
 زیمنس ACدوره آموزشی درایو های 
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 داليل نياز به اينورتر
ماشينهاي    در بعضي كار بردها همچون. داليل فراوان و متعددي براي استفاده از اينورتر ها وجود دارد 

اينورتر ميسر نمي باشد و در بعضي كاربردها نيز مانند  توليدي اجراي فرايند بدون به كار بردن
 . پمپ هاي گريز از مركز به كار گيري اينورتر نقش بسزايي در صرفه جويي انرژي دارد

به طور كلي اينورتر در موارد زير به كار مي رود 

 انجام تنظيمات مورد نيازجهت سرعت يك فرآيند 

 انجام تنظيمات مورد نيازجهت گشتاور يك فرآيند 

 صرفه جويي انرژي و افزايش بازده 

 كاربرد اصلي اينورتر

 اصلي ترين كاربرد اينورتر AC ، كنترل سرعت موتور القايي AC . مي باشد

 . با اعمال جريان با فركانس متغير به موتور اين امر تحقق مي يابد
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Inverter 

 ابوالفضل مهمان نواز



 
 در بااليي بسيار اندازي راه جريان  •

 حدود

 مي دارا را نامي جريان درصد 500 تا 400
 . باشند

 ضربه ، توقف و كار به شروع هنگام در •
 .ميكند وارد را شديدي هاي

 مشخص سرعت دو براي فقط كنترل •
 . باشد مي موجود

 تغيير و كاهش براي را زيادي زمان •
 . دارند نياز سرعت

 معايب
 
 از اينورتر ارزانتر مي باشد    •

 به راحتي نصب مي شود   • 
EMIبسيار كمي دارد  نويز•    

 مزايا
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 : روتور موتورهاي القايي سه فاز از نظر ساختار بر دو نوع اند

 .مينيومي جاسازي شده اندوروتور سيم بندي شده كه درون شيارهاي روتور سيم پيچي مسي يا آل: الف 
در اين  .روتور قفس سنجابي كه درون شيارهاي روتور ميله هاي آلومينيومي يا مسي تعبيه شده اند : ب 

حلقه هاي انتهايي به هم متصل اند و يا به عبارت ديگر ، ميله  نوع روتور ، ميله ها از دو سمت توسط
 . ها از دو سمت اتصال كوتاه شده اند

  در موتورها ترين برد كار پر از يكي القايي موتورهاي
  يك و استاتور نام به ساكن قسمت يك داراي و بوده صنايع
  محور روي بر روتور. باشند مي روتور نام به دوار قسمت
 . چرخد مي استاتور درون و بوده نصب

  در AC جريان روتور در و شده وصل AC القا عمل علت به
 شبكه به استاتور ، القايي موتورهاي

  مي القايي موتور را نيزآن علت همين به و گردد مي برقرار
 . نامند

  شيارهايي حاوي آن داخلي سطح و مورق استاتور هسته
 اند شده جاسازي آن در فاز سه هاي پيچي سيم كه ، است

  حاوي آن خارجي سطح و است مورق نيز روتور هسته.
  جاسازي شيارها اين در روتور هاديهاي و است شيارهايي

 شوند مي
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  پس صورت اين در ، شود وصل ثابت فركانس و ولتاژ با اي شبكه به فاز سه القايي موتور اگر

  با است گفتني . چرخيد خواهد سنكرون سرعت حوالي سرعتي در ، اندازي راه از

  از تقريبا موتورها اين لذا ، يابد مي كاهش كم ميزان به سرعت ، بار گشتاور افزايش

  كه است الزم صنايع از برخي در اما. شوند مي فرض ،ثابت سرعت موتورهاي نوع

 بوده گران DCموتورهاي.تغييركند وسيعي نسبتًا طيف و محدوده يك در موتور سرعت

  براي سنتي  DC  موتورهاي . دارند نياز جاروبكها و كموتاتور نگهداري و تعميرات به و

 القايي موتورهاي عوض در . روند مي كار به است نياز مورد سرعت كنترل موارديكه

  لذا ندارند نيز كموتاتور و بوده مدت بلند عمر طول با و ارزان سنجابي قفس نوع بويژه

 . اند مناسب زيادبسيار سرعتهاي براي
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 :روشهای کنترل سرعت در موتورهای آسنکرون 

 تغيير دادن تعداد قطب ها. 1
 تعداد قطب ها  در سیم پیچی های استاتور یک موتور القا یی با ضریب            
 .تغییر می کند2:1          

 
 Sتغيير دادن مقدار . 2
 

 تغییر دادن مقدار ولتاژ اعمالی به( الف 
 استاتور 
 تغییر مقدار مقاومت روتور( ب 
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 فرکانس تغيير با سرعت کنترل .3
 شود داده تغییر القائی موتور یک استاتور الکتریکی فرکانس هرگاه     

 ، ترتیب بدین و کرد خواهد تغییر مغناطیسی های میدان چرخش سرعت
 .کرد خواهد تغییر نیز موتور سرعت

 
 ها سيکلوکنورتور .4

 مدارات تعدادی از که هستند فرکانسی ولتاژ های مبدل ها سیکلوکنورتور     
  به و اند یافته تشکیل پروسسوری میکرو مدارات و قدرت الکترونیک

 های روش جایگزین موارد از بسیاری در فراوانشان های قابلیت علت
 .اند شده  کنترل دیگر
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  RAMP UP زمانهاي تعيين با اندازي راه هنگام در هجومي جريان از جلوگيري -1
 متفاوت

 مختلف ترمزي هاي حالت و موتور براي نرم اندازي راه حاالت انواع ايجاد امكان -2

 و مايعات انتقال براي خاصي سرعت نرخ اگر مثال طور به: انرژي مصرف در جويي صرفه -3
 .كند كار خود توان حداكثر با موتور كه نيست نياز باشد نياز خاصي دستگاه در گازها يا

   گشتاور تغيير تغييرجهت قابل boost ولتاژ همراه به ريزي برنامه قابل V/f رابطه -4

 موتور براي مشكالتي وقوع زمان در جريان اضافه سريع محدودسازي -5

 ترمزي عملكرد بهبود براي مركب ترمزي حاالت وجود -6
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 براي برقراري ارتباطات سريال و شبكه كردن درايوها USSبا پروتكل  RS485وجود يك واسطه ارتباطي -7

 ميباشند PROGRAMوجود تعدادي ورودي و خروجي ديجيتال و ورودي وخروجي آنالوگ كه همگي قابل برنامه ريزي و -8

 قابليت تغيير مقدار گشتاور موتور  -9

  PI ,PIDسيستم هاي كنترلي -10

 حفاظت كامل برا ي موتور و درايو -11

 حفاظت ولتاژ باال و ولتاژ پايين_12

 حفاظت در برابر اتصال زمين-13

 (عملكرد مشابه با بي متال)حفاظت اتصال كوتاه و اضافه بار-14

 (موتور PTشامل ترمينالي جهت سنس خروجي )حفاظت گرمايي براي موتور-15

 حفاظت حرارت باال براي اينورتر-16

 قابليت نمايش جريان ، ولتاژ ،فركانس كاري موتور-17

   قابليت تشخيص خطاها و مشكالت احتمالي در موتور و اينورتر-18
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 (آب ، فاضالب ، شیمیایی ، آب میوه)پمپها 
سیستمهای تهویه هوا 
باالبرها 
 (جرثقیل های هوایی وبلند کردن وسایل سنگین)جرثقیل 
 (ورودی ها ، درهای باالبر، گاراژها)درب های اتوماتیک 
صنایع غذایی 
ماشینهای تولیدکننده سیم 
 (بافندگی ، ریسندگی)صنعت نساجی 
ماشین بسته بندی 
 ماشینهای اشعهX وتجهیزات پزشکی 
سیستمهای مانیتورینگ ماهواره 
 موتوری متصل نمی باشد سیستم به )خطوط گرم کننده

 طور
 القایی گرم شده است) 
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 Sinamicsسری 
 Micromasterسری 
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Sinamics  مدلG110 
Sinamics  مدلG120 
Sinamics  مدلG120D 
Sinamics  مدلG130 
Sinamics  مدلG150 
Sinamics  مدلS120 
Sinamics  مدلS150 
Sinamics  مدلGM150 
Sinamics  مدلSM150 

Sinamics  مدلG120 
 

Sinamics 
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 410میکرومستر نوع 
411 میکرومستر نوع 
420میکرومستر نوع 
430میکرومستر نوع 
440میکرومستر نوع 
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 : مشخصات فنی

کیلو وات 75-0.12: محدود توا نی  
 ولت  100-120: محدوده ولتاژ ورودیAc ولت  200-240وAC  
 خروجی رله ای 1ورودی آنالوگ و 1ورودی دیجیتال  3دارای  
 قابلیت اتصال بهPLC  های نوعlogo  وS7200 
 دارایstop ramp  ،Start ramp 

 توانایی انجام کار بدونfan 

 وجود یک واسطه ارتباطیRS485  باپروتکلUSS  برای برقراری ارتباطات سریال
 وشبکه کردن درایوها
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 :مشخصات فنی 
کیلو وات 3-0.37: محدود توا نی  
 ولت  380-480: محدوده ولتاژ ورودیAc 
 خروجی رله ای 1ورودی آنالوگ و 1ورودی دیجیتال  3دارای  
 قابلیت اتصال بهPLC  های نوعlogo  300/400و /S7200 
 دارایstop ramp  ،Start ramp 
 دارای کنترل کننده داخلیPID 
 قابلییت نصب مستقیم بر روی موتور(IP65) 
 قابلییت برقراری ارتباط باPC  جهت برنامه ریزی از طریق پورتRS232 
قابلییت ارتباط با شبکه های صنعتی 

         PROFIBUS 
         AS-INTERFACE 

         DEVICENET 
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 : فنی مشخصات
وات کیلو 11-0.12  نی توا محدود  
فاز تک ولت 200-240 : ورودی ولتاژ محدوده  ,AC480-380 فاز تک ولت , Ac 240-200 

 Ac ولت Ac 400 -380 , فاز سه ولت
آنالوگ خروجی 1و ای رله خروجی 1و آنالوگ ورودی 1و دیجیتال ورودی 3 دارای  
به اتصال قابلیت PLC نوع های logo 300/400 و /S7200 
دارای stop ramp ، Start ramp 
داخلی کننده کنترل دارای PID 
با ارتباط برقراری قابلییت PC پورت طریق از ریزی برنامه جهت RS232 
صنعتی های شبکه با ارتباط قابلییت 

         PROFIBUS 
         AS-INTERFACE 

         CAN OPEN 
ارتباطی واسطه یک وجود RS485 باپروتکل USS وشبکه سریال ارتباطات برقراری برای 

 .درایوها کردن
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 :مشخصات فنی 
  کیلو وات 250-7.5محدود توا نی  
 ولت سه فاز  380-480: محدوده ولتاژ ورودیAc 
 خروجی آنالوگ 2خروجی رله ای و 3ورودی آنالوگ و 2ورودی دیجیتال و 6دارای  
 قابلیت اتصال بهPLC  های نوعlogo  300/400و /S7200 
 دارایstop ramp  ،Start ramp 
 دارای کنترل کننده داخلیPID 
 قابلییت برقراری ارتباط باPC  جهت برنامه ریزی از طریق پورتRS232 
قابلییت ارتباط با شبکه های صنعتی 

         PROFIBUS 
         AS-INTERFACE 

         CAN OPEN 
 وجود یک واسطه ارتباطیRS485  باپروتکلUSS  برای برقراری ارتباطات سریال وشبکه

 کردن درایوها
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 : فنی مشخصات
وات کیلو 250-0.12  نی توا محدود  
ولت 200-240: ورودی ولتاژ محدوده ACفاز سه ولت 380-480 و Ac 
آنالوگ خروجی 2و ای رله خروجی 2و آنالوگ ورودی 2و دیجیتال ورودی 6 دارای  
به اتصال قابلیت PLC نوع های logo 300/400 و /S7200 
دارای stop ramp ، Start ramp 
داخلی کننده کنترل دارای  PID 
با ارتباط برقراری قابلییت PC پورت طریق از ریزی برنامه جهت RS232 
صنعتی های شبکه با ارتباط قابلییت 

         PROFIBUS 
         AS-INTERFACE 

         CAN OPEN 
ارتباطی واسطه یک وجود RS485 باپروتکل USS وشبکه سریال ارتباطات برقراری برای 

 درایوها کردن
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قابلییت استفاده از سنسور دمایی 
 درایو 3دیتای فرمان قابل تنظیم برای 
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1-BOP PANEL(BASIC OPERATOR PANEL                      ) 
 پانلی برای انجام کلیه تنظیمات اولیه و عمومی درایو        

 
2-AOP PANEL(ADVANCED OPERATOR PANEL) 

 پانلی برای انجام تنظیمات کلی و پیشرفته درایو        
 

3- Module Profibus 
 .برای  اتصال با سیستم های اتوماسیون سطح باال که در قسمت جلو می تواند نصب شود       

 
4-DEVICE NET MODULE 

 ماژولی برای برقراری نوعی ارتباطات شبکه ای      
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5- CAN OPEN MODULE 
ماژولی برای برقراری ارتباطات میکرومستر با تجهیزات اتوماسیون سطح باالتر از             

 CANBUSطریق خط 
 

6-PULSE ENCODER EVALUATION MODULE  
 .جهت برقراری ارتباط بین سنسور سرعت سنج و درایو استفاده می شود        

 
7- CONECTION SET FOR PC TO INVERTOR   

 .ماژولی برای برقراری ارتباطات درایو با کامپیوتر میباشد      
 

8-START UP TOOLS 
 driveوstarter افزار نرم دو شامل که میکرومسترها خاص افزارهای نرم     

monitoring است. 
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 Quick Commissioningپارامترهای  -1
 Driveپارامتر های  -2
 Motorپارامترهای  -3

 Communicationsپارامترهای  -4

5- Alarms 
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Start 

P0003 

P0010 

P0100 = 

2يا  0  

P304 P304 

P305 

 
P305 

P307 

 
P307 

P308 

 
P308 

P309 P309 

 

1 

P310 

P311 

P335 

P640 

P700 

P1000 

P1082 

P1120 

P1121 
P1135 

P1300 

P3900=1 

END 
P1082 

 فلوچارت 
Quick Commissioning 
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 P0100پارامتر 

انتخاااار فرکاااانس کاااار    
( فرکاانس بارش را ر   )اينورتر 

هرتا    60يا  50که می تواند 
 بارد  

انتخاار   0اگر اين پاارامتر را  
 2ياا  1هرتا    اگار    50کنيم 

هرت  خواهد  60انتخار کنيم 
 بود
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P0304: ولتاژ نامی موتور که بایستی از پالک موتور قرائت گردد. 
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P0305: جریان نامی موتور که بایستی از پالک موتور قرائت گردد.  
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P0307:  اگرر  . توان نامی موتور که بایستی از پالک موتور قرائت گرردد

p0100  داشته باشد2یا0مقدار 

وارد  hpباشد توان باید بر حسرب  1وارد شود واگر  kwتوان باید برحسب 

 .شود 
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P0308:   ضریب قدرت نامی موتور که از پالک موتور خوانده شده

 .در این پارامتر ثبت می گردد
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P0309: راندمان موتور که باید برحسب درصد واردگردد. 
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P0310:  فرکانس نامی موتور که از پالک موتور خوانده می شود. 

P0311:  دورنامی موتور که از پالک موتور خوانده می شود. 
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P0335:  و یا ( اجباری )روش خنک کردن موتور که می تواند با فن خارجی

 .بدون فن اضافی باشد

P0640:  اضافه جریانی که موتور می )ضریب اضافه بار موتور برحسب درصد

 (تواند تحمل کند
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P0700:      انتخاب منبع فرمان به اینورتر کره متتوانرداز یریرBop  از ،
 .یری  ترمتنالها ویا از یری  شبکه باشد
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P1000:  از یری  ورودی آنالوگ ، از یری  -انتخاب منبع تغتتر فرکانس

Mop ویا فرکانس ثابت و از یری  شبکه باشد. 
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P1080:  به صورت پتش )فرکانس حداقل که اینورتر با این فرکانس کار می کند

 (فرض این مقدار صفر است 
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P1082:  فرکانس حداکثر که اینورتر با حداکثر فرکانس خروجی کار کند

 .است  50پتش فرض این مقدار 
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P1120:   شتب افراایش
فرکانس بر حسب ثانته است 

مدت زمانی که یول مری  )
کشد موتور از فرکانس صفر 
به حداکثرتعریف شرده در  

 .برسد1082پارامتر 
P1121:  شررتب کررا ش

فرکانس برحسب ثانته است 
و مدت زمانی است که یول 
مری کشررد تررا اینررورتراز  
فرکررانس حررداکثر برره  

 .فرکانس صفر برسد
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P1135:  شررتب کررا ش

زمان استپ :  off3فرکانس 

سریع مدت زمانی است کره  

موتور از فرکانس حداکثر به 

فرکانس صفر از یری  زمان 

off3 می رسد. 
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P1300:  مد کنترل که می

با مشخصات خطی ،  v/fتواند 

v/f  باfcc  باشد... و. 
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P3900:  اگر مقدار این پارامتر صفر باشد عملتاتQuick comm به پایان می رسد. 
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 با تشکر
 ابوالفضل مهمان نواز

mehmannavazeng@gmail.com 
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