيادة السرعة 

 )مكعب السرعة فى الطلمبات

  حسب (ثوانى على االقل  ١٠يتم ضبط زمن التسارع فى حدود

 )التطبیق

  حسب (لى االقل ثوانى ع ١٠يتم ضبط زمن التباطؤ فى حدود

 )التطبیق

  يتم ضبط التشغیل االلى حیث يقوم الجھاز بعمل تاكید للخطا

 والتشغیل بعد زوال سبب الخطأ

 يتم ضبط معامل الحمل الزائد 

  

  الوظیفة  الترمیز
االعداد 

  االفتراضى
  البرمجة

P1080 ھرتز ٠  ٠  اقل تردد  

P1082  ھرتز ٥٠  ٥٠  اكبر تردد  

P1300 نظام منحنى = ٢  ٠  نوع نظام التحكمquadratic v/f 

P1120 ثوانى ١٠ ١٠  زمن التسارع  

P1121 ثوانى ١٠ ١٠  زمن التباطؤ  

P0640 ١٠٥  %١١٠  معامل الحمل الزائد%  

P1210  ١  اعادة تشغیل تلقائى  
تأكید الخطأ بمجرد توصیل =  ٢

  الكھرباء للجھاز

  
  

   

  الفصل الثامن
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  التوصیلثالثا 

  
  فولت ونقطة الدخل  صفريتم توصیل مفتاح تشغیل وايقاف بین ال

  ) din1 )NPN-SINKاالولى 

  فولت ونقطة  صفربین ال  لحظى لتأكید الخطأيتم توصیل مفتاح

 ) din2 )NPN-SINKالدخل الثانیة 

 توصیل المقاومة المتغیرة 

  فولت ١٠- ٠يتم توصیل طرفى المقاومة الثابتة ب 

  يتم توصیل موجب اشارة الدخل التماثلى االولىADC1+ 

 بالطرف المتغیر للمقاومة

  يتم توصیل سالب اشارة الدخل التماثلى االولىADC1-  بصفر

 فولت

 
 الثانى  التماثلیة بالدخل التماثلى الضغط يتم توصیل اشارةADC2 

 تماثلیة جھداى اشارة  السفل ٢وضبط المفتاح الغاطس 

  يتم توصیل شاشة العرض باشارة الخرج التماثلى االولDAC1 

  متردد او مستمر(يتم توصیل لمبة الخطأ الحمراء بالجھد المناسب (

 ٢٠-١٩بواسطة نقطة الريالى االول المفتوحة 

  متردد او مستمر(يتم توصیل لمبة التحذير الصفراء بالجھد المناسب (

  ٢٢-٢١بواسطة نقطة الريالى الثانى المفتوحة 

  متردد او (يتم توصیل لمبة التشغیل الخضراء بالجھد المناسب

  ٢٥- ٢٤بواسطة نقطة الريالى الثالث المفتوحة ) مستمر

   

  الفصل الثامن
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  )نقاط الدخل او الخرج(المتعلقة بالتوصیل  البرمجة

  الوظیفة  الترمیز
االعداد 

  االفتراضى
  البرمجة

P0700 ١  مصدر امر التشغیل  
التشغیل وااليقاف خارجى اى امر = 2

  بواسطة نقاط الدخل

P1000 ١  امر السرعة  
امر السرعة تماثلى عبر مقاومة  ٢

  متغیرة

P0731  
وظیفة نقطة خرج 

  الريالى االول
  وجود خطأ بالجھاز ٥٢٫٣  52.3

P0732 
وظیفة نقطة خرج 

  الريالى الثانى
52.7 

52.7  
 )انزار(وجود تحذير بالجھاز 

 

P0733 
نقطة خرج وظیفة 

  الريالى الثالث
0 

اى ان الجھاز يعمل اى المحرك  52.2
  !يعمل

P0771  
وظیفة نقطة الخرج 

  التماثلیة
  اى تردد خرج الجھاز ٢١  21

P0725 ١  نوع نقاط الدخل  
اى تعمل نقاط الدخل بوصول صفر  ٠

 npn sinkفولت الیھا 

P0701 
وظیفة نقطة الدخل 

  االولى
  اى تشغیل وايقاف ١ ١

P0702 
وظیفة نقطة الدخل 

 الثانیة
  اى تأكید الخطأ ٩ ١٢

P0756[0] 
نوع اشارة الدخل 

  ١التماثلى
٠  

 ١٠- ٠اى اشارة تماثلیة للجھد  ٠
  فولت

P0756[1] 
نوع اشارة الدخل 

  ٢التماثلى
٠  

 ١٠- ٠اى اشارة تماثلیة للجھد  ٠
  فولت

P0776[0] 
نوع اشارة الخرج 

  ١التماثلى 
  اى اشارة تیار تماثلیة ٠  ٠

P2000 
  قیمة السرعة التماثلیة

Analog setpoint  
  ھرتز ٥٠  ٥٠

P2200 
نظام التحكم المغلق 

PID 
 PIDاى تفعیل النظام المغلق  ١  0

P2253 
نقطة تشغیل نظام 

 pidالتحكم المغلق 
setpoint 

  
اى نقطة الدخل التماثلى  ٧٥٥٫٠

  االولى

P2264 

القیمة المرجعیة لنظام 
التحكم المغلق 

reference or feed 
back 

  
اى ان القیمة المرجعیة لنظام   ٧٥٥٫١

التحكم المغلق النقطة التماثلیة 
  ADC2الثانیة 

P2390 
  قیمة بدء الراحة
Energy saving 

setpoint  

اى غیر % ٠
  مفعل

  p2000من قیمة  %٥

P2391  
زمن تأخیر قبل ايقاف 

  المحرك
Energy saving timer 

  ثوانى ٥  ثانیة صفر

P2391 
  اعادة البدءقیمة 

Energy saving 
restart setpoint 

اى غیر % ٠
 مفعل

  p2000من قیمة  %٢٠

  

  الفصل الثامن
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  الشرح

 تعمل وتتوقف الطلمبة باستخدام مفتاح التشغیل وااليقاف 

  بادارة المقاومة المتغیرة مع او ضد  الضغطيمكن التحكم فى قیمة

 عقارب الساعة ومالحظة التردد على شاشة العرض

  تقوم المقاومة المتغیرة بتعیین نقطة التشغیل المطلوبة كنسبة

ھرتز ويقوم الجھاز  ٥٠اى  p2000مئوية من القیمة المسجلة فى 

بمقارنة القیمة المطلوبة بالقیمة الفعلیة المرسلة بواسطة جھاز 

 المطلوب زيادة او خفض التردد السريان ويحدد اذا كان

  من % ٥ضبط تردد توفیر الطاقة بp2000  فبعد ان ! ھرتز ٢٫٥اى

القیمة الفعلیة والقیمة المطلوبة  PIDتقارن دائرة التحكم المغلق 

للضغط تقوم بتحديد التردد الذى سیعمل علیه المحرك فان كان ھذا 

ثوانى فسیقوم الجھاز  ٥ھرتز لمدة  ٢٫٥التردد اقل من او يساوى 

مقارنة القیمة واثناء توقف المحرك سیستمر الجھاز ب،بايقاف المحرك 

الفعلیة للضغظ بالقیمة المطلوبة ومالحظة التردد الذى تخرجه دائرة 

فان وصل ھذا التردد الى قیمة اعادة البدء اى  pidالتحكم المغلق 

ھرتز حینھا سیقوم الجھاز باعادة تشغیل المحرك مرة  ١٠اى % ٢٠

 اخرى وھكذا

  كلما صغر التردد الذى تخرجه دائرة التحكم المغلقPID  كلما

كان الفرق بین القیمة المطلوبة والقیمة الفعلیة صغیر 

 !والعكس صحیح

  بار فان كان الفرق  ٥مثال اذا كان المطلوب تثبیت الضغط عند

بار  ٠٫٢٥اى % ٥بین الضغط الفعلى والضغط المطلوب اقل من 

بار فسیتوقف  ٤٫٧٥اى ان الضغط الفعلى اكبر من او يساوى 

بار  ٠٫٧٥اى % ٢٠رق بین القیمتین الى المحرك حتى يزيد الف

بار فسیقوم الجھاز  ٤٫٢٥لضغط الفعلى انخفض الى اى ان ا

 باعادة تشغیل المحرك

 فى حالة حدوث خطأ ستضىء لمبة البیان الحمراء 

 فى حالة عمل الطلمبة ستضىء لمبة البیان الخضاء 

 فى حالة وجود رسالة تحذير او انزار بالجھاز ستضىء لمبة التحذير 

  الصفراء

 pidيمكن تفعیل نظام حفظ الطاقة فى حالة تفعیل نظام التحكم المغلق 
سرعة متغیرة  او Mopسواء بسرعة ثابتة او سرعة متغیرة باالسھم 

  ..باشارة تماثلیة
  

    

  الفصل الثامن



 

ayman.yasser@ymail.com 

باستخدام اشارة 
مرجعیة للسريان وتحديد قیمة التشغیل بواسطة مقاومة متغیرة 

حدوث  فى حالة
او كان  )التردد المقنن

  )فولت ١٠

  فولت ١٠- ٠

 ٣٨٠فاز  ٣كیلو وات وجھد 

بالتالى يتم توصیل 
  

ayman.yasser@ymail.com               ٣٢٦ ایمن یاسر                                

 مغیرات السرعة الریالى:الفصل الثانى

باستخدام اشارة  PIDالتحكم فى طلمبة بنظام التحكم المغلق 
مرجعیة للسريان وتحديد قیمة التشغیل بواسطة مقاومة متغیرة 

فى حالة bybassكیلو اوم مع تشغیل المحرك مباشر 
التردد المقنن(ھرتز  ٥٠كان تردد التشغیل  خطأ بالجھاز او

  ھناك امر تشغیل مباشر

  مفتاح تشغیل وايقاف
   التشغیل المباشرمفتاح تشغیل وايقاف نظام 

  مفتاح لحظى لتأكید خطأ
١٠- ٠(كیلو اوم  ٥مقاومة متغیر للتحكم فى السرعة 

  مللى امبیر ٢٠-٤اشارة تماثلیة مرجعیة للسريان 
٠شاشة لعرض التردد بواسطة اشارة تماثلیة للجھد 

  لمبة خضراء لبیان التشغیل
  التحذيرلمبة صفراء لبیان 
   الخطألمبة حمراء لبیان 

  بیانات المحرك
           امبیر     ٢٩/١٧فولت          

  
 ٢٨٥٠السرعة     ٠٫٨٥معامل القدرة 

   جھاز مغیر السرعة المستخدم
كیلو وات وجھد  ١٥بقدرة  ٤٣٠الجھاز المستخدم میكرومستر 

  :المحرك
بالتالى يتم توصیل  ٣٨٠الوجه  ثالثىجھاز مغیر السرعة 

  )فولت ٣٨٠لھذا المحرك  دلتاالن جھد 

يتم توصیل اطراف المحرك الى خرج جھاز مغیر 
U-  

  p0010=1يتم تفعیل خیار الضبط السريع 
كما بالصورة  يتم ادخال بیانات المحرك للجھاز

اقل (مالحظة استخدام قیمة جھد وتیار دلتا 
  )اعلى تیار

 P3900=1يتم انھاء الضبط السريع 

  الفصل الثامن
 مغیرات السرعة

ایمن یاسر                                /م
 

  
  ١١تطبیق 

التحكم فى طلمبة بنظام التحكم المغلق 
مرجعیة للسريان وتحديد قیمة التشغیل بواسطة مقاومة متغیرة 

كیلو اوم مع تشغیل المحرك مباشر ٥
خطأ بالجھاز او

ھناك امر تشغیل مباشر
  

مفتاح تشغیل وايقاف
مفتاح تشغیل وايقاف نظام 

مفتاح لحظى لتأكید خطأ
مقاومة متغیر للتحكم فى السرعة 

اشارة تماثلیة مرجعیة للسريان 
شاشة لعرض التردد بواسطة اشارة تماثلیة للجھد 

لمبة خضراء لبیان التشغیل
لمبة صفراء لبیان 
لمبة حمراء لبیان 

  
بیانات المحرك

فولت           ٤٠٠/٦٩٠
  كیلو وات ١٥

معامل القدرة 
  دقیقة/لفة

  
جھاز مغیر السرعة المستخدم

الجھاز المستخدم میكرومستر 
  فولت

  
المحركاوال توصیل 

جھاز مغیر السرعة 
الن جھد ( دلتاالمحرك 

  
يتم توصیل اطراف المحرك الى خرج جھاز مغیر 

V-W-السرعة 
يتم تفعیل خیار الضبط السريع 

يتم ادخال بیانات المحرك للجھاز
  التالىة

مالحظة استخدام قیمة جھد وتیار دلتا مع 
اعلى تیار/جھد

يتم انھاء الضبط السريع 
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  يتم برمجة نوع نظام التحكم: ثانیا

  
 بالتالى سیتم  وھو من احمال العزم المتغیر التطبیق ھو الطلمبة

بین الجھد والتحكم على  ةاى العالق منحنىاختیار نوع التحكم 

  Quadrtic V/Fتربیعى  شكل منحنى

  ھرتز وھو التردد المقنن حیث ان قدرة  ٥٠يتم ضبط اعلى سرعة

الن القدرة تتناسب مع (الطلمبة سیزيد بصورة كبیرة بزيادة السرعة 

 )مكعب السرعة فى الطلمبات

  حسب (ثوانى على االقل  ١٠يتم ضبط زمن التسارع فى حدود

 )التطبیق

  حسب (ثوانى على االقل  ١٠يتم ضبط زمن التباطؤ فى حدود

 )التطبیق

  يتم ضبط التشغیل االلى حیث يقوم الجھاز بعمل تاكید للخطا

 والتشغیل بعد زوال سبب الخطأ

  

  الوظیفة  الترمیز
االعداد 

  االفتراضى
  البرمجة

P1080 ھرتز ٠  ٠  اقل تردد  

P1082  ھرتز ٥٠  ٥٠  اكبر تردد  

P1300  نظام منحنى = ٢  ٠  نظام التحكمنوعquadratic v/f 

P1120 ثوانى ١٠ ١٠  زمن التسارع  

P1121 ثوانى ١٠ ١٠  زمن التباطؤ  

P0640 ١٠٥  %١١٠  معامل الحمل الزائد%  

P1210  ١  اعادة تشغیل تلقائى  
تأكید الخطأ بمجرد توصیل =  ٢

  الكھرباء للجھاز

  
  

   

  الفصل الثامن
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 ayman.yasser@ymail.com               ٣٢٨ ایمن یاسر                                /م
 

 مغیرات السرعة الریالى:الفصل الثانى

  
  التوصیلثالثا 
  فولت ونقطة الدخل  ٢٤يتم توصیل مفتاح تشغیل وايقاف بین ال

 din1االولى 

 ٢٤بین ال  نظام التشغیل المباشر يتم توصیل مفتاح تشغیل وايقاف 

  din2 الثانیةفولت ونقطة الدخل 

 فولت ونقطة  ٢٤بین ال  لحظى لتأكید الخطأتاح فيتم توصیل م

 din3 الثالثةالدخل 

 توصیل المقاومة المتغیرة 

  فولت ١٠- ٠يتم توصیل طرفى المقاومة الثابتة ب 

  يتم توصیل موجب اشارة الدخل التماثلى االولىADC1+ 

 بالطرف المتغیر للمقاومة

  يتم توصیل سالب اشارة الدخل التماثلى االولىADC1-  بصفر

 فولت

 الثانى  التماثلیة بالدخل التماثلى السريان يتم توصیل اشارةADC2 

 العلى اى اشارة تیار تماثلیة ٢وضبط المفتاح الغاطس 

  يتم توصیل شاشة العرض باشارة الخرج التماثلى االولDAC1 

  متردد او مستمر(يتم توصیل لمبة الخطأ الحمراء بالجھد المناسب (

 ٢٠-١٩بواسطة نقطة الريالى االول المفتوحة 

 بواسطة ناسب بالجھد الم ٢يتم توصیل بوبینة الكونتاكتور الثانى ك

  ٢٢-٢١نقطة الريالى الثانى المفتوحة 

  بواسطة  بالجھد المناسب ١ك االوليتم توصیل بوبینة الكونتاكتور

 ٢٥-٢٤نقطة الريالى الثالث المفتوحة 

  الفصل الثامن
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 وتوصیل ،  ١فى سكة تشغیل ك ٢يجب توصیل نقطة مغلقة من ك

لمنع تشغیل االثنین  ٢فى سكة تشغیل ك ١نقطة مغلقة من ك

واال سیصل جھد متردد الى  electrical interlockكونتاكتور مع بعض 

 خرج جھاز مغیر السرعة وسیتلف

 يفضل ايضا ان يكون ھناك قفل میكانیكى بین االثنین كونتاكتور لمنع 

 mechanical interlockتشغیلھم معا 

  
كونتاكتور التشغیل المباشر اى توصیل المحرك =الكونتاكتور االول=  ١ك

  ! bypassمباشرة بالكھرباء اى عمل كوبرى على مغیر السرعة 
كونتاكتور التشغیل بواسطة مغیر السرعة اى = الكونتاكتور الثانى=٢ك

  !توصیل المحرك بمغیر السرعة
  

  
  

   

  الفصل الثامن
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  )نقاط الدخل او الخرج(المتعلقة بالتوصیل  البرمجة

  

  الوظیفة  الترمیز
االعداد 

  االفتراضى
  البرمجة

P0700 ١  مصدر امر التشغیل  
امر التشغیل وااليقاف خارجى اى = 2

  بواسطة نقاط الدخل

P1000 ١  امر السرعة  
امر السرعة تماثلى عبر مقاومة  ٢

  متغیرة

P0731  
نقطة خرج وظیفة 

  االول الريالى
  وجود خطأ بالجھاز ٥٢٫٣  52.3

P0732 
وظیفة نقطة خرج 

  الثانى الريالى
52.7 

اى تشغیل كونتاكتور ربط  ١٢٦١٫٠
  ٢المحرك بمغیر السرعة ك

 

P0733 
وظیفة نقطة خرج 

  الثالث الريالى
0 

اى تشغیل كونتاكتور  ١٢٦١٫١
  ١التشغیل المباشر ك

P0771  
وظیفة نقطة الخرج 

  التماثلیة
  اى تردد خرج الجھاز ٢١  21

P0701 
وظیفة نقطة الدخل 

  االولى
  اى تشغیل وايقاف ١ ١

P0702 
وظیفة نقطة الدخل 

 الثانیة
١٢ 

اى امر تشغیل المحرك مباشر  ٢٨
bypass mode  

P0703  
وظیفة نقطة الدخل 

 الثالثة
  اى تأكید الخطأ ٩ ٩

P0756[0] 
نوع اشارة الدخل 

  ١التماثلى
٠  

 ١٠- ٠اشارة تماثلیة للجھد اى  ٠
  فولت

P0756[1] 
نوع اشارة الدخل 

  ٢التماثلى
٠  

مللى  ٢٠-٠اى اشارة تماثلیة للتیار  ٢
  امبیر

P0776[0] 
نوع اشارة الخرج 

  ١التماثلى 
  اى اشارة جھد تماثلى ١  ٠

P2000 
  قیمة السرعة التماثلیة

Analog setpoint  
  ھرتز ٥٠  ٥٠

P2200 
نظام التحكم المغلق 

PID 
 PIDاى تفعیل النظام المغلق  ١  0

P2253 
نقطة تشغیل نظام 

 pidالتحكم المغلق 
setpoint 

  
اى نقطة الدخل التماثلى  ٧٥٥٫٠

  االولى

P2264 

القیمة المرجعیة لنظام 
التحكم المغلق 

reference or feed 
back 

  
اى ان القیمة المرجعیة لنظام   ٧٥٥٫١

التحكم المغلق النقطة التماثلیة 
  ADC2 الثانیة

  
   

  الفصل الثامن
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  البرمجة  االعداد االفتراضى  الوظیفة  الترمیز

P1260 
التحكم فى التشغیل 

  المباشر
  اى غیر مفعل ٠

مفعل فى حالة الخطأ او = ٧
وجود اشارة دخل او وصول 

  التردد لقیمة معینة

P1262  

زمن تأخیر بین اشارة 
فصل كونتاكتور واشارة 

 تشغیل االخر
Bypass dead time  

  ثانیة  ثانیة

P1263  
زمن تاخیر قبل فصل 

 التشغیل المباشر
De Bypass time  

  ثوانى ٥  ثانیة

P1264  
زمن تاخیر قبل تفعیل 

 التشغیل المباشر
Bypass time  

  ثوانى ٥  ثانیة

P1265  
 تردد التشغیل المباشر
Bypass frequency  

التردد (ھرتز  ٥٠
  )المقنن

يجب اال يكون مصدر // 
اشارة السرعة اشارة 

  تماثلیة

  ھرتز ٥٠

P1266  
  امر التشغیل المباشر
Bypass command 

  
نقظة الدخل الثانیة =٧٢٢٫١

DIN2  

  
  الشرح

 تعمل وتتوقف الطلمبة باستخدام مفتاح التشغیل وااليقاف 

  يمكن التحكم فى قیمة السريان بادارة المقاومة المتغیرة مع او ضد

 التردد على شاشة العرضعقارب الساعة ومالحظة 

  تقوم المقاومة المتغیرة بتعیین نقطة التشغیل المطلوبة كنسبة

ھرتز ويقوم الجھاز  ٥٠اى  p2000مئوية من القیمة المسجلة فى 

بمقارنة القیمة المطلوبة بالقیمة الفعلیة المرسلة بواسطة جھاز 

 السريان ويحدد اذا كان المطلوب زيادة او خفض التردد

 لضغط على مفتاح التشغیل المباشر او فى حالة حدوث فى حالة ا

ھرتز سیقوم  ٥٠خطأ فى الجھاز او فى حالة كان تردد التشغیل 

بالتالى سیعمل  ١وتشغیل كونتاكتور ك ٢الجھاز بفصل كونتاكتور ك

 المحرك بالكھرباء المباشرة

 فى حالة حدوث خطأ ستضىء لمبة البیان الحمراء 

  لمبة التحذير الصفراءفى حالة وجود تحذير ستضىء 

 فى حالة تشغیل المحرك ستضىء لمبة التشغیل الخضراء 

  
  

  

  الفصل الثامن



 

ayman.yasser@ymail.com 

باستخدام اشارة 
مرجعیة للضغط وتحديد قیمة التشغیل بواسطة مقاومة متغیرة 
كیلو اوم مع التحكم بالتشغیل والفصل لثالث طلمبات اضافیة 

  )فولت ١٠

 ٣٨٠فاز  ٣كیلو وات وجھد 

بالتالى يتم توصیل 
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باستخدام اشارة  PIDالتحكم فى طلمبة بنظام التحكم المغلق 
مرجعیة للضغط وتحديد قیمة التشغیل بواسطة مقاومة متغیرة 
كیلو اوم مع التحكم بالتشغیل والفصل لثالث طلمبات اضافیة 

 pidطبقا لنظام التحكم المغلق 

  مفتاح تشغیل وايقاف 
  مفتاح لحظى لتأكید خطأ

١٠- ٠(كیلو اوم  ٥مقاومة متغیر للتحكم فى السرعة 
  فولت ١٠- ٤٠ للضغطة تماثلیة مرجعیة 

   كونتاكتور تشغیل الطلمبة االضافیة االولى
  كونتاكتور تشغیل الطلمبة االضافیة الثانیة 
  كونتاكتور تشغیل الطلمبة االضافیة الثالثة 

  بیانات المحرك
           امبیر     ٢٩/١٧فولت          

  
  دقیقة/لفة ٢٨٥٠السرعة     ٠٫٨٥معامل القدرة 

   جھاز مغیر السرعة المستخدم
كیلو وات وجھد  ١٥بقدرة  ٤٣٠الجھاز المستخدم میكرومستر 

  :اوال توصیل المحرك
بالتالى يتم توصیل  ٣٨٠الوجه  ثالثىجھاز مغیر السرعة 

  )فولت ٣٨٠لھذا المحرك  دلتاالن جھد 

يتم توصیل اطراف المحرك الى خرج جھاز مغیر 
U-  

  p0010=1يتم تفعیل خیار الضبط السريع 
كما بالصورة  يتم ادخال بیانات المحرك للجھاز

اقل (مع مالحظة استخدام قیمة جھد وتیار دلتا 
  )اعلى تیار

 P3900=1يتم انھاء الضبط السريع 

  

  الفصل الثامن
 مغیرات السرعة

ایمن یاسر                                /م
 

  ١٢تطبیق 
التحكم فى طلمبة بنظام التحكم المغلق 

مرجعیة للضغط وتحديد قیمة التشغیل بواسطة مقاومة متغیرة 
كیلو اوم مع التحكم بالتشغیل والفصل لثالث طلمبات اضافیة ٥

طبقا لنظام التحكم المغلق 
  

مفتاح تشغیل وايقاف 
مفتاح لحظى لتأكید خطأ

مقاومة متغیر للتحكم فى السرعة 
ة تماثلیة مرجعیة اشار

كونتاكتور تشغیل الطلمبة االضافیة االولى
كونتاكتور تشغیل الطلمبة االضافیة الثانیة 
كونتاكتور تشغیل الطلمبة االضافیة الثالثة 

  
بیانات المحرك

فولت           ٤٠٠/٦٩٠
  كیلو وات ١٥

معامل القدرة 
  

جھاز مغیر السرعة المستخدم
الجھاز المستخدم میكرومستر 

  فولت
  

اوال توصیل المحرك
جھاز مغیر السرعة 

الن جھد ( دلتاالمحرك 
  

يتم توصیل اطراف المحرك الى خرج جھاز مغیر 
V-W-السرعة 

يتم تفعیل خیار الضبط السريع 
يتم ادخال بیانات المحرك للجھاز

  التالىة
مع مالحظة استخدام قیمة جھد وتیار دلتا 

اعلى تیار/جھد
يتم انھاء الضبط السريع 
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  يتم برمجة نوع نظام التحكم: ثانیا

  
 بالتالى سیتم  وھو من احمال العزم المتغیر التطبیق ھو الطلمبة

بین الجھد والتحكم على  ةاى العالق منحنىاختیار نوع التحكم 

  Quadrtic V/Fتربیعى  شكل منحنى

  ھرتز وھو التردد المقنن حیث ان قدرة  ٥٠يتم ضبط اعلى سرعة

الن القدرة تتناسب مع (سیزيد بصورة كبیرة بزيادة السرعة الطلمبة 

 )مكعب السرعة فى الطلمبات

  ھرتز ١٠يتم ضبط اقل تردد لیس صفر ھرتز لكن 

  حسب (ثوانى على االقل  ١٠يتم ضبط زمن التسارع فى حدود

 )التطبیق

  حسب (ثوانى على االقل  ١٠يتم ضبط زمن التباطؤ فى حدود

 )التطبیق

 یل االلى حیث يقوم الجھاز بعمل تاكید للخطا يتم ضبط التشغ

 والتشغیل بعد زوال سبب الخطأ

  

  الوظیفة  الترمیز
االعداد 

  االفتراضى
  البرمجة

P1080 ھرتز ١٠  ٠  اقل تردد  

P1082  ھرتز ٥٠  ٥٠  اكبر تردد  

P1300 نظام منحنى = ٢  ٠  نوع نظام التحكمquadratic v/f 

P1120 ثوانى ١٠ ١٠  زمن التسارع  

P1121 ثوانى ١٠ ١٠  زمن التباطؤ  

P0640 ١٠٥  %١١٠  معامل الحمل الزائد%  

P1210  ١  اعادة تشغیل تلقائى  
تأكید الخطأ بمجرد توصیل =  ٢

  الكھرباء للجھاز

  
  

   

  الثامنالفصل 
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  التوصیلثالثا 

  
  فولت ونقطة الدخل  ٢٤يتم توصیل مفتاح تشغیل وايقاف بین ال

  din1االولى 

  فولت ونقطة  ٢٤بین ال  لحظى لتأكید الخطأيتم توصیل مفتاح

 din2الدخل الثانیة 

 توصیل المقاومة المتغیرة 

  فولت ١٠- ٠يتم توصیل طرفى المقاومة الثابتة ب 

  يتم توصیل موجب اشارة الدخل التماثلى االولىADC1+ 

 بالطرف المتغیر للمقاومة

  يتم توصیل سالب اشارة الدخل التماثلى االولىADC1-  بصفر

 فولت

 
 الثانى  التماثلیة بالدخل التماثلى الضغط يتم توصیل اشارةADC2 

 تماثلیة جھداى اشارة  السفل ٢وضبط المفتاح الغاطس 

 بالجھد  يتم توصیل بوبینة كونتاكتور تشغیل الطلمبة االضافیة االولى

بواسطة نقطة الريالى االول المفتوحة ) رمتردد او مستم(المناسب 

٢٠-١٩ 

 بالجھد  يتم توصیل بوبینة كونتاكتور تشغیل الطلمبة االضافیة الثانیة

بواسطة نقطة الريالى الثانى المفتوحة ) متردد او مستمر(المناسب 

٢٢-٢١  

 بالجھد  يتم توصیل بوبینة كونتاكتور تشغیل الطلمبة االضافیة الثالثة

بواسطة نقطة الريالى الثالث المفتوحة ) متردد او مستمر(المناسب 

٢٥-٢٤ 

  الفصل الثامن
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  )نقاط الدخل او الخرج(البرمجة المتعلقة بالتوصیل 

  

  البرمجة  االعداد االفتراضى  الوظیفة  الترمیز

P0700 ١  مصدر امر التشغیل  
امر التشغیل وااليقاف = 2

  الدخلخارجى اى بواسطة نقاط 

P1000 ١  امر السرعة  
امر السرعة تماثلى عبر  ٢

  مقاومة متغیرة

P0731  
وظیفة نقطة خرج 

  الريالى االول
52.3  r2379.0 اى المحرك االول  

P0732 
وظیفة نقطة خرج 

  الريالى الثانى
52.7 r2379.1 اى المحرك الثانى 

P0733 
وظیفة نقطة خرج 

  الريالى الثالث
0 r2379.2 اى المحرك الثالث  

P0701 
وظیفة نقطة الدخل 

  االولى
  اى تشغیل وايقاف ١ ١

P0702 
وظیفة نقطة الدخل 

 الثانیة
  اى تأكید الخطأ ٩ ١٢

P0756[0] 
نوع اشارة الدخل 

  ١التماثلى
٠  

- ٠اى اشارة تماثلیة للجھد  ٠
  فولت ١٠

P0756[1] 
نوع اشارة الدخل 

  ٢التماثلى
٠  

- ٠ اى اشارة تماثلیة للجھد ٠
  فولت ١٠

P2000 
  قیمة السرعة التماثلیة

Analog setpoint  
  ھرتز ٥٠  ٥٠

P2200 
نظام التحكم المغلق 

PID 
 PIDاى تفعیل النظام المغلق  ١  0

P2253 
نقطة تشغیل نظام 

 pidالتحكم المغلق 
setpoint 

  
اى نقطة الدخل  ٧٥٥٫٠

  التماثلى االولى

P2264 

القیمة المرجعیة لنظام 
التحكم المغلق 

reference or feed 
back 

  
اى ان القیمة المرجعیة   ٧٥٥٫١

لنظام التحكم المغلق النقطة 
  ADC2التماثلیة الثانیة 

       

P2371 
عدد المحركات 

 والمراحل
  اى غیر مفعلة ٠

  ثالث محركات وثالث مراحل= ٤

P2373  
  pidنسبة خطأ 

Stagging hysteresis  

من قیمة % ٢٠
 pidالتشغیل 

setpoint 
٢٥%  

P2374 ثانیة ٢٠ ثانیة ٣٠  زمن تأخیر التوصیل  

P2375 ثانیة ٢٠ ثانیة ٣٠  زمن تأخیر الفصل  

P2378 
تردد ادخال او اخراج 

  المراحل
من اقصى تردد % ٥٠

 P1082مسجل فى 
٩٠%  

  
   

  الفصل الثامن



 مغیرات السرعة

 

 ayman.yasser@ymail.com               ٣٣٦ ایمن یاسر                                /م
 

 مغیرات السرعة الریالى:الفصل الثانى

  
  الشرح

  التشغیل وااليقافتعمل وتتوقف الطلمبة باستخدام مفتاح 

  بادارة المقاومة المتغیرة مع او ضد  الضغطيمكن التحكم فى قیمة

 عقارب الساعة 

  تقوم المقاومة المتغیرة بتعیین نقطة التشغیل المطلوبة كنسبة

ھرتز ويقوم الجھاز  ٥٠اى  p2000مئوية من القیمة المسجلة فى 

اسطة جھاز بمقارنة القیمة المطلوبة بالقیمة الفعلیة المرسلة بو

 ويحدد اذا كان المطلوب زيادة او خفض التردد الضغط

  من اقصى % ٩٠اذا كان تردد تشغیل المحرك اكبر من او يساوى

ھرتز اى ان الطلمبة تقارب العمل باعلى  ٤٥اى ) ھرتز ٥٠(تردد 

قدرة لھا وكان الفرق بین القیمة المطلوبة للضغط والقیمة الفعلیة 

یقوم الجھاز بادخال المرحلة االولى اى فس% ٢٠اكبر من او يساوى 

فیرتفع الضغط فیخفض  االولىتشغیل الريالى االول فتعمل الطلمبة 

 الجھاز تردد الطلمبة الرئیسیة

  سیرتفع ) بسبب زيادة السحب مثال(بانخفاض الضغط مرة اخرى

ھرتز  ٤٥تردد الطلمبة الرئیسیة حتى اذا كان اكبر من او يساوى 

غط اى الفرق بین القیمة المطلوبة والقیمة وكان الخطأ فى الض

فسیقوم الجھاز بادخال المرحلة % ٢٠الفعلیة اكبر من او يساوى 

 الثانیة وھكذا

 اذا كان تردد الطلمبة اقل من ، نفس الكالم فى حالة فصل المراحل

الضغط اى  ھرتز وكان الخطأ فى ١٠اى  p1080 او يساوى اقل تردد

اقل من او يساوى الفرق بین القیمة المطلوبة والقیمة الفعلیة 

سالب الن الضغط الفعلى اكبر من الضغط المطلوب ب % (٢٠سالب 

سیقوم الجھاز باخراج اخر مرحلة اى فصل اخر طلمبة ولتكن %) ٢٠

الطلمبة الثانیة بالتالى سینخفض الضغط ويقوم الجھاز بزيادة تردد 

 سیة وھكذاالطلمبة الرئی

  او

 اذا كان تردد الطلمبة اقل من او يساوى ، فى حالة فصل المراحل

اى الفرق بین ھرتز وكان الخطأ فى الضغط  ١٠اى  p1080اقل تردد 

سیقوم  %٢٠القیمة الفعلیة والقیمة المطلوبة اكبر من او يساوى 

الجھاز باخراج اخر مرحلة اى فصل اخر طلمبة ولتكن الطلمبة الثانیة 

بالتالى سینخفض الضغط ويقوم الجھاز بزيادة تردد الطلمبة الرئیسیة 

 وھكذا

 

  الفصل الثامن
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باستخدام اشارة 
مرجعیة للضغط وتحديد قیمة التشغیل بواسطة مقاومة متغیرة 
كیلو اوم مع التحكم بالتشغیل والفصل لثالث طلمبات اضافیة 

وفصل الجھاز ، تعمل بوسیلة بدء ناعم مع التبديل بین الطلمبات
  فى حالة ارتفاع منسوب الماء فى عنبر الطلمبات

  امة مستوى لفصل الجھاز فى حالة ارتفاع منسوب الماء فى العنبر

  )فولت ١٠

 ٣٨٠فاز  ٣كیلو وات وجھد 

بالتالى يتم توصیل 
  

  U-V-Wيتم توصیل اطراف المحرك الى خرج جھاز مغیر السرعة 
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باستخدام اشارة  PIDالتحكم فى طلمبة بنظام التحكم المغلق 
مرجعیة للضغط وتحديد قیمة التشغیل بواسطة مقاومة متغیرة 
كیلو اوم مع التحكم بالتشغیل والفصل لثالث طلمبات اضافیة 

تعمل بوسیلة بدء ناعم مع التبديل بین الطلمبات
فى حالة ارتفاع منسوب الماء فى عنبر الطلمبات

  مفتاح تشغیل وايقاف 
امة مستوى لفصل الجھاز فى حالة ارتفاع منسوب الماء فى العنبر

  مفتاح لحظى لتأكید خطأ
١٠- ٠(كیلو اوم  ٥مقاومة متغیر للتحكم فى السرعة 

  فولت ١٠- ٤٠اشارة تماثلیة مرجعیة للضغط 
  جھاز بدء ناعم لتشغیل الطلمبة االضافیة االولى 
  جھاز بدء ناعم لتشغیل الطلمبة االضافیة الثانیة 
  جھاز بدء ناعم لتشغیل الطلمبة االضافیة الثالثة 

  بیانات المحرك
           امبیر     ٢٩/١٧فولت          

  
  دقیقة/لفة ٢٨٥٠السرعة     ٠٫٨٥معامل القدرة 

   جھاز مغیر السرعة المستخدم
كیلو وات وجھد  ١٥بقدرة  ٤٣٠میكرومستر  الجھاز المستخدم

  :اوال توصیل المحرك
بالتالى يتم توصیل  ٣٨٠الوجه  ثالثىجھاز مغیر السرعة 

  )فولت ٣٨٠لھذا المحرك  دلتاالن جھد 

يتم توصیل اطراف المحرك الى خرج جھاز مغیر السرعة 
  p0010=1يتم تفعیل خیار الضبط السريع 

كما بالصورة  يتم ادخال بیانات المحرك للجھاز

مع مالحظة استخدام قیمة جھد وتیار دلتا 
  )اعلى تیار

 P3900=1يتم انھاء الضبط السريع 

  

  الفصل الثامن
 مغیرات السرعة

ایمن یاسر                                /م
 

  
  ١٣تطبیق 

التحكم فى طلمبة بنظام التحكم المغلق 
مرجعیة للضغط وتحديد قیمة التشغیل بواسطة مقاومة متغیرة 

كیلو اوم مع التحكم بالتشغیل والفصل لثالث طلمبات اضافیة ٥
تعمل بوسیلة بدء ناعم مع التبديل بین الطلمبات

trip فى حالة ارتفاع منسوب الماء فى عنبر الطلمبات
  

مفتاح تشغیل وايقاف 
امة مستوى لفصل الجھاز فى حالة ارتفاع منسوب الماء فى العنبرعو

مفتاح لحظى لتأكید خطأ
مقاومة متغیر للتحكم فى السرعة 

اشارة تماثلیة مرجعیة للضغط 
جھاز بدء ناعم لتشغیل الطلمبة االضافیة االولى 
جھاز بدء ناعم لتشغیل الطلمبة االضافیة الثانیة 
جھاز بدء ناعم لتشغیل الطلمبة االضافیة الثالثة 

  
بیانات المحرك

فولت           ٤٠٠/٦٩٠
  كیلو وات ١٥

معامل القدرة 
  

جھاز مغیر السرعة المستخدم
الجھاز المستخدم

  فولت
  

اوال توصیل المحرك
جھاز مغیر السرعة 

الن جھد ( دلتاالمحرك 
  

يتم توصیل اطراف المحرك الى خرج جھاز مغیر السرعة 
يتم تفعیل خیار الضبط السريع 

يتم ادخال بیانات المحرك للجھاز
  التالىة

مع مالحظة استخدام قیمة جھد وتیار دلتا 
اعلى تیار/اقل جھد(

يتم انھاء الضبط السريع 
  

  
  



 مغیرات السرعة

 

 ayman.yasser@ymail.com               ٣٣٨ ایمن یاسر                                /م
 

 مغیرات السرعة الریالى:الفصل الثانى

  
  يتم برمجة نوع نظام التحكم: ثانیا

  
 بالتالى سیتم  وھو من احمال العزم المتغیر التطبیق ھو الطلمبة

بین الجھد والتحكم على  ةاى العالق منحنىاختیار نوع التحكم 

  Quadrtic V/Fتربیعى  شكل منحنى

  ھرتز وھو التردد المقنن حیث ان قدرة  ٥٠يتم ضبط اعلى سرعة

الن القدرة تتناسب مع (الطلمبة سیزيد بصورة كبیرة بزيادة السرعة 

 )مكعب السرعة فى الطلمبات

 ھرتز ١٠تردد لیس صفر ھرتز لكن  يتم ضبط اقل 

  حسب (ثوانى على االقل  ١٠يتم ضبط زمن التسارع فى حدود

 )التطبیق

  حسب (ثوانى على االقل  ١٠يتم ضبط زمن التباطؤ فى حدود

 )التطبیق

  يتم ضبط التشغیل االلى حیث يقوم الجھاز بعمل تاكید للخطا

 والتشغیل بعد زوال سبب الخطأ

  

  الوظیفة  الترمیز
االعداد 

  االفتراضى
  البرمجة

P1080 ھرتز ١٠  ٠  اقل تردد  

P1082  ھرتز ٥٠  ٥٠  اكبر تردد  

P1300 نظام منحنى = ٢  ٠  نوع نظام التحكمquadratic v/f 

P1120 ثوانى ١٠ ١٠  زمن التسارع  

P1121 ثوانى ١٠ ١٠  زمن التباطؤ  

P0640 ١٠٥  %١١٠  معامل الحمل الزائد%  

P1210  ١  اعادة تشغیل تلقائى  
تأكید الخطأ بمجرد توصیل =  ٢

  الكھرباء للجھاز

  
  

   

  الفصل الثامن
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  التوصیلثالثا 

  
  فولت ونقطة الدخل  ٢٤يتم توصیل مفتاح تشغیل وايقاف بین ال

  din1االولى 

  فولت  ٢٤بین ال  نقطة مفتوحة من عوامة مستوىيتم توصیل

 din2ونقطة الدخل الثانیة 

  فولت ونقطة  ٢٤بین ال  الخطأ لحظى لتأكیديتم توصیل مفتاح

 din3 الثالثةالدخل 

 توصیل المقاومة المتغیرة 

  فولت ١٠- ٠يتم توصیل طرفى المقاومة الثابتة ب 

  يتم توصیل موجب اشارة الدخل التماثلى االولىADC1+ 

 بالطرف المتغیر للمقاومة

  يتم توصیل سالب اشارة الدخل التماثلى االولىADC1-  بصفر

 فولت

 
  الثانى  التماثلیة بالدخل التماثلى الضغط توصیل اشارةيتمADC2 

 السفل اى اشارة جھد تماثلیة ٢وضبط المفتاح الغاطس 

  تشغیل الطلمبة االضافیة ل لجھاز بدء ناعم اشارة تشغیليتم توصیل

بواسطة نقطة الريالى ) متردد او مستمر(بالجھد المناسب  االولى

 ٢٠- ١٩االول المفتوحة 
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  الطلمبة االضافیة  اشارة تشغیل لجھاز بدء ناعم لتشغیليتم توصیل

بواسطة نقطة الريالى ) متردد او مستمر(بالجھد المناسب  الثانیة

  ٢٢- ٢١الثانى المفتوحة 

  الطلمبة االضافیة  اشارة تشغیل لجھاز بدء ناعم لتشغیليتم توصیل

بواسطة نقطة الريالى ) متردد او مستمر(بالجھد المناسب  الثالثة

 ٢٥- ٢٤الثالث المفتوحة 

  
  توصیل جھاز البدء الناعم من سیمنز

  
  

  
  

 
  A1-A2فولت الى  ٢٢٠يتم توصیل 

  IN1فولت الى النقطة  ٢٢٠يتم تشغیل وفصل الجھاز عن طريق اشارة 
فولت لنقطة  ٢٢٠لذا يقوم كل ريالى فى جھاز مغیر السرعة بتوصیل 

  الناعم لكل طلمبةتشغیل جھاز البدء 
   

  الفصل الثامن
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  )نقاط الدخل او الخرج(البرمجة المتعلقة بالتوصیل 

  

  البرمجة  االعداد االفتراضى  الوظیفة  الترمیز

P0700 ١  مصدر امر التشغیل  
امر التشغیل وااليقاف خارجى = 2

  اى بواسطة نقاط الدخل

P1000 ١  امر السرعة  
امر السرعة تماثلى عبر مقاومة  ٢

  متغیرة

P0731  
وظیفة نقطة خرج الريالى 

  االول
52.3    

P0732 
وظیفة نقطة خرج الريالى 

  الثانى
52.7  

P0733 
وظیفة نقطة خرج الريالى 

  الثالث
0   

P0701 
وظیفة نقطة الدخل 

  االولى
  اى تشغیل وايقاف ١ ١

P0702 
وظیفة نقطة الدخل 

 الثانیة
١٢ 

اى اشارة فصل بسبب خطأ  ٢٩
  خارجى 

P0703 
وظیفة نقطة الدخل 

 الثالثة
  اى تأكید الخطأ ٩  

P0756[0] 
نوع اشارة الدخل 

  ١التماثلى
٠  

 ١٠-٠اى اشارة تماثلیة للجھد  ٠
  فولت

P0756[1] 
نوع اشارة الدخل 

  ٢التماثلى
٠  

 ١٠-٠اى اشارة تماثلیة للجھد  ٠
  فولت

P2000 
  قیمة السرعة التماثلیة

Analog setpoint  
  ھرتز ٥٠  ٥٠

P2200  نظام التحكم المغلقPID 0  اى تفعیل النظام المغلق  ١PID 

P2253 
نقطة تشغیل نظام 

 pidالتحكم المغلق 
setpoint 

  
اى نقطة الدخل التماثلى  ٧٥٥٫٠

  االولى

P2264 
القیمة المرجعیة لنظام 

التحكم المغلق 
reference or feed back 

  
اى ان القیمة المرجعیة   ٧٥٥٫١

لنظام التحكم المغلق النقطة 
  ADC2التماثلیة الثانیة 

       

P2371 ثالث محركات وثالث مراحل= ٤  اى غیر مفعلة ٠ عدد المحركات والمراحل  

P2373  
  pidنسبة الخطأ 

Stagging hysteresis  
من قیمة % ٢٠

 pid setpointالتشغیل 
٢٥%  

P2374 ثانیة ٢٠ ثانیة ٣٠  زمن تأخیر التوصیل  

P2375 ثانیة ٢٠ ثانیة ٣٠  زمن تأخیر الفصل  

P2378 
تردد ادخال او اخراج 

  المراحل
من اقصى تردد % ٥٠

 P1082مسجل فى 
٩٠%  

P2372  التبديلcycling  اى مفعلة ١  اى غیر مفعلة ٠  

P2380[0] 
عدد ساعات تشغیل 

  الطلمبة االولى
    عرض عدد الساعات

P2380[1] 
تشغیل عدد ساعات 

  الطلمبة االولى
    عرض عدد الساعات

P2380[2] 
عدد ساعات تشغیل 

  الطلمبة االولى
    عرض عدد الساعات

  
   

  الفصل الثامن
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  الشرح

 تعمل وتتوقف الطلمبة باستخدام مفتاح التشغیل وااليقاف 

  يمكن التحكم فى قیمة الضغط بادارة المقاومة المتغیرة مع او ضد

 عقارب الساعة 

  تقوم المقاومة المتغیرة بتعیین نقطة التشغیل المطلوبة كنسبة

ھرتز ويقوم الجھاز  ٥٠اى  p2000مئوية من القیمة المسجلة فى 

بمقارنة القیمة المطلوبة بالقیمة الفعلیة المرسلة بواسطة جھاز 

 ويحدد اذا كان المطلوب زيادة او خفض التردد الضغط

 من اقصى  %٩٠او يساوى  اذا كان تردد تشغیل المحرك اكبر من

ھرتز اى ان الطلمبة تقارب العمل باعلى  ٤٥اى ) ھرتز ٥٠(تردد 

قدرة لھا وكان الفرق بین القیمة المطلوبة للضغط والقیمة الفعلیة 

فسیقوم الجھاز بادخال المرحلة االولى اى  %٢٠اكبر من او يساوى 

فیخفض تشغیل الريالى االول فتعمل الطلمبة االولى فیرتفع الضغط 

 الجھاز تردد الطلمبة الرئیسیة

 الضغط سیرتفع تردد الطلمبة الرئیسیة حتى اذا كان اكبر  اذا انخفض

ھرتز وكان الخطأ فى الضغط اى الفرق بین القیمة  ٤٥من او يساوى 

فسیقوم الجھاز % ٢٠المطلوبة والقیمة الفعلیة اكبر من او يساوى 

 بادخال المرحلة الثانیة وھكذا

 اذا كان تردد الطلمبة اقل من او يساوى ، ل المراحلفى حالة فص

اى الفرق بین ھرتز وكان الخطأ فى الضغط  ١٠اى  p1080اقل تردد 

سیقوم  %٢٠القیمة الفعلیة والقیمة المطلوبة اكبر من او يساوى 

الجھاز باخراج اخر مرحلة اى فصل اخر طلمبة ولتكن الطلمبة الثانیة 

الجھاز بزيادة تردد الطلمبة الرئیسیة بالتالى سینخفض الضغط ويقوم 

 وھكذا

  سیقوم الجھاز بقیاس عدد ساعات تشغیل كل طلمبة ويقوم

، بالتبديل بینھم حتى تتساوى عدد ساعات التشغیل لكل الطلمبات

لثالثة فى االغلب تكون عدد ساعات لة اى الطلمبة افمثال اخر مرح

اولى ولیس ثالثة تشغیلھا اقل لذا يقوم الجھاز بادخالھا كمرحلة 

اى ان كل طلمبة قد تعمل كمرحلة اولى او تانیة او ثالثة ... وھكذا 

 طبقا لعدد ساعات التشغیل

  فى حالة حدوث تسريب وارتفاع منسوب الماء فى عنبر الطلمبات

 الى مغیر السرعة المستوى بارسال اشارة فصل فستقوم عوامة

صل كھرباء عن واالفضل طبعا ف F0085فسیفصل ويعطى رسالة خطأ 

 !الجھاز

  الفصل الثامن



 

ayman.yasser@ymail.com 

سرعات ثابتة مع عرض التردد على 
 tripواستخدام مفتاح فصل لخطأ خارجى 

  فولت ١٠- ٠

  كیلو وات

 ٣٨٠فاز  ٣كیلو وات وجھد 

بالتالى يتم توصیل 
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سرعات ثابتة مع عرض التردد على  بأربعالتحكم فى مروحة 
واستخدام مفتاح فصل لخطأ خارجى شاشة عرض خارجیة 

واستخدام ثالث لمبات بیان للتشغیل والخطأ 

  سرعة اولىمفتاح تشغیل وايقاف 
  ثانیةمفتاح تشغیل وايقاف سرعة 

  مفتاح تشغیل وايقاف سرعة ثالثة
  مفتاح تشغیل وايقاف سرعة رابعة

  مفتاح ايقاف طارىء وضع طبیعى مفتوح
  مفتاح لحظى لتأكید خطأ

٠شاشة لعرض التردد بواسطة اشارة تماثلیة للجھد 
  لمبة خضراء لبیان التشغیل

  التحذيرلمبة صفراء لبیان 
   الخطألمبة حمراء لبیان 

  بیانات المحرك
كیلو وات ١٥           امبیر     ٢٩/١٧فولت          

  دقیقة/لفة ٢٨٥٠السرعة     ٠٫٨٥معامل القدرة 

   جھاز مغیر السرعة المستخدم
كیلو وات وجھد  ١٥بقدرة  ٤٣٠الجھاز المستخدم میكرومستر 

  :اوال توصیل المحرك
بالتالى يتم توصیل  ٣٨٠الوجه  ثالثىجھاز مغیر السرعة 

  )فولت ٣٨٠لھذا المحرك  دلتاالن جھد 

يتم توصیل اطراف المحرك الى خرج جھاز 
  U-V-Wمغیر السرعة 

  p0010=1يتم تفعیل خیار الضبط السريع 
كما بالصورة  يتم ادخال بیانات المحرك للجھاز

دلتا مع مالحظة استخدام قیمة جھد وتیار 
  )اعلى تیار

 P3900=1يتم انھاء الضبط السريع 

  الفصل الثامن
 مغیرات السرعة

ایمن یاسر                                /م
 

  
  ١٤تطبیق 

التحكم فى مروحة 
شاشة عرض خارجیة 

واستخدام ثالث لمبات بیان للتشغیل والخطأ 
  والتحذير

مفتاح تشغیل وايقاف 
مفتاح تشغیل وايقاف سرعة 

مفتاح تشغیل وايقاف سرعة ثالثة
مفتاح تشغیل وايقاف سرعة رابعة

مفتاح ايقاف طارىء وضع طبیعى مفتوح
مفتاح لحظى لتأكید خطأ

شاشة لعرض التردد بواسطة اشارة تماثلیة للجھد 
لمبة خضراء لبیان التشغیل

لمبة صفراء لبیان 
لمبة حمراء لبیان 

  
بیانات المحرك

فولت           ٤٠٠/٦٩٠
معامل القدرة 

  
جھاز مغیر السرعة المستخدم

الجھاز المستخدم میكرومستر 
  فولت

  
اوال توصیل المحرك

جھاز مغیر السرعة 
الن جھد ( دلتاالمحرك 

  
يتم توصیل اطراف المحرك الى خرج جھاز 

مغیر السرعة 
يتم تفعیل خیار الضبط السريع 

يتم ادخال بیانات المحرك للجھاز
  التالىة

مع مالحظة استخدام قیمة جھد وتیار 
اعلى تیار/اقل جھد(

يتم انھاء الضبط السريع 
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  يتم برمجة نوع نظام التحكم: ثانیا
  بالتالى سیتم وھو من احمال العزم المتغیر  المروحةالتطبیق ھو

بین الجھد والتحكم  ةاى العالق تربیعى منحنىاختیار نوع التحكم 

 Quadrtic V/Fتربیعى  منحنىعلى شكل 

  يتم منع التشغیل فى السرعات المنخفضة لذا نضع اقل تردد لیس

 ھرتز مثال  ٢٠صفر لكن 

  ھرتز وھو التردد المقنن حیث ان قدرة  ٥٠يتم ضبط اعلى سرعة

الن القدرة تتناسب مع (المروحة ستزيد بصورة كبیرة بزيادة السرعة 

 )مكعب السرعة فى المراوح

  الطاير الن من الوارد تشغیل المروحة يتم تفعیل التشغیل على

والمحرك مازل يدور بفعل القصور الذاتى بالتالى بتفعیل التشغیل 

على الطاير يقوم جھاز مغیر السرعة بمحاولة تحديد سرعة المحرك 

عدم تفعیل ھذا الخیار سیؤدى لفرملة المحرك ،وتقوم باكمال الدوران

 فى حالة تشغیل الجھاز والمحرك مازال يدور 

  تفعیل البدء االلى اى عمل تاكید للخطأreset  بمجرد توصیل الكھرباء

  للجھاز 

  البرمجة  االعداد االفتراضى  الوظیفة  الترمیز

P1080 ھرتز ٢٠  ٠  اقل تردد  

P1082  ھرتز ٥٠  ٥٠  اكبر تردد  

P1300 ٠  نوع نظام التحكم  
نظام منحنى = ٢

quadratic v/f 

P1210  ١  اعادة تشغیل تلقائى  
تأكید الخطأ =  ٢

بمجرد توصیل الكھرباء 
  للجھاز

P1120 ثوانى ١٠ ١٠  زمن التسارع  

P1121 ثوانى ٢٠ ١٠  زمن التباطؤ  

P0640 ١٠٥  %١١٠  معامل الحمل الزائد%  

P1200 ٠  التشغیل على الطاير 

البحث عن سرعة  ٢
دوران المحرك ثم 
زيادة سرعته من 
السرعة الحالیة 
   للسرعة المطلوبة

  
  
  
  

  الفصل الثامن
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  التوصیلثالثا 

  
 فولت  ٢٤بین ال  سرعة اولى يتم توصیل مفتاح تشغیل وايقاف

 din1ونقطة الدخل االولى 

 فولت  ٢٤بین ال  سرعة ثانیة يتم توصیل مفتاح تشغیل وايقاف

  din2 الثانیةونقطة الدخل 

 فولت  ٢٤بین ال  سرعة ثالثة يتم توصیل مفتاح تشغیل وايقاف

  din3 الثالثةونقطة الدخل 

  
 

 فولت  ٢٤بین ال  سرعة رابعة يتم توصیل مفتاح تشغیل وايقاف

  din4 الرابعةونقطة الدخل 

  فولت ونقطة الدخل الخامسة  ٢٤يتم توصیل مفتاح الفصل بینdin5  

  فولت ونقطة  ٢٤بین ال  لحظى لتأكید الخطأيتم توصیل مفتاح

 din6 السادسةالدخل 

  يتم توصیل شاشة العرض باشارة الخرج التماثلى االولDAC1 

  متردد او مستمر(يتم توصیل لمبة الخطأ الحمراء بالجھد المناسب (

 ٢٠-١٩بواسطة نقطة الريالى االول المفتوحة 

  متردد او مستمر(يتم توصیل لمبة التحذير الصفراء بالجھد المناسب (

  ٢٢-٢١بواسطة نقطة الريالى الثانى المفتوحة 

  متردد او (يتم توصیل لمبة التشغیل الخضراء بالجھد المناسب

  ٢٥- ٢٤بواسطة نقطة الريالى الثالث المفتوحة ) مستمر

   

  الفصل الثامن
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  )نقاط الدخل او الخرج(المتعلقة بالتوصیل  البرمجة

  

  الوظیفة  الترمیز
االعداد 

  االفتراضى
  البرمجة

P0700 ١  مصدر امر التشغیل  
التشغیل وااليقاف خارجى اى امر = 2

  بواسطة نقاط الدخل

P1000 ١  امر السرعة  
امر السرعة تماثلى عبر مقاومة  ٢

  متغیرة

P0731  
وظیفة نقطة خرج 

  االول الريالى
  وجود خطأ بالجھاز ٥٢٫٣  52.3

P0732 
وظیفة نقطة خرج 

  الثانى الريالى
52.7 

52.b  ربما (تحذير تیار المحرك منخفض
  !!)الحمل مفصول

 

P0733 
وظیفة نقطة خرج 

  الثالث الريالى
0 

اى ان الجھاز يعمل اى المحرك  52.2
  !يعمل

P0771  
وظیفة نقطة الخرج 

  التماثلیة
  اى تردد خرج الجھاز ٢١  21

P0701 
وظیفة نقطة الدخل 

  االولى
  اشارة تشغیل+اى سرعة ثابتة  ١٦ ١

P0702 
وظیفة نقطة الدخل 

 الثانیة
  اشارة تشغیل+اى سرعة ثابتة  ١٦ ١٢

P0703 
 وظیفة نقطة الدخل

  الثالثة
  اشارة تشغیل+اى سرعة ثابتة  ١٦  

P0704 
 وظیفة نقطة الدخل

  الرابعة
  اشارة تشغیل+اى سرعة ثابتة  ١٦  

P0705 
 وظیفة نقطة الدخل

  الخامسة
  اى الفصل بسبب خطأ خارجى ٢٩  

P0706 
 وظیفة نقطة الدخل

  السادسة
  اى تأكید الخطأ ٩  

P0776[0] 
نوع اشارة الخرج 

  ١التماثلى 
  اى اشارة جھد تماثلى ١  ٠

P1001  10  قیمة السرعة االولى HZ ھرتز ٢٥ 
P1002  15  قیمة السرعة الثانیة HZ  ھرتز ٣٠  
P1003  25  قیمة السرعة الثالثة HZ  ھرتز ٤٠  
P1004 ھرتز ٥٠   قیمة السرعة الرابعة  

P2179 حد تیار الالحمل  
٣%  

)١٠-٣(%  

لو تیار (من تیار المحرك المقنن % ١٠
المحرك اقل من كده الجھاز يعطى 
  )تحذير الحتمال عمل المحرك بال حمل

A0922 )ھذا ھو كود االنزار(  

  
   

  الفصل الثامن
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  الشرح

  بتشغیل او فصل مفتاح السرعة االولى يعمل المحرك بسرعة ثابتة

 او يقف كذلك الحال مع كل السرعات

  سرعة معا يعمل المحرك بمجموع السرعتینبتشغیل اكثر من 

  فى حالة الضغط على مفتاح االيقاف الطارىء سیفصل الجھاز

 f0085ويعطى رسالة خطأ 

 يمكن الضغط على زر تأكید الخطأ من اجل التمھید العادة التشغیل 

 فى حالة حدوث خطأ ستضىء لمبة البیان الحمراء 

 ضاءفى حالة عمل الطلمبة ستضىء لمبة البیان الخ 

  فى حالة ان تیار المحرك اقل من حد التیار المحدد فىp2179  اى

نن وھذا يعنى مثال عدم وجود حمل من تیار المحرك المق% ١٠

نتیجة قطع السیر الذى يربط المحرك بالمروحة ستضىء لمبة البیان 

 الصفراء

  
  

   

  الفصل الثامن
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 PIDبنظام التحكم المغلق 
مع عرض التردد على 
شاشة عرض خارجیة واستخدام ثالث لمبات بیان للتشغیل 

  كیلو وات

 ٣٨٠فاز  ٣كیلو وات وجھد 

بالتالى يتم توصیل 
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بنظام التحكم المغلق ثابتة  بثالث سرعاتالتحكم فى مروحة 
مع عرض التردد على بوجود اشارة تماثلیة مرجعیة للحرارة 

شاشة عرض خارجیة واستخدام ثالث لمبات بیان للتشغیل 
  والخطأ والتحذير

  مفتاح تشغیل وايقاف سرعة اولى
  مفتاح تشغیل وايقاف سرعة ثانیة
  مفتاح تشغیل وايقاف سرعة ثالثة

  یعى مفتوحمفتاح ايقاف طارىء وضع طب
  مفتاح لحظى لتأكید خطأ

  فولت مرجعیة لدرجة الحرارة
شاشة لعرض التردد بواسطة اشارة تماثلیة للجھد 

  لمبة خضراء لبیان التشغیل
  التحذيرلمبة صفراء لبیان 
   الخطألمبة حمراء لبیان 

  بیانات المحرك
كیلو وات ١٥           امبیر     ٢٩/١٧فولت          

  دقیقة/لفة ٢٨٥٠السرعة     ٠٫٨٥معامل القدرة 

   جھاز مغیر السرعة المستخدم
كیلو وات وجھد  ١٥بقدرة  ٤٣٠الجھاز المستخدم میكرومستر 

  :اوال توصیل المحرك
بالتالى يتم توصیل  ٣٨٠الوجه  ثالثىجھاز مغیر السرعة 

  )فولت ٣٨٠لھذا المحرك  دلتاالن جھد 

يتم توصیل اطراف المحرك الى خرج جھاز 
  U-V-Wمغیر السرعة 

  p0010=1يتم تفعیل خیار الضبط السريع 
كما بالصورة  يتم ادخال بیانات المحرك للجھاز

مع مالحظة استخدام قیمة جھد وتیار دلتا 
  )اعلى تیار

 P3900=1يتم انھاء الضبط السريع 

  الفصل الثامن
 مغیرات السرعة

ایمن یاسر                                /م
 

  
  ١٥تطبیق 

التحكم فى مروحة 
بوجود اشارة تماثلیة مرجعیة للحرارة 

شاشة عرض خارجیة واستخدام ثالث لمبات بیان للتشغیل 
والخطأ والتحذير

مفتاح تشغیل وايقاف سرعة اولى
مفتاح تشغیل وايقاف سرعة ثانیة
مفتاح تشغیل وايقاف سرعة ثالثة

مفتاح ايقاف طارىء وضع طب
مفتاح لحظى لتأكید خطأ

فولت مرجعیة لدرجة الحرارة ١٠-٠اشارة 
شاشة لعرض التردد بواسطة اشارة تماثلیة للجھد 

  فولت ١٠- ٠
لمبة خضراء لبیان التشغیل

لمبة صفراء لبیان 
لمبة حمراء لبیان 

  
بیانات المحرك

فولت           ٤٠٠/٦٩٠
معامل القدرة 

  
جھاز مغیر السرعة المستخدم

الجھاز المستخدم میكرومستر 
  فولت

  
اوال توصیل المحرك

جھاز مغیر السرعة 
الن جھد ( دلتاالمحرك 

  
يتم توصیل اطراف المحرك الى خرج جھاز 

مغیر السرعة 
يتم تفعیل خیار الضبط السريع 

يتم ادخال بیانات المحرك للجھاز
  التالىة

مع مالحظة استخدام قیمة جھد وتیار دلتا 
اعلى تیار/اقل جھد(

يتم انھاء الضبط السريع 
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  يتم برمجة نوع نظام التحكم: ثانیا
  بالتالى سیتم وھو من احمال العزم المتغیر  المروحةالتطبیق ھو

بین الجھد والتحكم  ةاى العالق تربیعى منحنىاختیار نوع التحكم 

 Quadrtic V/Fتربیعى  منحنىعلى شكل 

  يتم منع التشغیل فى السرعات المنخفضة لذا نضع اقل تردد لیس

 ھرتز مثال  ٢٠صفر لكن 

  ھرتز وھو التردد المقنن حیث ان قدرة  ٥٠يتم ضبط اعلى سرعة

الن القدرة تتناسب مع (المروحة ستزيد بصورة كبیرة بزيادة السرعة 

 )مكعب السرعة فى المراوح

 الوارد تشغیل المروحة  يتم تفعیل التشغیل على الطاير الن من

والمحرك مازل يدور بفعل القصور الذاتى بالتالى بتفعیل التشغیل 

على الطاير يقوم جھاز مغیر السرعة بمحاولة تحديد سرعة المحرك 

عدم تفعیل ھذا الخیار سیؤدى لفرملة المحرك ،وتقوم باكمال الدوران

 فى حالة تشغیل الجھاز والمحرك مازال يدور 

  االلى اى عمل تاكید للخطأ بمجرد توصیل الكھرباء تفعیل البدء

  للجھاز 

  البرمجة  االعداد االفتراضى  الوظیفة  الترمیز

P1080 ھرتز ٢٠  ٠  اقل تردد  

P1082  ھرتز ٥٠  ٥٠  اكبر تردد  

P1300 ٠  نوع نظام التحكم  
نظام منحنى = ٢

quadratic v/f 

P1210  ١  اعادة تشغیل تلقائى  
تأكید الخطأ =  ٢

توصیل الكھرباء بمجرد 
  للجھاز

P1120 ثوانى ١٠ ١٠  زمن التسارع  

P1121 ثوانى ٢٠ ١٠  زمن التباطؤ  

P0640 ١٠٥  %١١٠  معامل الحمل الزائد%  

P1200 ٠  التشغیل على الطاير 

البحث عن سرعة  ٢
دوران المحرك ثم 
زيادة سرعته من 
السرعة الحالیة 
   للسرعة المطلوبة

  
  
  

  الفصل الثامن
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  التوصیلثالثا 

  
 فولت  ٢٤بین ال  سرعة اولى يتم توصیل مفتاح تشغیل وايقاف

 din1ونقطة الدخل االولى 

 فولت  ٢٤بین ال  سرعة ثانیة يتم توصیل مفتاح تشغیل وايقاف

  din2 الثانیةونقطة الدخل 

 فولت  ٢٤بین ال  سرعة ثالثة يتم توصیل مفتاح تشغیل وايقاف

  din3 الثالثةونقطة الدخل 

 
  فولت ونقطة الدخل الخامسة  ٢٤يتم توصیل مفتاح الفصل بینdin5 

  فولت ونقطة  ٢٤بین ال  لحظى لتأكید الخطأيتم توصیل مفتاح

 din6 السادسةالدخل 

 فولت لنقطة  ١٠- ٠شارة تماثلیة مرجعیة لدرجة الحرارة يتم توصیل ا

 الدخل التماثلى الثانیة

  يتم توصیل شاشة العرض باشارة الخرج التماثلى االولDAC1 

  متردد او مستمر(يتم توصیل لمبة الخطأ الحمراء بالجھد المناسب (

 ٢٠-١٩بواسطة نقطة الريالى االول المفتوحة 

  متردد او مستمر(يتم توصیل لمبة التحذير الصفراء بالجھد المناسب (

  ٢٢-٢١بواسطة نقطة الريالى الثانى المفتوحة 

  متردد او (يتم توصیل لمبة التشغیل الخضراء بالجھد المناسب

  ٢٥- ٢٤بواسطة نقطة الريالى الثالث المفتوحة ) مستمر

   

  الفصل الثامن
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  )نقاط الدخل او الخرج(المتعلقة بالتوصیل  البرمجة

  

  الوظیفة  الترمیز
االعداد 

  االفتراضى
  البرمجة

P0700 ١  مصدر امر التشغیل  
التشغیل وااليقاف خارجى اى امر = 2

  بواسطة نقاط الدخل

P1000 امر السرعة تماثلى عبر مقاومة متغیرة ٢  ١  امر السرعة  

P0731  
وظیفة نقطة خرج الريالى 

  االول
  وجود خطأ بالجھاز ٥٢٫٣  52.3

P0732 
وظیفة نقطة خرج الريالى 

  الثانى
52.7 

52.b  ربما (تحذير تیار المحرك منخفض
  !!)الحمل مفصول

 

P0733 
وظیفة نقطة خرج الريالى 

  الثالث
  !اى ان الجھاز يعمل اى المحرك يعمل 52.2 0

P0771  
وظیفة نقطة الخرج 

  التماثلیة
  اى تردد خرج الجھاز ٢١  21

P0701 
وظیفة نقطة الدخل 

  االولى
  اشارة تشغیل+اى سرعة ثابتة  ١٦ ١

P0702 
وظیفة نقطة الدخل 

 الثانیة
  اشارة تشغیل+اى سرعة ثابتة  ١٦ ١٢

P0703 
وظیفة نقطة الدخل 

  الثالثة
  اشارة تشغیل+اى سرعة ثابتة  ١٦  

P0705 
وظیفة نقطة الدخل 

  الخامسة
  اى الفصل بسبب خطأ خارجى ٢٩  

P0706 
وظیفة نقطة الدخل 

  السادسة
  اى تأكید الخطأ ٩  

P0776[0] 
نوع اشارة الخرج 

  ١التماثلى 
  اى اشارة جھد تماثلى ١  ٠

P2179 تیار الالحمل حد  
٣%  

)١٠-٣(%  

لو تیار (من تیار المحرك المقنن % ١٠
المحرك اقل من كده الجھاز يعطى تحذير 

  )الحتمال عمل المحرك بال حمل
A0922 )ھذا ھو كود االنزار(  

P0756[1] 
نوع اشارة الدخل 

  ٢التماثلى
  فولت ١٠-٠اى اشارة تماثلیة للجھد  ٠  ٠

P2200  نظام التحكم المغلقPID 0  اى تفعیل النظام المغلق  ١PID 

P2253 
نقطة تشغیل نظام 

 pidالتحكم المغلق 
setpoint 

  اى قیم تشغیل ثابتة ٢٢٢٤  

P2264 
القیمة المرجعیة لنظام 

التحكم المغلق 
reference or feed back 

  
اى ان القیمة المرجعیة لنظام   ٧٥٥٫١

التحكم المغلق النقطة التماثلیة الثانیة 
ADC2  

P2201 ٥٠    قیمة التشغیل االولى%  

P2202 ٧٠    قیمة التشغیل الثانیة%  

P2203 ١٠٠    قیمة التشغیل الثالثة%  

P2000 
القیمة المرجعیة لالشارة 

  التماثلیة
  ھرتز ٥٠  

P2271 اى عكس االشارة التماثلیة المرجعیة ١  ٠  نوع االشارة العكسیة  

  
   

  الفصل الثامن
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  الشرح

  االشارة المرجعیة تتناسب عكسى مع سرعة المحرك بمعنى بزيادة

سرعة المروحة تنخفض درجة الحرارة فتنخفض االشارة التماثلیة 

لذا تم عكس االشارة التماثلیة المرجعیة من خالل الترمیز  المرجعیة

p2271 

  يقوم الجھاز بتثبیت درجة الحرارة عند االولى  القیمةبتشغیل مفتاح

من القیمة المسجلة فى الترمیز % ٥٠( بفصل المفتاح ويتوقف %٥٠

p2000  ھرتز ٢٥ھرتز اى  ٥٠من % ٥٠اى( 

  بتشغیل مفتاح القیمة الثانیة يقوم الجھاز بتثبیت درجة الحرارة عند

 ويتوقف بفصل المفتاح% ٧٠

  بتشغیل مفتاح القیمة الثالثة يقوم الجھاز بتثبیت درجة الحرارة عند

 فتاحويتوقف بفصل الم% ١٠٠

 ١٠٠درجة الحرارة معكوسة اى ل اشارة التغذية العكسیة الحظ ان %

التعنى اكبر درجة حرارة ولكن  )فولت ١٠اى ( من االشارة العكسیة

 !تعنى اقل درجة حرارة

 بتشغیل اكثر من سرعة معا يعمل المحرك بمجموع السرعتین 

  فى حالة الضغط على مفتاح االيقاف الطارىء سیفصل الجھاز

 f0085ويعطى رسالة خطأ 

 يمكن الضغط على زر تأكید الخطأ من اجل التمھید العادة التشغیل 

 فى حالة حدوث خطأ ستضىء لمبة البیان الحمراء 

 فى حالة عمل الطلمبة ستضىء لمبة البیان الخضاء 

  التیار المحدد فى فى حالة ان تیار المحرك اقل من حدp2179  اى

قنن وھذا يعنى مثال عدم وجود حمل اى من تیار المحرك الم% ١٠

قطع او نطر السیر الواصل بین المحرك والمروحة ستضىء لمبة 

  البیان الصفراء

  
  

  
   

  الفصل الثامن
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  ٤٤٠امثلة على مغیر السرعة میكرومستر 
لذا  ٤٣٠- ٤٢٠-٤١٠نفس اسلوب التحكم والتوصیل لمغیر السرعة 

لكن سیتم شرح امثلة ، الحاجة العادة نفس االمثلة السابقة 
  !قیاس بیانات المحركتوضح ل

  
   

  الفصل الثامن
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 PIDفى طلمبة بنظام التحكم المغلق 
باستخدام اشارة مرجعیة للسريان وتحديد قیمة التشغیل 

  )فولت ١٠

  فولت ١٠- ٠

 ٣٨٠فاز  ٣كیلو وات وجھد 

بالتالى يتم توصیل 
  

  لباقى الترمیز كما يقوم بقیاس بیانات المحرك
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  )٩نفس التطبیق رقم 
فى طلمبة بنظام التحكم المغلق  االتجاھى

باستخدام اشارة مرجعیة للسريان وتحديد قیمة التشغیل 
  كیلو اوم٥بواسطة مقاومة متغیرة 

  مفتاح تشغیل وايقاف 
  مفتاح لحظى لتأكید خطأ

١٠- ٠(كیلو اوم  ٥مقاومة متغیر للتحكم فى السرعة 
  مللى امبیر ٢٠-٤اشارة تماثلیة مرجعیة للسريان 

٠ثلیة للجھد شاشة لعرض التردد بواسطة اشارة تما
  لمبة خضراء لبیان التشغیل

  لمبة صفراء لبیان الخطأ
  لمبة حمراء لبیان التحذير 

  بیانات المحرك
           امبیر     ٢٩/١٧فولت          

  
 ٢٨٥٠السرعة     ٠٫٨٥معامل القدرة 

   جھاز مغیر السرعة المستخدم
كیلو وات وجھد  ١٥بقدرة  ٤٤٠الجھاز المستخدم میكرومستر 

  :اوال توصیل المحرك
بالتالى يتم توصیل  ٣٨٠الوجه  ثالثىجھاز مغیر السرعة 

  )فولت ٣٨٠لھذا المحرك  دلتاالن جھد 

يتم توصیل اطراف المحرك الى خرج جھاز 
  U-V-Wمغیر السرعة 

  p0010=1يتم تفعیل خیار الضبط السريع 
كما  يتم ادخال بیانات المحرك للجھاز

  بالصورة التالىة
مع مالحظة استخدام قیمة جھد وتیار دلتا 

  )اعلى تیار
قم بادخال قیمة تیار المغنطة بالترمیز 

 p3900=1قم بانھاء خیار الضبط السريع 
لباقى الترمیز كما يقوم بقیاس بیانات المحرك resetحیث يقوم بعمل 

  الفصل الثامن
 مغیرات السرعة

ایمن یاسر                                /م
 

  
نفس التطبیق رقم ( ١٦تطبیق 
االتجاھى التحكم

باستخدام اشارة مرجعیة للسريان وتحديد قیمة التشغیل 
بواسطة مقاومة متغیرة 

  
مفتاح تشغیل وايقاف 

مفتاح لحظى لتأكید خطأ
مقاومة متغیر للتحكم فى السرعة 

اشارة تماثلیة مرجعیة للسريان 
شاشة لعرض التردد بواسطة اشارة تما

لمبة خضراء لبیان التشغیل
لمبة صفراء لبیان الخطأ

لمبة حمراء لبیان التحذير 
  

بیانات المحرك
فولت           ٤٠٠/٦٩٠
  كیلو وات ١٥

معامل القدرة 
  دقیقة/لفة

  
جھاز مغیر السرعة المستخدم

الجھاز المستخدم میكرومستر 
  فولت

  
اوال توصیل المحرك

جھاز مغیر السرعة 
الن جھد ( دلتاالمحرك 

  
يتم توصیل اطراف المحرك الى خرج جھاز 

مغیر السرعة 
يتم تفعیل خیار الضبط السريع 

يتم ادخال بیانات المحرك للجھاز
بالصورة التالىة

مع مالحظة استخدام قیمة جھد وتیار دلتا 
اعلى تیار/اقل جھد(

قم بادخال قیمة تیار المغنطة بالترمیز 
p0320  

قم بانھاء خیار الضبط السريع 
حیث يقوم بعمل 
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  االنكودر

  يتم فصل الكھرباء عن الجھاز
يتم توصیل االنكودر بالجھاز طبقا لجھد االنكودر 

 ونوعه
  0يتم توصیل تغذية االنكودر بv-VE  

  يتم عمل كوبرى بینLK  والجھد المناسب

  فولت ٥وھو 

  يتم توصیل اطراف خرج االنكودرA-A’-B-B’ 

  
يتم ضبط المفتاح الغاطس الخاص بجھد ونوع 

   فولت ٥العلى اى انكودر   االنكودر
  

  ضبط ترمیز االنكودر
  يتم ضبط نوع االنكودر طبقا لما ھو مسجل على يافطة االنكودر مثال

  ثنائى القناة 

 مسجل على  اللفة طبقا لما ھو/يتم ادخال عدد نبضات االنكودر

  دقیقة/لفة ١٠٢٤يافطة االنكودر مثال 

  يتم تحديد تصرف الجھاز فى حالة فقد االنكودر للعمل بنظام تحكم

  مغلق بال انكودر

  يتم تحديد قیمة فرق التردد الذى يعتبر عنده الجھاز ان االنكودر به

  خطب ما

  البرمجة  االعداد االفتراضى  الوظیفة  الترمیز

P0400 نوع االنكودر  
 Bو  Aاى اثنین قناة  ٢  

سواء رباعى او 
  تفاضلى

P0408 
عدد نبضات االنكودر 

  فى اللفة
  

  لفة/نبضة ١٠٢٤

P0491 
التصرف فى حالة فقد 

  االنكودر

صفر اى عدم التحويل   
لنظام التحكم 

  االتجاھى بدون انكودر

P0492 
فرق التردد العتبار 

  فقد االنكودر
  

  ھرتز ١٠

P0494 
 زمن تأخیر انزار فقد

  االنكودر
  

  مللى ثانیة ١٠

  
    

  الفصل الثامن
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  يجب تشغیل المحرك بنظام التحكم القیاسى
  

  P0700=1مصدر امر التشغیل من الشاشة             
    mop      P1000=1مصدر امر السرعة من الشاشة 

   p1300=0نوع نظام التحكم قیاسى                     
  

   بالحمليجب ضبط السرعة منخفضة والتشغیل 
يتم الضغط على زر تشغیل من الشاشة مع مالحظة اتجاه دوران المحرك 

من المروحة يجب ان يكون مع عقارب الساعة لو ال يتم التوقف وانتظار زمن 
  تفريغ شحنى الجھاز ثم عكس طرفى كابل المحرك المتصل بالجھاز

  
  يتم التشغیل ومالحظة قیم

R0021 قیم التردد الفعلى لخرج الجھاز  
R0061 قیمة تردد االنكودر  

  يجب ان يكونو متساويین فى المقدار والزاوية
) من ناحیة مروحة المحرك(يجب ان يكون اتجاه الدوران مع عقارب الساعة 

وفى نفس الوقت االنكودر يقرا السرعة بالموجب مع التشغیل االمامى 
forward  

  طرفى كابل االنكودر واعد المحاولة لو الزاوية مختلفة اعكس
لو المقدار مختلف راجع قیم بیانات االنكودر من عدد نبضات ونوع االنكودر 

  !)وال تنسى ان تتأكد عدم وجود مشكلة میكانیكیة(وطريقة التوصیل 
  

يمكن ايضا ادارة المحرك من المروحة مع عقارب الساعة 
  ومالحظة السرعة يجب ان تكون بالموجب

   

  الفصل الثامن
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  قیاس بیانات الدائرة المكافئة للمحرك

  
  قبل البدء

 يفضل ان يتم فصل اى حمل متصل بالمحرك  

 يفضل ان يتم غلق الفرامل المیكانیكیة ان وجدت لمنع حركة المحرك  

 يتم ادخال درجة حرارة الجو الحالیة فى الترمیز p0625 

  يتم ضبط 
  P0700=1مصدر امر التشغیل من الشاشة             

    mop      P1000=1مصدر امر السرعة من الشاشة 
 

    P1910=1  ١تفعیل ترمیز القیاس
  اعطاء اشارة تشغیل بواسطة مفتاح التشغیل

  اى تتم عملیة القیاس A0541سیظھر على الشاشة االنزار 
وقیاس بیانات الدائرة المكافئة سیقوم الجھاز بامرار جھد مستمر او متردد 

  للمحرك
    P1910=0بانتھاء العملیة سیختفى االنزار وسیضبط الجھاز 

  ستقوم بفصل مفتاح التشغیل
  

       P1910=3  ٢تفعیل ترمیز القیاس
  اعطاء اشارة تشغیل بواسطة مفتاح التشغیل

  اى تتم عملیة القیاس A0541سیظھر على الشاشة االنزار 
  للمعاوقة المغناطیسیة بدراسة خواص التشبعيقوم الجھاز 

    P1910=0بانتھاء العملیة سیختفى االنزار وسیضبط الجھاز 
  ستقوم بفصل مفتاح التشغیل

  
  
  
  
  

   

  الفصل الثامن
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  يتم برمجة نوع نظام التحكم: ثانیا

  
  التطبیق ھو الطلمبة وھو من احمال العزم المتغیر بالتالى سیتم

ھو تطبیق عزم متغیر بالتالى سیقوم الجھاز الیا التطبیق اختیار نوع 

 %١١٠بظبط معامل الحمل الزائد الى 

  انكودريتم ضبط نظام التحكم الى تحكم اتجاھى بال 

  ھرتز وھو التردد المقنن حیث ان قدرة  ٥٠يتم ضبط اعلى سرعة

الن القدرة تتناسب مع (الطلمبة سیزيد بصورة كبیرة بزيادة السرعة 

 )ى الطلمباتمكعب السرعة ف

  ثوانى مع العلم لن يستخدم  ١٠زمن التسارع والتباطؤ فى حدود

يكون لھا زمن تسارع وتباطؤ  PIDالن بتفعیل نظام التحكم المغلق 

 فى ترمیز اخر ويكون بثانیة واحدة

  يتم ضبط التشغیل االلى حیث يقوم الجھاز بعمل تاكید للخطا

 والتشغیل بعد زوال سبب الخطأ

  

  الوظیفة  الترمیز
االعداد 

  االفتراضى
  البرمجة

P1080 ھرتز ٠  ٠  اقل تردد  

P1082  ھرتز ٥٠  ٥٠  اكبر تردد  

P1300 ٠  نوع نظام التحكم  
  انكودرباى تحكم اتجاھى  ٢١

vector control 

P1120 ثوانى ١٠ ١٠  زمن التسارع  

P1121 ثوانى ١٠ ١٠  زمن التباطؤ  

P0205 نوع التطبیق  
اى حمل ذا  ٠

  عزم ثابت
  اى حمل ذا عزم متغیر ١

P0640 ١٠٥  %١٥٠  معامل الحمل الزائد%  

P1210  ١  اعادة تشغیل تلقائى  
تأكید الخطأ بمجرد توصیل =  ٢

  الكھرباء للجھاز

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الثامن
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  التوصیلثالثا 

  
  فولت ونقطة الدخل  ٢٤يتم توصیل مفتاح تشغیل وايقاف بین ال

  din1االولى 

  فولت ونقطة  ٢٤بین ال  لحظى لتأكید الخطأيتم توصیل مفتاح

 din2الدخل الثانیة 

 توصیل المقاومة المتغیرة 

  فولت ١٠- ٠يتم توصیل طرفى المقاومة الثابتة ب 

  يتم توصیل موجب اشارة الدخل التماثلى االولىADC1+ 

 بالطرف المتغیر للمقاومة

  يتم توصیل سالب اشارة الدخل التماثلى االولىADC1-  بصفر

 تفول

 
 الثانى  التماثلیة بالدخل التماثلى السريان يتم توصیل اشارةADC2 

 العلى اى اشارة تیار تماثلیة ٢وضبط المفتاح الغاطس 

  يتم توصیل شاشة العرض باشارة الخرج التماثلى االولDAC1 

  متردد او مستمر(يتم توصیل لمبة الخطأ الحمراء بالجھد المناسب (

 ٢٠-١٩المفتوحة  بواسطة نقطة الريالى االول

  متردد او مستمر(يتم توصیل لمبة التحذير الصفراء بالجھد المناسب (

  ٢٢-٢١بواسطة نقطة الريالى الثانى المفتوحة 

  متردد او (يتم توصیل لمبة التشغیل الخضراء بالجھد المناسب

  ٢٥- ٢٤بواسطة نقطة الريالى الثالث المفتوحة ) مستمر

   

  الفصل الثامن
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  )نقاط الدخل او الخرج(المتعلقة بالتوصیل  البرمجة

  

  الوظیفة  الترمیز
االعداد 

  االفتراضى
  البرمجة

P0700 ١  مصدر امر التشغیل  
امر التشغیل وااليقاف خارجى اى = 2

  بواسطة نقاط الدخل

P1000 ١  امر السرعة  
امر السرعة تماثلى عبر مقاومة  ٢

  متغیرة

P0731  
وظیفة نقطة خرج 

  االول الريالى
  وجود خطأ بالجھاز ٥٢٫٣  52.3

P0732 
وظیفة نقطة خرج 

  الثانى الريالى
52.7 

52.b  ربما (تحذير تیار المحرك منخفض
  !!)الحمل مفصول

 

P0733 
وظیفة نقطة خرج 

  الثالث الريالى
0 

اى ان الجھاز يعمل اى المحرك  52.2
  !يعمل

P0771  
وظیفة نقطة الخرج 

  التماثلیة
  اى تردد خرج الجھاز ٢١  21

P0701 
وظیفة نقطة الدخل 

  االولى
  اى تشغیل وايقاف ١ ١

P0702 
وظیفة نقطة الدخل 

 الثانیة
  اى تأكید الخطأ ٩ ١٢

P0756[0] 
نوع اشارة الدخل 

  ١التماثلى
  فولت ١٠- ٠اى اشارة تماثلیة للجھد  ٠  ٠

P0756[1] 
نوع اشارة الدخل 

  ٢التماثلى
٠  

مللى  ٢٠-٠اى اشارة تماثلیة للتیار  ٢
  امبیر

P0776[0] 
نوع اشارة الخرج 

  ١التماثلى 
  اى اشارة جھد تماثلى ١  ٠

P2000 
  قیمة السرعة التماثلیة

Analog setpoint  
  ھرتز ٥٠  ٥٠

P2200 
نظام التحكم المغلق 

PID 
 PIDاى تفعیل النظام المغلق  ١  0

P2253 
نقطة تشغیل نظام 

 pidالتحكم المغلق 
setpoint 

  
التماثلى اى نقطة الدخل  ٧٥٥٫٠

  االولى

P2264 

القیمة المرجعیة لنظام 
التحكم المغلق 

reference or feed 
back 

  
اى ان القیمة المرجعیة لنظام   ٧٥٥٫١

 الثانیةالتحكم المغلق النقطة التماثلیة 
ADC2  

P2179 حد تیار الالحمل  
٣%  

)١٠-٣(%  

لو تیار (من تیار المحرك المقنن % ١٠
يعطى المحرك اقل من كده الجھاز 

  )تحذير الحتمال عمل المحرك بال حمل
A0922 )ھذا ھو كود االنزار(  

  
   

  الفصل الثامن
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  الشرح

 تعمل وتتوقف الطلمبة باستخدام مفتاح التشغیل وااليقاف 

  يمكن التحكم فى قیمة السريان بادارة المقاومة المتغیرة مع او ضد

 عقارب الساعة ومالحظة التردد على شاشة العرض

  تقوم المقاومة المتغیرة بتعیین نقطة التشغیل المطلوبة كنسبة

ھرتز ويقوم الجھاز  ٥٠اى  p2000مئوية من القیمة المسجلة فى 

بمقارنة القیمة المطلوبة بالقیمة الفعلیة المرسلة بواسطة جھاز 

 السريان ويحدد اذا كان المطلوب زيادة او خفض التردد

 یان الحمراءفى حالة حدوث خطأ ستضىء لمبة الب 

 فى حالة عمل الطلمبة ستضىء لمبة البیان الخضاء 

  فى حالة وجود رسالة تحذير مثال من ان تیار المحرك اقل من حد

من تیار المحرك المقنن وھذا % ١٠اى  p2179التیار المحدد فى 

 ! يعنى مثال عدم وجود حمل

الفرق بینھا وبین نظام التحكم القیاسى ھو ان الدقة تكون اعلى 
  وسرعة االستجابة تكون اعلى

   

  الفصل الثامن
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 plcالتحكم القیاسى فى مصعد بواسطة جھاز تحكم مبرمج 
سرعة عالیة وسرعة 

  وتشغیل لحظى العلى والسفل بسرعة بطیئة للصیانة

 العلى بواسطة مفتاح تشغیل وايقاف

 بواسطة مفتاح تشغیل وايقاف

تشغیل سرعة بطیئة بواسطة مفتاح تشغیل وايقاف 

 مفتاح تشغیل وايقاف

مفتاح 

مفتاح 

  كیلو وات

  فولت ٣٨٠

وفھمك له اليعنى انك 
قادر وحدك على ضبط مغیر السرعة للعمل مع 

اليجب العمل وحدك ويجب ان يكون معك مھندس 
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التحكم القیاسى فى مصعد بواسطة جھاز تحكم مبرمج 

سرعة عالیة وسرعة (للتشغیل اعلى واسفل بسرعتین 
وتشغیل لحظى العلى والسفل بسرعة بطیئة للصیانة

العلى بواسطة مفتاح تشغیل وايقافالتشغیل 

بواسطة مفتاح تشغیل وايقافالتشغیل السفل 

تشغیل سرعة بطیئة بواسطة مفتاح تشغیل وايقاف 

مفتاح تشغیل وايقافتشغیل سرعة عالیة بواسطة 

مفتاح  بواسطة )صیانة(التشغیل بطىء العلى 

  تشغیل لحظى

مفتاح  بواسطة )صیانة(التشغیل البطىء السفل 

  تشغیل لحظى

توصیل ريالى الفرامل على نقطة خرج الجھاز 

 

 توصیل لمبة بیان الخطأ بالريالى االول

 توصیل لمبة بیان التشغیل بالريالى الثانى

   یانات المحرك
كیلو وات ٥٫٥امبیر          ١٩/١١فولت        

  دقیقة/لفة ١٣٨٠السرعة     ٠٫٨٥معامل القدرة 

   المستخدمجھاز مغیر السرعة 
٣٨٠جھد كیلو وات  ٥٫٥قدرة  ٤٤٠سیمنز میكرومستر 

وفھمك له اليعنى انك  فقط الشرح التالى لاليضاح
قادر وحدك على ضبط مغیر السرعة للعمل مع 

اليجب العمل وحدك ويجب ان يكون معك مھندس 
او فنى خبرة بالتطبیق حیث ان اى خطأ فى 

  ...قد يؤدى لحوداث كارثیة  الضبط او التوصیل

  :اوال توصیل المحرك
  نجمةيتم توصیل المحرك 

  الفصل الثامن
 مغیرات السرعة

ایمن یاسر                                /م
 

  
  

  :١٦تطبیق 
التحكم القیاسى فى مصعد بواسطة جھاز تحكم مبرمج 

للتشغیل اعلى واسفل بسرعتین 
وتشغیل لحظى العلى والسفل بسرعة بطیئة للصیانة) منخفضة

  
  التشغیل

  التشغیل السفل

  تشغیل سرعة بطیئة بواسطة مفتاح تشغیل وايقاف

تشغیل سرعة عالیة بواسطة 

  التشغیل بطىء العلى

تشغیل لحظى

  التشغیل البطىء السفل

تشغیل لحظى

  توصیل ريالى الفرامل على نقطة خرج الجھاز

 ٣ريالى

 توصیل لمبة بیان الخطأ بالريالى االول

 توصیل لمبة بیان التشغیل بالريالى الثانى

  
یانات المحركب

فولت         ٢٢٠/٣٨٠
معامل القدرة 

  
جھاز مغیر السرعة 

سیمنز میكرومستر 
  

الشرح التالى لاليضاح
قادر وحدك على ضبط مغیر السرعة للعمل مع 

   ،المصعد
اليجب العمل وحدك ويجب ان يكون معك مھندس 

او فنى خبرة بالتطبیق حیث ان اى خطأ فى 
الضبط او التوصیل

  
اوال توصیل المحرك

يتم توصیل المحرك 
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يتم توصیل اطراف المحرك الى خرج جھاز 
  U-V-Wمغیر السرعة 

  p0010=1يتم تفعیل خیار الضبط السريع 
كما بالصورة  يتم ادخال بیانات المحرك للجھاز

  التالىة
 وتیار نجمةاستخدام قیمة جھد مع مالحظة 

  )اعلى جھد واقل تیار(
 P3900=1يتم انھاء الضبط السريع 

حیث يقوم الجھاز بعمل ضبط مصنع لباقى 
  الترمیز وايضا قیاس اى بیانات ضرورية

  
  قیاس بیانات الدائرة المكافئة للمحرك

  قبل البدء
 يفضل ان يتم فصل اى حمل متصل بالمحرك  

  الفرامل المیكانیكیة ان وجدت لمنع حركة المحركيفضل ان يتم غلق  

  يتم ادخال درجة حرارة الجو الحالیة فى الترمیزp0625 

 يجب ان تكون الفرامل مغلقة  

  يتم ضبط 
  P0700=1مصدر امر التشغیل من الشاشة             

    mop      P1000=1مصدر امر السرعة من الشاشة 
 

    P1910=1  ١تفعیل ترمیز القیاس
  اعطاء اشارة تشغیل بواسطة مفتاح التشغیل

  اى تتم عملیة القیاس A0541سیظھر على الشاشة االنزار 
سیقوم الجھاز بامرار جھد مستمر او متردد وقیاس بیانات الدائرة المكافئة 

  للمحرك
    P1910=0بانتھاء العملیة سیختفى االنزار وسیضبط الجھاز 

  ستقوم بفصل مفتاح التشغیل
  

       P1910=3  ٢یز القیاستفعیل ترم
  اعطاء اشارة تشغیل بواسطة مفتاح التشغیل

  اى تتم عملیة القیاس A0541سیظھر على الشاشة االنزار 
  للمعاوقة المغناطیسیة يقوم الجھاز بدراسة خواص التشبع

    P1910=0بانتھاء العملیة سیختفى االنزار وسیضبط الجھاز 
  ستقوم بفصل مفتاح التشغیل

  
  

  الفصل الثامن
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  يتم برمجة نوع نظام التحكم: ثانیا
  بالتالى سیتم اختیار وھو من احمال العزم الثابت  مصعدالتطبیق ھو

 خطبین الجھد والتحكم على شكل  ةاى العالق خطىنوع التحكم 

linear V/F 

  ويتم ايقاف دعم التسارع % ٧٠يتم زيادة الدعم المستمر الى

 ودعم البدء

  ثوانى  ٤يتم ضبط زمن التسارع فى حدود 

 يتم ضبط بداية منحنى التسارع ونھاية منحنى التسارع بثانیتین 

  ثانیة ٢يتم ضبط زمن التباطؤ فى حدود 

 يتم ضبط بداية منحنى التباطؤ ونھاية منحنى التباطؤ بثانیة 

  ١٥٠يتم ضبط معامل الحمل الزائد%   

  صفر ھرتز=يتم ضبط اقل تردد  

 الفرامل الخارجیة ويتم توصیل مقاومة الفرامل بالجھاز يتم تفعیل 

  البرمجة  االعداد االفتراضى  الوظیفة  الترمیز

P1080 ھرتزصفر   ٠  اقل تردد  

P1300 ٠  نوع نظام التحكم  
نظام خطى = ٠

linear v/f 

P1311   ٠  التسارعدعم  

اى يتم دعم عزم  ٣٠
بجھد  التسارع

من % ٣٠يساوى 
مقاومة *التیار المقنن

  ملفات العضو الثابت

P1310 ٠  الدعم المستمر 
اى يتم الدعم  ٥٠

من % ٥٠ جھد يمررب
  التیار المقنن

P1312 صفر اى غیر مفعل ٠  دعم البدء  

P0640 ١١٠  %١٥٠  معامل الحمل الزائد%  

       

P1120 ثوانى ٤  ثوانى ١٠  زمن التسارع بالثانیة  

P1121  ثانیة ٢  ثوانى ١٠  زمن التباطؤ بالثانیة  

P1130   زمن بداية منحنى
  التسارع

  اى غیر مفعل ٠
  ثانیتین

P1131   زمن نھاية منحنى
  التسارع

  اى غیر مفعل ٠
  ثانیتین

  
  
  

  الفصل الثامن



 مغیرات السرعة

 

 ayman.yasser@ymail.com               ٣٦٥ ایمن یاسر                                /م
 

 مغیرات السرعة الریالى:الفصل الثانى

  
  

  البرمجة  االعداد االفتراضى  الوظیفة  الترمیز

P1132   زمن بداية منحنى
  التباطؤ

  اى غیر مفعل ٠
  ثانیة

P1133   زمن نھاية منحنى
  التباطؤ

  اى غیر مفعل ٠
  ثانیة

P1237  الفرملة الدينامیكیة  
  اى غیر مفعل ٠

  duty cycle 5%اى  ١
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  وبرمجة نقاط الدخل والخرج توصیلثالثا 

  
  االول  بواسطة نقطة الريالى فولت ٢٤ب يتم توصیل لمبة الخطأ 

٢٠-١٩ 

  الثانى بواسطة نقطة الريالى فولت ٢٤ب  التشغیليتم توصیل لمبة 

٢٢-٢١ 

  فولت ونقطة الدخل  ٢٤يتم توصیل مفتاح التشغیل العلى بین

   DI1االولى 

  
  فولت ونقطة الدخل  ٢٤يتم توصیل مفتاح التشغیل السفل بین

 DIN2الثانیة 

  فولت ونقطة الدخل  ٢٤يتم توصیل مفتاح السرعة البطیئة بین

 DIN3الثالثة 

  فولت ونقطة الدخل  ٢٤يتم توصیل مفتاح السرعة السريعة بین

 DIN4الثالثة 

  فولت ونقطة الدخل  ٢٤يتم توصیل مفتاح تشغیل صیانة العلى بین

 DIN5الخامسة 

  فولت ونقطة الدخل  ٢٤يتم توصیل مفتاح تشغیل صیانة السفل بین

 DIN6السادسة 

  ٢٥- ٢٤الثالث يتم تشغیل ريالى الفرامل بواسطة نقطة الريالى 

  يتم استخدام نقطة مفتوحة من ريالى الفرامل لتوصیل كھرباء

 للفرامل المیكانیكیة لكى تفتح

  الفصل الثامن
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  )نقاط الدخل او الخرج(البرمجة المتعلقة بالتوصیل 

  

  الوظیفة  الترمیز
االعداد 

  االفتراضى
  البرمجة

P0700 ١  مصدر امر التشغیل  
خارجى امر التشغیل وااليقاف = 2

  اى بواسطة نقاط الدخل

P1000 اى سرعات ثابتة ٣  ١  امر السرعة  

P0731  
وظیفة نقطة خرج 

  االول الريالى
 اى بیان الخطأ ٥٢٫٣  52.7

P0732 
وظیفة نقطة خرج 

  الثانى الريالى
 اى بیان عمل المحرك ٥٢٫٢ 

P0733 
وظیفة نقطة خرج 

  الثالث الريالى
  52.c اى التحكم فى الفرامل  

P0701 
وظیفة نقطة الدخل 

  االولى
  اى تشغیل وايقاف ١ ١

P0702 
وظیفة نقطة الدخل 

  الثانیة
  اى تشغیل وايقاف عكس ٢  ١٢

P0703 
وظیفة نقطة الدخل 

  الثالثة
  اى سرعة ثابتة ١٥ ٩

P0704  
وظیفة نقطة الدخل 

  الرابعة
  اى سرعة ثابتة ١٥  

P0705 
وظیفة نقطة الدخل 

  الخامسة
  jogاى سرعة بطیئة العلى  ١٠  

P0706 
وظیفة نقطة الدخل 

  السادسة
   jogاى سرعة بطیئة السفل  ١١  

P1003 
سرعة ثابتة بواسطة  

  نقطة الدخل الثالثة
  ھرتز ٥  

P1004 
سرعة ثابتة بواسطة  

  نقطة الدخل الرابعة
  ھرتز ٤٥  

P1060 
زمن تسارع تشغیل 

 jogالصیانة 
  ثوانى ٥  

P1061 
زمن تباطؤ تشغیل 

 jogالصیانة 
  ثانیتین  

P1058 
قیمة السرعة البطیئة 

 jog rightالعلى 
  ھرتز ١٥  

P1059 
قیمة السرعة البطیئة 

  jog leftلالسفل 
  ھرتز ١٥  

       

P1215 
تفعیل التحكم فى 

  الفرامل
  اى مفعل ١  ٠

P1216 صفر  ١  زمن تأخیر فتح الفرامل  

P1217 
زمن تأخیر ايقاف 

  المحرك 
  نصف ثانیة  ١

  
   

  الفصل الثامن
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  بعد االنتھاء

  يتم التشغیل باستخدام مفتاح لحظى للتشغیل العلى صیانةjog 

 حیث يتحرك المصعد بسرعة بطیئة ويجب مالحظة

  يجب التاكد من فتح الفرامل بسماع ىصوت تكة الفتح وايضا

برؤية المحرك يدور واال يجب االيقاف فورا ومراجعة توصیالت 

 الفرامل واعدادات الريالى بجھاز مغیر السرعة

  اتجاه حركة المصعد يجب ان تكون العلى واال يجب التوقف

 وعكس طرفى كابل المحرك المتصل بالجھاز

 يتم تجربة تشغیل الصیانة العلى والسفل 

  يتم تشغیل مفتاح التشغیل العلى يجب اال يتحرك المصعد اال بعد

يضا يجب التاكد من فتح الفرامل تشغیل مفتاح السرعة البطیئة ا

 )توقف سلس ام غیر ذلك(ومن حركة المصعد ومن توقف المصعد 

  يتم ايقاف التشغیل العلى وتشغیل الھبوط السفل وايضا مفتاح

 السرعة البطیئة

  يتم تجربة التشغیل العلى والسفل بالسرعة العالیة ومالحظة توقف

 المصعد بسالسة ام ال

 ة بیان التشغیل بتشغیل المحرك وفصلھا يتم التأكد من عمل لمب

 بايقاف المحرك

  يتم خفض معامل الحمل الزائد والتشغیل حتى يفصل الجھاز والتأكد

 من اضائة لمبة بیان الخطا

  
  كل ماسبق لتوضیح الیة العمل فقط ال غیر

ولكن الذى يتحكم !! فى الواقع اليعمل المصعد بمفاتیح كما تم الشرح 
  تحكمبالمصعد ھو جھاز 

 !تم الشرح اوال بالمفاتیح لتسھیل الفكرة
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  توصیل مغیر السرعة بجھاز تحكم لتشغیل المصعد الیا

بدال من توصیل نقاط دخل جھاز مغیر السرعة بمفاتیح يتم توصیلھا بنقاط 
  خرج جھاز التحكم

بدال من كل مفتاح يتم توصیل نقطة خرج من جھاز التحكم حیث يتحكم 
  فولت ومتى يفصلھا لكل نقطة خرج ٢٤متى يخرج 

مغیر السرعة الى لمبات بیان توصل ) ريالى(بدال من توصیل نقاط خرج  
    بنقاط دخل جھاز التحكم

  
يقوم جھاز التحكم بتشغیل المصعد العلى والسفل بالسرعة العالیة طبقا 

  للدور المطلوب
يعطى اشارة عند الوصول لمنتصف كل دور يوجد حساس مغناطیسى 

لجھاز التحكم  فان كان ھذا ھو منتصف الدور المطلوب يفصل جھاز التحكم 
السرعة العالیة ويشغل السرعة البطیئة حتى الوصول للدور يوجد حساس 
عند كل دور يستخدم للوقوف على الدور عند اعطائه اشارة لجھاز التحكم 

  يقف المصعد
  
على عداد اذا كان يتحرك حیث يقوم الجھاز بعد اشارات ھذا الحساس  

العلى يزيد قراءة العداد وان كان السفل يخفض قراءة العداد وقراءة العداد 
ھى مكان المصعد بالتالى فى حالة وجود خطأ فى العد بسبب مشكلة 

فى الحساس الحد االدوار يجب تحريك المصعد يدويا السفل او العلى اى 
اى تصفیر للعداد وبدء  resetل الول دور او الخر دور حتى يقوم المصعد بعم

حیث يوجد باول دور واخر دور حساس يخبر المصعد انه فى (العد من جديد 
  )الدور االول او االخیر

  
  

  الفصل الثامن
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سبب التحويل من السرعة العالیة للسرعة البطیئة عند منتصف الدور ھو 

المصعد يكون ان الفرملة بالسرعة البطیئة ستكون ادق بالتالى باب كابینة 
  امام باب بئر المصعد بالظبط

  
  فى حالة وجود انزالق للحمل عند التوقف لمسافة معینة

  
  ايضا

فى حالة جھاز مغیر سرعة ال يوجد به خاصیة التحكم فى الفرامل 
  يتم برمجة الريالى تشغیل

تفعیل الفرملة بالجھد المستمر عند التباطؤ وضبط تردد بدء الفرملة  يتم
  ھرتز وزمن الفرملة ثانیة وزمن فقد التمغنط بصفر  ٠٫٥مثال 

  

  القیمة االفتراضیة  الوصف  الترمیز

P1232  ٧٠  تیار الفرملة كنسبة مئوية من تیار المحرك المقنن%  

P1233  ثانیة واحدة  زمن الفرملة بالثانیة بعد تباطؤ المحرك  

P1234  ھرتز ٠٫٥  تردد بدء الفرملة  

P0347 صفر  زمن فقد التمغنط  

  
 يمكن زيادة او خفض قیمة تیار الفرملة حسب التطبیق  

  تردد  لكن يجب اال يزيد عن،قیمة تردد بدء الفرملة  زيادةيمكن

مع العلم بزيادة التردد يزيد ) فى حالة االستخدام المتكرر( االنزالق

 التیار وترتفع حرارة المحرك

  دعم يمكن التحكم فى قیمة الدعم المستمر او دعم التسارع او

  البدء للتغلب على عزم الحمل

عادة النحتاج الى ھذه الطريقة طالما ان الريالى مبرمج كريالى فرامل لكننا 
نلجأ لھذه الطريقة فى حالة لم يكن ھناك امكانیة لبرمجة ريالى الفرامل 

  بمغیر السرعة
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   ١٧تطبیق 
 plcفى مصعد بواسطة جھاز تحكم مبرمج االتجاھى التحكم 

سرعة عالیة وسرعة (للتشغیل اعلى واسفل بسرعتین 
  وتشغیل لحظى العلى والسفل بسرعة بطیئة للصیانة) منخفضة

  
  العلى بواسطة مفتاح تشغیل وايقافالتشغیل 

  بواسطة مفتاح تشغیل وايقافالتشغیل السفل 

  تشغیل سرعة بطیئة بواسطة مفتاح تشغیل وايقاف

 مفتاح تشغیل وايقافتشغیل سرعة عالیة بواسطة 

  مفتاح  بواسطة )صیانة(التشغیل بطىء العلى

  تشغیل لحظى

  مفتاح  بواسطة )صیانة(التشغیل البطىء السفل

  تشغیل لحظى

  توصیل ريالى الفرامل على نقطة خرج الجھاز

 ٣ريالى

  الخطأ بالريالى االولتوصیل لمبة بیان 

 توصیل لمبة بیان التشغیل بالريالى الثانى 

  
   یانات المحركب

  كیلو وات ٥٫٥امبیر          ١٩/١١فولت         ٢٢٠/٣٨٠
  دقیقة/لفة ١٣٨٠السرعة     ٠٫٨٥معامل القدرة 

  
   جھاز مغیر السرعة المستخدم

  فولت ٣٨٠جھد كیلو وات  ٥٫٥قدرة  ٤٤٠سیمنز میكرومستر 
  

  
  

وفھمك له  فقط الشرح التالى لاليضاح
اليعنى انك قادر وحدك على ضبط مغیر 

   ،المصعدالسرعة للعمل مع 
اليجب العمل وحدك ويجب ان يكون معك 

مھندس او فنى خبرة بالتطبیق حیث ان اى 
قد يؤدى   خطأ فى الضبط او التوصیل

  ...لحوداث كارثیة
  

   

  الفصل الثامن
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يتم توصیل اطراف المحرك الى خرج جھاز مغیر السرعة 

  
  )اعلى جھد واقل تیار

  من داتا شیت المحرك 

حیث يقوم الجھاز بعمل ضبط مصنع لباقى الترمیز وايضا قیاس اى بیانات 

  يفضل ان يتم غلق الفرامل المیكانیكیة ان وجدت لمنع حركة المحرك

 p0625 يتم ادخال درجة حرارة الجو الحالیة فى الترمیز

  اى تتم عملیة القیاس
سیقوم الجھاز بامرار جھد مستمر او متردد وقیاس بیانات الدائرة المكافئة 

P1910=0    

  اى تتم عملیة القیاس
  للمعاوقة المغناطیسیة

P1910=0    

ayman.yasser@ymail.com               ٣٧٢ ایمن یاسر                                

 مغیرات السرعة الریالى:الفصل الثانى

  :اوال توصیل المحرك
  نجمةيتم توصیل المحرك 

يتم توصیل اطراف المحرك الى خرج جھاز مغیر السرعة 

  p0010=1يتم تفعیل خیار الضبط السريع 
  كما بالصورة التالىة يتم ادخال بیانات المحرك للجھاز

اعلى جھد واقل تیار( وتیار نجمةاستخدام قیمة جھد 
 magnetizing currentيتم ادخال قیمة تیار المغنطة 

p0320  
 P3900=1يتم انھاء الضبط السريع 

حیث يقوم الجھاز بعمل ضبط مصنع لباقى الترمیز وايضا قیاس اى بیانات 

  
  قیاس بیانات الدائرة المكافئة للمحرك

  يجب ان تكون الفرامل مغلقة

مصدر امر التشغیل من الشاشة             

      mopمصدر امر السرعة من الشاشة 

  يفضل ان يتم فصل اى حمل متصل بالمحرك

يفضل ان يتم غلق الفرامل المیكانیكیة ان وجدت لمنع حركة المحرك

يتم ادخال درجة حرارة الجو الحالیة فى الترمیز

    P1910=1  ١ترمیز القیاس
  اعطاء اشارة تشغیل بواسطة مفتاح التشغیل

اى تتم عملیة القیاس A0541سیظھر على الشاشة االنزار 
سیقوم الجھاز بامرار جھد مستمر او متردد وقیاس بیانات الدائرة المكافئة 

 P1910=0بانتھاء العملیة سیختفى االنزار وسیضبط الجھاز 
  مفتاح التشغیل ستقوم بفصل

       P1910=3  ٢تفعیل ترمیز القیاس
  اعطاء اشارة تشغیل بواسطة مفتاح التشغیل

اى تتم عملیة القیاس A0541سیظھر على الشاشة االنزار 
للمعاوقة المغناطیسیة يقوم الجھاز بدراسة خواص التشبع

 P1910=0بانتھاء العملیة سیختفى االنزار وسیضبط الجھاز 
  بفصل مفتاح التشغیل

  الفصل الثامن
 مغیرات السرعة
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اوال توصیل المحرك

يتم توصیل المحرك 
يتم توصیل اطراف المحرك الى خرج جھاز مغیر السرعة 

U-V-W  
يتم تفعیل خیار الضبط السريع 

يتم ادخال بیانات المحرك للجھاز
استخدام قیمة جھد مع مالحظة 

يتم ادخال قیمة تیار المغنطة 
p0320فى الترمیز 

يتم انھاء الضبط السريع 
حیث يقوم الجھاز بعمل ضبط مصنع لباقى الترمیز وايضا قیاس اى بیانات 

  ضرورية

قیاس بیانات الدائرة المكافئة للمحرك
يجب ان تكون الفرامل مغلقة

  يتم ضبط 
مصدر امر التشغیل من الشاشة             

P0700=1  
مصدر امر السرعة من الشاشة 

P1000=1    
  قبل البدء

 يفضل ان يتم فصل اى حمل متصل بالمحرك

 يفضل ان يتم غلق الفرامل المیكانیكیة ان وجدت لمنع حركة المحرك

 يتم ادخال درجة حرارة الجو الحالیة فى الترمیز

ترمیز القیاستفعیل 
اعطاء اشارة تشغیل بواسطة مفتاح التشغیل

سیظھر على الشاشة االنزار 
سیقوم الجھاز بامرار جھد مستمر او متردد وقیاس بیانات الدائرة المكافئة 

  للمحرك
بانتھاء العملیة سیختفى االنزار وسیضبط الجھاز 

ستقوم بفصل
  

تفعیل ترمیز القیاس
اعطاء اشارة تشغیل بواسطة مفتاح التشغیل

سیظھر على الشاشة االنزار 
يقوم الجھاز بدراسة خواص التشبع

بانتھاء العملیة سیختفى االنزار وسیضبط الجھاز 
بفصل مفتاح التشغیلستقوم 
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  االنكودر

  يتم فصل الكھرباء عن الجھاز
يتم توصیل االنكودر بالجھاز طبقا لجھد االنكودر 

 ونوعه
  0يتم توصیل تغذية االنكودر بv-VE  

  يتم عمل كوبرى بینLK  والجھد المناسب

  فولت ١٨وھو 

  يتم توصیل اطراف خرج االنكودرA-A’-B-B’ 

  
  المفتاح الغاطس الخاص بجھد ونوع االنكودريتم ضبط 

  فولت ١٨السفل اى انكودر 
  

  ضبط ترمیز االنكودر
  يتم ضبط نوع االنكودر طبقا لما ھو مسجل على يافطة االنكودر مثال

  ثنائى القناة 

 اللفة طبقا لما ھو مسجل على /يتم ادخال عدد نبضات االنكودر

  دقیقة/لفة ١٠٢٤يافطة االنكودر مثال 

  تحديد تصرف الجھاز فى حالة فقد االنكودر للعمل بنظام تحكم يتم

  مغلق بال انكودر

  يتم تحديد قیمة فرق التردد الذى يعتبر عنده الجھاز ان االنكودر به

  خطب ما

  البرمجة  االعداد االفتراضى  الوظیفة  الترمیز

P0400 نوع االنكودر  
 Bو  Aاى اثنین قناة  ٢  

سواء رباعى او 
  تفاضلى

P0408 
عدد نبضات االنكودر 

  فى اللفة
  

  لفة/نبضة ١٠٢٤

P0491 
التصرف فى حالة فقد 

  االنكودر

اى التحويل لنظام  ١  
التحكم االتجاھى 

  بدون انكودر

P0492 
فرق التردد العتبار 

  فقد االنكودر
  

  ھرتز ١٠

P0494 
زمن تأخیر انزار فقد 

  االنكودر
  

  مللى ثانیة ١٠

  
   

  الفصل الثامن
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  المحرك بنظام التحكم القیاسىيجب تشغیل 

  
  P0700=1مصدر امر التشغیل من الشاشة             

    mop      P1000=1مصدر امر السرعة من الشاشة 
   p1300=0نوع نظام التحكم قیاسى                     

  
ويجب فتح  بالحمليجب ضبط السرعة منخفضة والتشغیل 

  الفرامل
  

الشاشة مع مالحظة اتجاه دوران المحرك يتم الضغط على زر تشغیل من 
من المروحة يجب ان يكون مع عقارب الساعة لو ال يتم التوقف وانتظار زمن 

  تفريغ شحنى الجھاز ثم عكس طرفى كابل المحرك المتصل بالجھاز
  

  ومالحظة قیميتم التشغیل 
R0021 قیم التردد الفعلى لخرج الجھاز  
R0061 قیمة تردد االنكودر  

  يكونو متساويین فى المقدار والزاويةيجب ان 
) من ناحیة مروحة المحرك(يجب ان يكون اتجاه الدوران مع عقارب الساعة 

وفى نفس الوقت االنكودر يقرا السرعة بالموجب مع التشغیل االمامى 
forward  

  لو الزاوية مختلفة اعكس طرفى كابل االنكودر واعد المحاولة
نات االنكودر من عدد نبضات ونوع االنكودر لو المقدار مختلف راجع قیم بیا

  !)وال تنسى ان تتأكد عدم وجود مشكلة میكانیكیة(وطريقة التوصیل 
  

 مع عقارب الساعة يمكن ايضا ادارة المحرك من المروحة
  السرعة يجب ان تكون بالموجب ومالحظة

  
يجب ان يكون بالحمل حتى التجرب على سرعة منخفضة بوجود حمل (

لعدم وجود عزم كافى من ويسقط الحمل السفل بعزم القصور الذاتى 
  !!!!)المحرك

   

  الفصل الثامن
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  يتم برمجة نوع نظام التحكم: ثانیا
 يتم تفعیل التحكم االتجاھى 

 يتم ضبط قیمة الثابت الزمنى P1442   كلما صغر ( مللى ثانیة ٢ب

 )ھذا الرقم كلما كانت سرعة االستجابة اعلى

  يتم ضبط معامل تكبیر السرعةP1460 ) او ثابت الضربP ( ١٠او  ٥ب 

 طبقا للتطبیق  ١٥او 

  يمكن ضبط زمن التفاضلP1462  للتغلب على اى نتشة تحدث عند

 البدء

  ثوانى  ٤يتم ضبط زمن التسارع فى حدود 

  التسارع ونھاية منحنى التسارع بثانیتینيتم ضبط بداية منحنى 

  ثانیة ٢يتم ضبط زمن التباطؤ فى حدود 

 يتم ضبط بداية منحنى التباطؤ ونھاية منحنى التباطؤ بثانیة 

  ١٥٠يتم ضبط معامل الحمل الزائد%   

 اومة الفرامل بالجھازقيتم تفعیل الفرامل الخارجیة ويتم توصیل م 

  البرمجة  االفتراضىاالعداد   الوظیفة  الترمیز

P1080 صفر ھرتز  ٠  اقل تردد  

P1082 ھرتز ٥٠    اكبر تردد  

P1300 ٠  نوع نظام التحكم  
اى نظام تحكم  ٢١

 اتجاھى بانكودر

P1442 

الثابت الزمنى 
  لتصحیح خطأ السرعة

Filter time for 
actual speed   

  مللى ثانیة ٢  مللى ثانیة ٤

P1460 

معامل االستجابة 
 Pللسرعة 

Gain factor speed 
control  

١٠ ٣  

P1462 
  زمن التفاضل 

Integral time  
  مللى ثانیة ٤٠٠  مللى ثانیة ٤٠٠

P0640 ١١٠  %١٥٠  معامل الحمل الزائد%  

       

P1120 ثوانى ٤  ثوانى ١٠  زمن التسارع بالثانیة  

P1121  ثانیة ٢  ثوانى ١٠  زمن التباطؤ بالثانیة  

P1130   زمن بداية منحنى
  التسارع

  اى غیر مفعل ٠
  ثانیتین

P1131   زمن نھاية منحنى
  التسارع

  اى غیر مفعل ٠
  ثانیتین

  

  الفصل الثامن



 مغیرات السرعة

 

 ayman.yasser@ymail.com               ٣٧٦ ایمن یاسر                                /م
 

 مغیرات السرعة الریالى:الفصل الثانى

  
  

  البرمجة  االعداد االفتراضى  الوظیفة  الترمیز

P1132   زمن بداية منحنى
  التباطؤ

  اى غیر مفعل ٠
  ثانیة

P1133   زمن نھاية منحنى
  التباطؤ

  اى غیر مفعل ٠
  ثانیة

       

P1237  اى  ١  اى غیر مفعل ٠  الفرملة الدينامیكیةduty cycle 5%  

  
  
  
  
  

   

  الفصل الثامن
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  وبرمجة نقاط الدخل والخرج توصیلثالثا 

  
  االول  بواسطة نقطة الريالى فولت ٢٤ب يتم توصیل لمبة الخطأ 

٢٠-١٩ 

  الثانى بواسطة نقطة الريالى فولت ٢٤ب  التشغیليتم توصیل لمبة 

٢٢-٢١ 

  فولت ونقطة الدخل  ٢٤يتم توصیل مفتاح التشغیل العلى بین

   DI1االولى 

  
  فولت ونقطة الدخل  ٢٤يتم توصیل مفتاح التشغیل السفل بین

 DIN2الثانیة 

  فولت ونقطة الدخل  ٢٤يتم توصیل مفتاح السرعة البطیئة بین

 DIN3الثالثة 

  ل فولت ونقطة الدخ ٢٤يتم توصیل مفتاح السرعة السريعة بین

 DIN4الثالثة 

  فولت ونقطة الدخل  ٢٤يتم توصیل مفتاح تشغیل صیانة العلى بین

 DIN5الخامسة 

  فولت ونقطة الدخل  ٢٤يتم توصیل مفتاح تشغیل صیانة السفل بین

 DIN6السادسة 

  ٢٥- ٢٤يتم تشغیل ريالى الفرامل بواسطة نقطة الريالى الثالث 

 توصیل كھرباء يتم استخدام نقطة مفتوحة من ريالى الفرامل ل

 للفرامل المیكانیكیة لكى تفتح

  الفصل الثامن
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  )نقاط الدخل او الخرج(البرمجة المتعلقة بالتوصیل 

  

  الوظیفة  الترمیز
االعداد 

  االفتراضى
  البرمجة

P0700 ١  مصدر امر التشغیل  
امر التشغیل وااليقاف خارجى = 2

  اى بواسطة نقاط الدخل

P1000 سرعات ثابتةاى  ٣  ١  امر السرعة  

P0731  
وظیفة نقطة خرج 

  االول الريالى
 اى بیان الخطأ ٥٢٫٣  52.7

P0732 
وظیفة نقطة خرج 

  الثانى الريالى
 اى بیان عمل المحرك ٥٢٫٢ 

P0733 
وظیفة نقطة خرج 

  الثالث الريالى
  52.c اى التحكم فى الفرامل  

P0701 
وظیفة نقطة الدخل 

  االولى
  اى تشغیل وايقاف ١ ١

P0702 
وظیفة نقطة الدخل 

  الثانیة
  اى تشغیل وايقاف عكس ٢  ١٢

P0703 
وظیفة نقطة الدخل 

  الثالثة
  اى سرعة ثابتة ١٥ ٩

P0704  
وظیفة نقطة الدخل 

  الرابعة
  اى سرعة ثابتة ١٥  

P0705 
وظیفة نقطة الدخل 

  الخامسة
  jogاى سرعة بطیئة العلى  ١٠  

P0706 
وظیفة نقطة الدخل 

  السادسة
   jogاى سرعة بطیئة السفل  ١١  

P1003 
سرعة ثابتة بواسطة  

  نقطة الدخل الثالثة
  ھرتز ٥  

P1004 
سرعة ثابتة بواسطة  

  نقطة الدخل الرابعة
  ھرتز ٤٥  

P1060 
زمن تسارع تشغیل 

 jogالصیانة 
  ثوانى ٥  

P1061 
زمن تباطؤ تشغیل 

 jogالصیانة 
  ثانیتین  

P1058 
قیمة السرعة البطیئة 

 jog rightالعلى 
  ھرتز ١٥  

P1059 
قیمة السرعة البطیئة 

  jog leftلالسفل 
  ھرتز ١٥  

       

P1215 
تفعیل التحكم فى 

  الفرامل
  اى مفعل ١  ٠

P1216 صفر  ١  زمن تأخیر فتح الفرامل  

P1217 
زمن تأخیر ايقاف 

  المحرك 
  ثانیة  ١

  
   

  الفصل الثامن
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  بعد االنتھاء

  يتم التشغیل باستخدام مفتاح لحظى للتشغیل العلى صیانةjog 

 حیث يتحرك المصعد بسرعة بطیئة ويجب مالحظة

  يجب التاكد من فتح الفرامل بسماع صوت تكة الفتح وايضا

برؤية المحرك يدور واال يجب االيقاف فورا ومراجعة توصیالت 

 الفرامل واعدادات الريالى بجھاز مغیر السرعة

  حركة المصعد يجب ان تكون العلى واال يجب التوقف اتجاه

 وعكس طرفى كابل المحرك المتصل بالجھاز

 يتم تجربة تشغیل الصیانة العلى والسفل 

  يتم تشغیل مفتاح التشغیل العلى يجب اال يتحرك المصعد اال بعد

تشغیل مفتاح السرعة البطیئة ايضا يجب التاكد من فتح الفرامل 

 )توقف سلس ام غیر ذلك(توقف المصعد  ومن حركة المصعد ومن

  يتم ايقاف التشغیل العلى وتشغیل الھبوط السفل وايضا مفتاح

 السرعة البطیئة

  يتم تجربة التشغیل العلى والسفل بالسرعة العالیة ومالحظة توقف

 المصعد بسالسة ام ال

  يتم التأكد من عمل لمبة بیان التشغیل بتشغیل المحرك وفصلھا

 بايقاف المحرك

  يتم خفض معامل الحمل الزائد والتشغیل حتى يفصل الجھاز والتأكد

 من اضائة لمبة بیان الخطا

  
  كل ماسبق لتوضیح الیة العمل فقط ال غیر

ولكن الذى يتحكم !! فى الواقع اليعمل المصعد بمفاتیح كما تم الشرح 
  بالمصعد ھو جھاز تحكم

 !تم الشرح اوال بالمفاتیح لتسھیل الفكرة
  
  

   

  الفصل الثامن
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  توصیل مغیر السرعة بجھاز تحكم لتشغیل المصعد الیا

بدال من توصیل نقاط دخل جھاز مغیر السرعة بمفاتیح يتم توصیلھا بنقاط 
  خرج جھاز التحكم

بدال من كل مفتاح يتم توصیل نقطة خرج من جھاز التحكم حیث يتحكم 
  فولت ومتى يفصلھا لكل نقطة خرج ٢٤متى يخرج 

مغیر السرعة الى لمبات بیان توصل ) ريالى(توصیل نقاط خرج  بدال من 
    بنقاط دخل جھاز التحكم

  
يقوم جھاز التحكم بتشغیل المصعد العلى والسفل بالسرعة العالیة طبقا 

  للدور المطلوب
عند الوصول لمنتصف كل دور يوجد حساس مغناطیسى يعطى اشارة 

المطلوب يفصل جھاز التحكم  لجھاز التحكم  فان كان ھذا ھو منتصف الدور
السرعة العالیة ويشغل السرعة البطیئة حتى الوصول للدور يوجد حساس 
عند كل دور يستخدم للوقوف على الدور عند اعطائه اشارة لجھاز التحكم 

  يقف المصعد
  

  وظیفته ايقاف المصعد عند الدور بالظبط الحساس عند كل دور 
 NCلونه اسود  magnet sensor mono stableحساس مغناطیس وھو  

   POLE=  مغناطیس= بولة  ،فیه بولة بتشده ولما يبعد يرجع تانى مغلق 
الحساس عند منتصف الدور وظیفته عد االدوار وايضا التحويل للسرعة 

  ،البطیئة ان كان ھذا ھو الدور المطلوب 
بولة ، كوسه ترجعه تانىيحتاج بولة تشدة واخرى مع NOلونه رمادى وھو 

 pole= مغناطیس= 
  
  

  الفصل الثامن
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حیث يقوم الجھاز بعد اشارات ھذا الحساس على عداد اذا كان يتحرك  

العلى يزيد قراءة العداد وان كان السفل يخفض قراءة العداد وقراءة العداد 
ھى مكان المصعد بالتالى فى حالة وجود خطأ فى العد بسبب مشكلة 

فى الحساس الحد االدوار يجب تحريك المصعد يدويا السفل او العلى اى 
اى تصفیر للعداد وبدء  resetول دور او الخر دور حتى يقوم المصعد بعمل ال

حیث يوجد باول دور واخر دور حساس يخبر المصعد انه فى (العد من جديد 
  )الدور االول او االخیر

  
سبب التحويل من السرعة العالیة للسرعة البطیئة عند منتصف الدور ھو 

ق بالتالى باب كابینة المصعد يكون ان الفرملة بالسرعة البطیئة ستكون اد
  امام باب بئر المصعد بالظبط

  
  المصعد فى الدور االرضى بالتالى العداد بصفر

  يتم طلب الدور الثالث
  يتحرك المصعد العلى بسرعة عالیة وعند الوصول لمنتصف الدور

ولیس واحد  ٣والن المطلوب ھو  ١االول يزود الحساس العداد الى 

عند الوصول لحساس الدور االول لن يقف النه لن يھدى المصعد و

  لیس الدور المطلوب

  ٢واليھدى الن  ٢عند الوصول لمنتصف الدور الثانى يزيد العداد الى 

  لیس الدور المطلوب وعند الوصول لحساس الدور لن يقف ايضا

  ويھدى الى  ٣عند الوصول لمنتصف الدور الثالث يزيد العداد الى

ھو الدور المطلوب وعند الوصول لحساس  ٣السرعة البطیئة الن 

  الدور يتوقف المصعد وھكذا

   

  الفصل الثامن
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  االعطال

  
 codeترمیز اذا حدث اى عطل فى جھاز مغیر السرعة فان الجھاز يظھر 

 الترمیزمعین على الشاشة وبالرجوع لدلیل االستخدام ستجد وصف ھذا 
  واسبابه

  
  قد تكون رسالة الخطأ ھى عطل او انزار

 
يحدث عند وصول قیمة معینة للحد االقصى او االدنى مثل التیار  االنزار

  والجھد ودرجة الحرارة فتعطى مغیر السرعة رسالة انزار للتنبیه
  

يحدث اذا تعدت القیمة الحد االقصى او االدنى بالتالى تفصل مغیر  العطل
  عطیك رسالة خطأ لبیان سبب الفصلالسرعة وت

  
  مثال مغیر السرعة سیمنز میكرومستر 

  
  اھم رسائل العطل

  

  الوصف  faultالعطل   الوصف  faultالعطل 

F0001 تیار زائد  F0004 
حرارة مغیر 

  السرعة مرتفعة

F0002 جھد زائد  F0005 حمل زائد  

F0003 جھد منخفض  F0011 
حرارة المحرك 

  مرتفعة

  
  االنزاراھم رسائل 

  

  الوصف alarmاالنزار   الوصف alarmاالنزار 

A0501 تیار زائد  A0504 
حرارة مغیر 

  السرعة مرتفعة

A0502 جھد زائد  A0505 حمل زائد  

A0503 جھد منخفض  A0511 
حرارة المحرك 

  مرتفعة

  
   

  الفصل التاسع
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  ھناك رسائل خطأ اخرى تكون لھا عالقة بضبط الجھاز مثال

  
F0035  =فشل التشغیل التلقائى بعد عدد من المحاوالت  

حیث تقوم انت فى ترمیز خاص بتفعیل التشغیل التلقائى وفى ترمیز اخر 
فمثال فى حالة انخفاض جھد المصدر ، بتحديد عدد محاوالت التشغیل 

سیفصل الجھاز ويعطى رسالة خطأ ولن يعمل اال بقیاس المشغل بتأكید 
لة تفعیل التشغیل التلقائى فبمجرد رجوع الخطأ والتشغیل اما فى حا

المصدر سیقوم الجھاز بعمل اعادة تاكید للخطأ وسیعمل الجھاز حیث ان 
اشارة التشغیل مازالت موجودة اما ان فشل التشغیل لنفس العطل 

  سیحاول الجھاز لعدد معین من المرات ثم سیعطى رسالة الخطأ ھذه
  

F0085  =خطأ خارجى  
نقطة دخل كاشارة خطأ خارجى حیث يفصل الجھاز حیث يمكن برمجة اى 

  بمجرد وجود ھذه االشارة ويعطى ھذه الرسالة
ايضا يمكن توصیل حساس الحرارة على نقطة دخل رقمى بطريقى معینى 

  وبرمجة وظیفة النقطة كخطأ خارجى 
  

F0221  = اشارة التغذية العكسیةPID اقل من الحد االدنى  
قیم الحد االدنى الشارة التغذية العكسیة حیث ھناك ترمیز تقوم فیه بضبط 

  يفصل الجھاز ويعطى خطأ اذا كانت االشارة اقل من ھذا الحد
  

F0222  = اشارة التغذية العكسیةPID اكبر من الحد االقصى  
ھناك ترمیز تقوم فیه بضبط قیم الحد االقصى الشارة التغذية العكسیة 

  ارة اكبر من ھذا الحدحیث يفصل الجھاز ويعطى خطأ اذا كانت االش
  

F0425  =اكتشاف قطع السیر  
ھناك ترمیز خاص تقوم فیه بتحديد اقل عزم للحمل عند الترددات المختلفة 
فان وجد الجھاز ان عزم الحمل اقل من المطلوب اعطى ھذه الرسالة الن 

  ھذا يعنى ان الحمل فصل عن المحرك بسبب قطع السیر
   

  الفصل التاسع
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  المحتملة الھم االخطاءاالسباب 

ھذه االسباب ثابتة لكل انواع وماركات اجھزة مغیرات السرعة فكل ماعلیك 
  واسباب الخطأ ستكون كالتالى ،ھو معرفة وصف كود الخطأ

  
OC  اختصار لover current اى تیار زائد  

  
 قدرة المحرك اكبر من قدرة مغیر السرعة! 

  مثل الجھد (خاطئة بیانات المحرك المدخلة فى مغیر السرعة

 .....)المقنن والتردد المقنن

 حمل زائد على المحرك 

 قصر فى المحرك او فى كابل المحرك 

  طول الكابل بین المحرك ومغیر السرعة كبیر بالتالى المعاوقة

قم ! السعوية له كبیرة بالتالى تیار الشحن للمعاوقة السعوية كبیر

والتى تحدد طول  مغیر السرعة دلیلبخفض طول الكابل او راجع 

الكابل وبعض الماركات تعطى جدول لخفض تردد موديول البور 

carrier freq  اذا زاد طول الكابل عن طول معین 

  زمن التسارع صغیر وعزم القصور الذاتى للحمل كبیر مما يسبب تیار

 عالى اثناء التسارع والحل زيادة زمن التسارع

  قیمة دعم الجھدvotage boost  بخفضھا قلیالعالیة قم 

  
OH  اختصار لover heat  اى حرارة زائدة اى حرارة مغیر السرعة

  عالیة
  

  تأكد من نظام التبريد اى من عمل مروحة مغیر السرعة وقم

 بتنظیفھا من االتربة او تغییرھا ان لزم االمر

  غیر معرضة للشمس (تأكد من ظروف تركیب مغیر السرعة

فى بعض  ٥٠او  مئويةدرجة  ٤٠درجة حرارة الجو اقل من  ،المباشرة

عدم ، مغیر السرعة واال يتم عمل تخفیض لقدرة مغیر السرعة 

وصول غبار او اتربة الى لوحة التحكم تسبب توقف المروحة او سد 

 !!فتحتات تھوية مغیر السرعة

 قدرة الحمل قم بخفض 

  قم بضبط قیمة تردد الترانزستورcarrier or pulse freq  للقیمة

 االفتراضیة

  

  الفصل التاسع
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OV  اختصار لover voltage او جھد زائد  

  
  يحدث خصوصا فى حالة عدم وجود محول (ارتفاع جھد المصدر

بمعنى وجود محول يغذى عدد من المصانع بالتالى فى ! بالمصنع

 ! )المصانع فى العطلة يرتفع الجھد حالة توقف

  حدوث جھد عالى اثناء تباطؤ المحرك يعنى ان زمن التباطؤ قلیل

وعزم القصور الذاتى للحمل كبیر والحل ھو زيادة زمن التباطؤ او 

 اضافة مقاومة فرامل

  
SF  اختصار لSingle phase lost اى سقوط فازة فى الدخل  
UV  اختصار لunder voltage  اى انخفاض جھد المصدر عن

  الحدود المسموحة به او سقوط فازة
 

  
او اذا حدث عطل ،اذا حدث عطل مثال فى وردية لیلیة وانت لم تكن حاضر 

وقام المشغل بعمل تأكید للخطأ او تم فصل كھرباء عن الجھاز واعادتھا 
  الخ  !)يتم ايضا عمل تأكید للخطأ بھذه الطريقة(
  

 كیف تعرف سبب الفصل؟ فى اى من ھذه الحاالت
حیث  historyيوجد بأى جھاز مغیر سرعة ترمیز يسمى تاريخ االعطال 

يخزن فیه اخر ثالث اعطال او اكثر واحیانا يكون ھناك ترمیز اخر يخزن فیه 
  تاريخ كل عطل

  
  مثال ترمیز تاريخ االخطاء بسیمنز میكرومستر

R0947  = اخطاء حدثت ٨حیث يقوم بتخزين اخر ،  االخطاء تاريخترمیز  
R0947[0] الخطأ االول 
R0947[1] الخطأ الثانى 
R0947[7] الخطأ الثامن  

  
R0948  = توقیت حدوث كل حیث يقوم بتخزين ، االخطاء  توقیتترمیز تاريخ

  لثمانى اخطاءخطأ من ا
R0948[0] توقیت الخطأ االولى 
R0948[1] توقیت الخطأ الثانى 
R0948[7] قیت الخطأ الثالثتو 

  
   

  الفصل التاسع
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اذا كنت تعمل فى الصیانة وكان لديك جھاز مغیر السرعة به 

او اذا كنت فى شركة توكیل ! او مركون) فى وردية اخرى(مشكلة 
مغیر السرعة وجاءك جھاز به مشكلة فال يجب ابدا ان تبدء بتوصیل 

  !الكھرباء للجھاز
التوحید وموديول البور قبل يجب اوال ان تقم بقیاس قنطرة 

  التوصیل
  

 التوحید باستخدام افومیتر على وضع قیاس الدايود  يتم قیاس قنطرة

 r-s-t orودخل الجھاز  dc busويتم القیاس بین موجب وسالب ال 

L1-L2-L3 

  اليمكن قیاس موديول الترانزستورIGBT  اال بفكه من البوردة لكن

يمكنك قیاس الدايود الموصل توازى مع الترانزستور بالظبط كقیاس 

القنطرة وعادة يكون مؤشر جید على سالمة الترانزستومر بالتالى ال 

 حاجة لفك الموديول

  فولت باستخدام االفومیتر على  ٠٫٥-٠٫٣الدايود السلیم يعطى جھد

 ..وضع الدايود

 ل البور فیجب قیاس دائرة التشغیل فى حالة تلف موديوdrive 

circuit  فعادة يكون بھا عطل ھى االخرى وبالتحديد فى الزنر او

 المقاومات المتصلة ببوابة الترانزستور

  المكثف ھو اقصر المكونات عمرا النه الكترولیتى بالتالى ھو يتأثر

 ...بالرطوبة

 االغلب انفجار  فى حالة انفجار الجھاز وتطاير الغطاء فھذا يعنى فى

المكثف اما نتیجة توصیل جھد لدخل الجھاز اكبر مما مسموح به او 

 !!لتجمد المكثف فى الشتاء 

  فى حالة وجود مشكلة فى تبريد الجھاز من عدم عمل المروحة او

فان ذلك  Heat sinkمن وجود اتربة على المشتت الحرارى للجھاز 

 !رانزستور او دايودسیؤدى الرتفاع درجة حرارة الموديول وتلف ت

  فى حالة ارتفاع جھد الدخل قد يؤدى ذلك لضرب الفاريستورMOV 

المسجلة  القیمة بالتالى يفضل تغییرھا فى ھذه الحالة وان لم ترى

 جھد المصدر*  ٢٫٥علیھا فعادة تكون 

 
   

  الفصل التاسع
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  اختبار جھاز مغیر السرعة

  مع خاصیة قیاس الدايود االفومیترالختبار مغیر السرعة سنحتاج الى جھاز 
  )حصان ١٢٥قدرة اقل من (  VFD-Fالمثال التالى الختبار مغیر السرعة دلتا 

  !ونفس الخطوات تنطبق على اى نوع او ماركة جھاز مغیر سرعة
  

  اوال اختبار المرحلة االولى لمغیر السرعة وھى القنطرة
يتم ضبط الجھاز على وضع الدايود ويتم القیاس بین كل فازة وموجب مغیر 

  السرعة 
بمعنى طرف االوفو االسود على موجب مغیر السرعة وطرف االفو االحمر 

فولت نفس الكالم مع  ٠٫٤نضعه على الفازة االولى يجب ان يقرأ االفو 
ى الثالث دايود الفازة الثانیة والثالثة وھذا يعنى ان نصف القنطرة سلیم ا

  المتصل بموجب مغیر السرعة سلیم
  

  

  

  
  

يتم قیاس نصف القنطرة السالب اى الثالث دايود المتصل بسالب مغیر 
  السرعة كالتالى

طرف االوفو االحمر على سالب مغیر السرعة وطرف االفو االسود نضعه 
الفازة فولت نفس الكالم مع  ٠٫٤على الفازة االولى يجب ان يقرأ االفو 

الثانیة والثالثة وھذا يعنى ان نصف القنطرة الثانى سلیم اى الثالث دايود 
  المتصل بسالب مغیر السرعة سلیم

  

  الفصل التاسع
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مغیر (ثانیا اختبار المرحلة الثالثة لمغیر السرعة وھى العاكس  

  )السرعة
  

يتم ضبط الجھاز على وضع الدايود ويتم القیاس بین كل فازة محرك وموجب 
  مغیر السرعة 

بمعنى طرف االوفو االسود على موجب مغیر السرعة وطرف االفو االحمر 
فولت نفس  ٠٫٣٣نضعه على الفازة االولى للمحرك يجب ان يقرأ االفو 
ن نصف الترانزستور الكالم مع الفازة الثانیة والثالثة للمحرك وھذا يعنى ا

  سلیم اى الثالث ترانزستور المتصل بموجب مغیر السرعة سلیم
  

  

  

  
  

يتم قیاس نصف الترانزستور السالب اى الثالث ترانزستور المتصل بسالب 
  مغیر السرعة كالتالى

طرف االوفو االحمر على سالب مغیر السرعة وطرف االفو االسود نضعه 
فولت نفس الكالم مع  ٠٫٣٣يجب ان يقرأ االفو على الفازة االولى للمتور 

الفازة الثانیة والثالثة للمحرك وھذا يعنى ان نصف الترانزستور االخر سلیم 
  اى الثالث ترانزستور المتصل بسالب مغیر السرعة سلیم

  
  
  

  الفصل التاسع
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  لتحديد سبب تلف الجھاز

  يجب اوال فحص طريقة تركیب الجھاز ومكان التركیب واذ ماكانت

معرضة للشمس المباشرة او االتربة او الرطوبة او الجسیمات الغريبة 

  مثل الفیبر  او االھتزازات الخ الخ 

  ثانیا التطبیق المستخدم وقدرة المحرك وزمن التسارع والتباطؤ

 والفرملة ان وجدت وطول الكابل

 حظ اى اثار لحريق او سواد وبحاسة الشم اى رائحة بمجرد النظر تال

 شیاط من ناحیة دخل الجھاز او خرج الجھاز

  فحص مروحة تبريد الجھاز وباى مفك رفیع تحاول ادارتھا لترى ان

كانت حرة الحركة ام ھناك الكثیر من االتربة التى تبطىء حركتھا او 

 !تعیقھا بالكامل

 يتم قیاس الجھاز كما تم االيضاح  

 المشكلة ف )قنطرة التوحید(ذا كان ھناك قصر فى المرحلة االولى ا

الموجب  DC busتنحصر فى المصدر او حدوث قصر فى اطراف ال 

وث والسالب مثال شخص غیر مؤھل تم التوصیل بینھم بالخطأ او حد

قصر على اطراف مقاومة الفرامل او دخول ماء للجھاز او سقوط 

     جسیمات معدنیة بداخله الخ الخ

  العاكس او ترانزستور (اذا كان ھناك قصر فى المرحلة الثالثةIGBT ( 

المشكلة تنحصر فى المحرك او الكابل او توصیل التغذية بالخطأ ف

او توصیل طرف المحرك بالخطأ فى ارضى  مكان اطراف المحرك

  !!!الجھاز

مع العلم ان االجھزة الصینى او بعض االجھزة التايوانى الرديئة 
يكون عمرھا االفتراضى قصیر خصوصا ،  !تكون اصال صینى والتى 

فعلى ، اذا تم تحمیلھا بالقدرة المقننة فى درجة حرارة عالیة
 مئويةدرجة  ٥٠على انھا تتحمل درجة حرارة  تسويقھاالرغم من 

درجة فقط ويجب تخفیض قدرتھا  ٤٠اال انھا فى الواقع التتحمل اال 
  .اذا ارتفعت درجة الحرارة عن ذلك

  
اضف لذلك ان جودة صنع موديول البور تكون رديئة وكثیرة االعطال 
مع العلم ان سعر الجھاز يكون فى موديول البور او المرحلة الثالثة 

IGBT  ،ه ضیاع لالموال الن فان تلفت تلف الجھاز واصبح تصلیح
  !!!يقارب ثمن الجھاز -ان وجدت قطع الغیار–ثمن التصلیح 

   

  الفصل التاسع
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ا    

  
  ١٤٤٠رن  ٢٧    

  
  

   

  الحمد �
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  المراجع

 مقاالت د فتحى عبدالقادر 

 The Induction Machines by Ion Boldea and Syed  A. Nasar 

 Electric Motors and Control Systems by FRANK D. 

PETRUZELLA 

 Practical Variable Speed Drives and Power Electronics by 

Malcolm barnes 

 Ac motors by STEP 2000 series, Siemens Technical Education 

Program 

 Ac drives by STEP 2000 series, Siemens Technical Education 

Program 

 Siemens-Micromaster-410-420-430-440-Manuals 

 Siemens Standard Drives 

 Siemens Standard Drives Application Handbook 

 MICROMASTER 4 Application Description  

 MICROMASTER 4 hoisting gear APP example 

 Operating three-phase motors with speeds above the rated 

speed by Siemens 

 Sinamics v20 operating instructions 

 Service Manual VFD-F from DELTA 

 

  

  المراجع
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ا  

 
  الحمد � الذى بنعمتھ تتم الصالحات

الجزء االول من كتاب شرح مغیرات تم بحمد هللا 
او ادبیة او  علمیةوھو تحت المراجعة لتصحیح اى اخطاء  السرعة

مطبعیة او تنظیمیة بالكتاب لذا فى حالة وجود اى اخطاء سالفة 
  البریدالذكر برجاء المراسلة على 

ayman.yasser@ymail.com  
  
لتصحیح اى اخطاء موجودة بالكتاب قبل اصدار النسخة النھائیة  

والى الملتقى فى الجزء الثانى ان شاء ، من الكتاب باذن هللا تعالى
  ،  هللا
  

  واخیراً ولیس اخراً اتمنى ان تكونوا استفدتم شیئا ولو القلیل
  والسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ

  
  

  ایمن یاسر عبدالعزیز/ م
                                                     ٢٠١٩-٥-٢٨  

  
 

  
   

  الخاتمة
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