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 برا  موروراا  القایی VSDدرایو دور متغیر یا کنترل 

با افزایش کاربرد موتورهای القایی در صنعت بحث کنترل این موتورها اهمیتت ویت ه   

های پیدا کرده است. درایو الکتریی در موتورهای الکتریکی عبارت است سیستمی کته  

یك سیستم بترای   VFDکند.درایو عت و گشتاور یك موتور الکتریکی را کنترل میسر

با کنترل کردن فرکانس تغذیه اعمال شده  ACکنترل کردن سرعت چرخش یك موتور 

 به موتور الکتریکی است. 

 VFD   بتته نامهتتایAFD  درایتتو(

 VSDفرکتتانس بابتتظ تنظتتیم  یتتا   

)درایو سرعت متغیر  نیتز خوانتده   

. همچنتتین بتته متتدارهای شتتودمتتی

اینتتورتری کتته دارای فرکتتانس و   

ولتاژ خروجی بابتظ تغییتر باشتند    

شتود. ایتن   درایو الکتریکی گفته می

  کند کته  درایو بر این اصظ عمظ می

http://engosve.blogfa.com/post-114.aspx
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بستتگی دارد و   ACبته فرکتانس تغذیته من موتتور      ACسرعت سنکرون یتك موتتور   

 همچنتتتتین بتتتتر استتتتاب رابطتتتته زیتتتتر بتتتته تعتتتتداد بطبهتتتتای من موتتتتتور.      

 

تعتداد بطبهتای    pفرکتانس منبتت تغذیته و     fتعداد دور بر دبیقته    RPMدر این رابطه 

موتور است. عملکرد موتورهای ستنکرون طبتر رابطته فتوق استت و در موتورهتای       

القایی سرعت رتور کمی کمتر از این سرعت ستنکرون استت. بته طتور مدتال در یتك       

است. بترای یتك    RPM  1866  دور سنکرون برابر 4هرتز با تعداد بطب  66موتور 

استت )اختت ف بته دلیتظ      RPM1750موتور القایی تحت بار کامظ این سرعت حدود 

 وجود لغزش در موتور است 

معمتوً  سته فتاز     VFD: موتورهای استفاده شتده در ستیتم   VFDشرحی بر سیستم 

هستند. شکظ زیر بلوکی از ایتن سیستتم را نشتان داده استت. سیستتم کنتترل کننتده        

بتا فرکتانس    ACرا بته یتك تتوان     ACنس به وسیله اپراتور فرمان گرفته و توان فرکا

 کند.متغیر تبدیظ می

 

 معموً  سیستم کنترل کننده فرکانس به صورت شکظ زیر است. 
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تبدیظ شده و سپس دوباره توست  اینتورتر بته     DCبه  ACدر این حالت ابتدا سیگنال 

AC ر مشخصه موتور بته ایتن موتتور الکتریکتی     شود. ولتاژ اعمال شده طبتبدیظ می

 n=v/f    عدد ثابتی است.  nباید دارای رابطه زیر باشد که 

هرتز چنانچه فرکانسش  66ولت و فرکانس  466مد   یك موتور با مشخصه عملکرد  

 nولت کاهش یابد تتا رتریب    006هرتز تغییر کرد می بایست ولتاژش نیز به  06به 

بته صتورت شتکظ     PWMرل این فرمیند از مدوًسیون معتروف  ثابت بماند. برای کنت

 شود.زیر استفاده می

 

میزان ولتاژ موثر شتکظ   PWMهمانطور که مشخص است با تغییر فرکانس پالسهای 

 موج نیز تغییر خواهد کرد. 

: اپراتور به وستیله یتك صتفحه کلیتد و یتك      VFDعملکرد واس  اپراتور در سیستم  

 کارکرد موتور کنترل دارد. این کنترلرها معموً  عبارتنتد از:   بر LCDصفحه نمایش )

 استارت و استاپ موتور الکتریکی -1 
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 بر عکس کردن جهت چرخش موتور  -0 

 سوئیچ کردن بین حالت دستی یا حالت اتوماتیك کنترل دور موتور -0 

پروتکتظ   )چنانچه عمظ کنترل برار باشد از طریر کامپیوتر انجام شود نیاز به یکی از 

های ارتباط سریال داریم  شروع کار موتور به این صورت است که ابتتدا بته موتتور    

شتود تتا از شتوکهای اولیته     هرتز  داده متی  0یك ولتاژ همراه با فرکانس پائین )مد   

وارده به موتور در هنگام استارت جلوگیری شتود. چنانچته موتتور بته ایتن صتورت       

برابر مقدار نتامی افتزایش متی     0ان کشیده شده تا استارت نشود در ابتدای کار جری

گشتتاور شتروع را    %156با روش استارت درست می توانتد   VFDیابد. یك سیستم 

جریان ایجتاد کنتد. بعتد از مرحلته استتارت  فرکتانس و ولتتاژ         %156تنها با کشیدن 

 شود.توس  اپراتور یا کامپیوتر جهت افزایش سرعت موتور زیاد می

 ام به پاسخ چند سوال روجه می کنیم:بنابراین با 

  اینوررر چیست؟

به دستگاهی گفته می شود که به کمك من می توان سرعت یك  AC اینورتریا درایو -

 .سه فاز را کنترل کرد بدون منکه بدرت و گشتتاور موتتور کتاهش یابتد     AC موتور

 20تتوان   اینورترها در ظرفیتهای مختلف ساخته می شوند مد   برای یك موتتور بتا  

  .استفاده کرد HP 06اسب بخار باید از اینورتر 

 انواع اینوررر از نظر ورود  کدامند؟ 
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از نظر ورودی اینورترها به دو دسته تك فاز و سته فتاز تقستیم متی گردنتد. البتته        -

استب فقت  از    0خروجی همه منها سه فاز استت. بترای اینورترهتای بتا تتوان بتاًی       

  .ی گرددورودی سه فاز استفاده م

 انواع اینوررراا از نظر کاربرد کدامند؟ 

از نظر کاربرد اینورترها به دسته های مختلفی تقسیم م ی شوند. برای راه انتدازی   -

پمپ ها  فن ها مسانستور جرثقیظ  نوارهتای نقالته   دستتگاههای اکستترودر و...... از      

شتتاور متغیتر و بترای    اینورتراستفاده می شود. برای پمپ و فن از اینورترهتای بتا گ  

مسانسورونوار نقاله و جرثقیظ از اینورتر با گشتتاور ثابتت و بترای اکستترودرها از     

  .بهره برداری میکنند PG اینورتر با فیدبك

  مزایا  استفاده از اینوررراا چیست؟

کاهش انرژی مصرفی و لذا کاهش هزینه برق  کاهش جریان راه اندازی و در نتیجه  -

مر موتور   امکان تغییتر سترعت موتتور  امکتان تغییتر جهتت حرکتت        طوًنی شدن ع

موتور  داشتن حفاظت در برابر ارافه بار  امکان کار موتتور در شترایطی کته ولتتاژ     

ورودی متغیر است  امکان کنترل از راه دور  ایجاد سترعت بیشتتر از سترعت نتامی     

  .موتور  برنامه ریزی کردن حرکت

 ا کااش می داد؟ اینوررر چگونه مصرف برق ر

اینورتر به صورت هوشمند میزان بار وارده به موتور را تشخیص داده و متناستب   -

با همان بار  به موتور جریان می دهد و این جریان در بستیاری از موابتت از جریتان    

  .نامی موتور کمتر است
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 کدام اینوررر کیفیت دارد؟  

باشند  مورد تائیتد صتنایت اروپتا و     CE,UL,cUL اینورترهایی که دارای استاندارد -

  .ممریکا بوده واز نظر کیفیت مناسب می باشند

 معرفی درایو یا اینوررر   

دستگاهی الکترونیکی است که بوسیله من متی تتوان سترعت موتورهتای سته فتاز را       

  : از دیگر کاربردها و مزایای من می توان به موارد زیر اشاره کرد . تغییر داد

  ه سرعت موتور )کنترل دورتنظیم کنند

 تغیر دهنده جهت دور به راحتی و بدون نیاز به کنتاکتور 

 روشن و خاموش نمودن موتور بدون نیاز به بطت و وصظ برق اصلی 

 کاهش رربه های مکانیکی و در نتیجه افزایش طول عمر مفید بسمت مکانیکی  

   دیدن موتور  حفاظت موتور در مقابظ افزایش ولتاژ و جلوگیری از مسیب 

راه اندازی نرم موتور بدون هیچگونه رربه به بسمتهای مکانیکی مدظ کوپلینگها   گیر 

بکسها   تسمه ها   زنجیرها و ... و در نتیجه افزایش طول عمتر مفیتد موتتور و ستایر     

    . بسمتهای مکانیکی را به دنبال خواهد داشت

چنانچه بار موتور از مقتدار معمتول    حفاظت موتور در برابر ارافه بار؛ در این حالت

مجاز بیشتر شود   اینورتر موتور را خاموش می نماید و به کتاربر پیتام ارتافه بتار     

  .نشان می دهد
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جلوگیری از گرم کردن و در نهایت سوختن موتور در کابرد هایی که موتور به طتور  

    . مداوم چپگرد و راستگرد و یا خاموش می شود

 : مصرفی کااش ازینه برق  

اکتیو روی شبکه دارد چنانچه از درایو برای راه اندازی -به دلیظ منکه موتور یك بار ر

-و کنترل موتور استفاده گردد چون درایو دارای یك بانك خازنی می باشد این بار ر

اکتیو را جبران می نماید و تنها بار اکتیو را از شبکه برق مصرف می نماید   بنتابراین  

  .بسیار کاهش می یابد  جریان مصرفی

همچنین چون در بسیاری از کارب ر دها انرژی زیادی بترای راه انتدازی ًزم استت    

موتور انتخاب شده را با توان باًتری انتخاب می کنند بنابراین میزان جریان زیادتری 

  . هم در حین کار از شبکه استفاده می کند

ه صورت کام  اتوماتیك این جریان را در چنانجه از اینورتر استفاده شود   اینورتر ب

حین راه اندازی به مقدار ًزم افزایش و در حین کار به مقدار ًزم کاهش متی دهتد     

  . بنابراین به طور کلی هزینه برق مصرفی ك اهش چشم گیری خواهد داشت

  : کااش جریان راه انداز   

جریان بسیار باًیی از شبکه می  موتوردر بسیاری از کاربردها به هنگام راه اندازی  

کشد و موجب کاهش ولتاژ شبکه و ایجاد صدماتی به تاسیسات برق رسانی و ستایر  

برابر جریان نامی موتور می رسد که بسیار نتا   6دستگاهها می گردد . این جریان به 

  .مطلوب می باشد
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شتد ) حتداکدر   چنانچه از اینورتر استفاده شود این ارافه جریان بسیار اندك خواهتد  

ممپر کتار کنتد در هنگتام    16برابر   به عنوان مدال اگر یك موتور با جریان نامی  6.0

ممپتر متی رستد و در صتورت استتفاده از اینتورتر ایتن        66راه اندازی این جریان به 

  . ممپر می رسد10جریان حداکدر به 

این  . شودکاهش جریان موتور به صورت اتوماتیك در هنگامی که بار موتور کم می 

بابلیت به غیر از کاهش هزینه برق مصرفی موجب افتزایش طتول عمتر مفیتد موتتور      

  .خواهد شد

ولتت بترای راه انتدازی     086ولت به جای سه فتاز   006امکان استفاده از برق تکفاز 

به این معنا که متی تتوان بتا بترق      .HP ( 2.2kw ) 0موتور سه فاز حداکدر با توان 

  .از را کام  به صورت عادی راه اندازی نمود خانگی یك موتور سه ف

بابلیت داشتن دورهای مختلف به صورت حافظه ای .تبدیظ یك موتور یك دور به یك  

 موتور چند دور با سرعتهای دلخواه 

  : مكان ایجاد فشار ثابت در کاربرد پمپهاا  

دارد . بته عنتوان   به این ترتیب که با تغییر دور موتور فشار مورد نظر را ثابت نگه میت 

مدال فشار مب یك مخزن را ثابت نگه متی دارد بنتابراین در هنگتام مصترف مب دور     

موتور به صورت خودکار زیاد می شود و در هنگامی که مب مصرف نمی گردد دور 

موتور به صورت خودکار کاهش می یابتد . بنتابراین دور موتتور بتا مقتدار مصترف       

  . شار ثابت به تمام نقاط می رسدتغییر می نماید بنابراین مب با ف
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مکان اتصال انکدر به اینورتر که باعث می شود دور یك موتور با موتور دیگر یکسان 

  .شود

کنترل دور به صورت خودکار در مواردی که ًزم است دور موتور بسته بته میتزان   

  . محصول تولید شده تغییر کند

 علمی:

و کمپرسورها در طی سال های اخیر بستیار   استفاده از اینورترها بر روی پمپ و فن

 گسترش یافته است .

استفاده از منها بترای کنتترل دور موتورهتا مزایتای زیتادی دارد کته مهمتترین منهتا         

 عبارتند از : 

 عدم نیاز به دستگاههای کنترل دبی مکانیکی.  -1

 %80 ذخیره انرژی تا  -2

 نبودن شوك راه اندازی.  -3

 د بطعات مکانیکی.افزایش عمر مفی   -4

 از اینورترها در سه ناحیه استفاده می گردد : 

 فعالیتهای گشتاور ثابت مدظ میکسرها , اکسترودرها , نوارهای نقاله و . . .  -1

 فعالیتهای توان ثابت مدظ کشش و دستگاههای ماشینی.  -2

 فعالیتهای گشتاور متغیر مدظ فن و پمپ.  -3

ا سرعت موتور متناسب است. اما توان مصرفی با مکعتب  در پمپها و فنها میزان دبی ب

کتاهش یابتد منگتاه تتوان      %05سرعت تناسب دارد. مد   اگتر دور موتتور بته میتزان     
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صترفه جتویی در انترژی      %5.20به مفهوم   خواهد بود و این  %1220  مصرفی ًزم

 است.

ه هتای ستاخت   سازندگان  تجهیزات تهویه مطبوع غالبا  اط ع ت  مربتوط بته دستتگا   

خود را به صورت مجزا و جدا از رابطة این دستگاه ها با هم  عرره می کنند. از ایتن  

رو در همان ابتدا  اط عات کمی در مورد این تجهیزات و عملکترد منهتا در ارتبتاط بتا     

یکدیگر در دست است. بدین ترتیب نمی توان با اتکاء به این اط عات  سیستم همبسته 

شبیه سازی کرد و به حالت بهینه من دست یافت. پس بی جهت نیست ای را ساخت یا 

که اغلب سیستم های تهویه مطبوع کنونی  بهینه عمظ نمی کنند و انرژی هدر می دهند. 

این سیستم ها همچنین مشک ت خاص خود را که مربوط به مسایش و کیفیتت هتوای   

 داخظ ساختمان می شود به همراه دارند.

سال گذشته   10تا  15با تمام این اوصاف به سبب دو دست مورد مهم تکنولوژی در 

بترای فتن هتا  پمتپ هتا و      « محرك های فرکانس متغیتر »یعنی ساخت و بهینه سازی 

کمپرسورها و پیشرفت سریت کنترل های دیجیتالی  شرای  بته کلتی تغییتر کترده بته      

حی تهویته مطبتوع بته صتورت     طوری که امروزه می توان از نگرش سیستمی به طرا

 جدی سخن گفت.

تا همین اواخر  اغلب سازندگان چیلر فرض را بر این می نهادند که نباید از تجهیزات و 

  در موتورخانه ها به طور کامظ استفاده کرد. زیرا VFDمحرك های فرکانس متغیر )

جریتتان متغیتتر مب ستترد در اوپراتتتور چیلرهتتا و یتتا جریتتان متغیتتر مب در مبتتدل     

کندانسورها  در کارکرد چیلرها اخ ل به وجتود متی مورنتد و در رتمن امکتان رده      

بندی منها را با روبرو می سازند. ولی امروزه ورعیت تغییتر کترده و تقریبتا  تمتامی     

تولید کنندگان عمدة چیلر ایده های فوق را پذیرفته اند و چیلرهایی با مشخصتات دور  
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تیب ایدة یك سیستم واحتد تهویته مطبتوع کته در     متغیر طراحی و ساخته اند. بدین تر

موتورخانه من کلیة تجهیزات با دور متغیر کار کنند و امکان کاهش یا افزایش ظرفیتت  

منها به صورت تدریجی وجود داشته باشد به وابعیت بدل شده است. روشن است که 

ای و یتك   چنانچه سیستم تهویه مطبوع را یك پارچه در نظر بگیریم  ایدة کنترل شبکه

 پارچه نیز به میان می مید.

 فلسفة مبنا

 به منظور نشان دادن فلسفة مبنای سیستم جدید مدالی ارائه می دهیم : 

فن دیواری مشابه  در شب هتا اتتابی را خنتك     2فرض کنیم که می خواهیم به توس  

 155کنیم. چنانچه هوای اتاق گرم باشد  شتاید ًزم باشتد کته هتر دو فتن هریتك بتا        

صد ظرفیت خود کار کنند و هوای خنك بیرون را وارد اتتاق نماینتد. ولتی چنانچته     در

درصد ظرفیت فن ها  05دمای هوای اتاق زیاد گرم نباشد و تصمیم بگیریم که تنها از 

 استفاده کنیم استرات ی کنترل چه باید باشد؟

ت و فتن  درصد ظرفیت من به کار انداخ 155در یك روش می توان یکی از فن ها را با 

درصتد خواهتد شتد و     05دیگر را نیز خاموش کرد. در ایتن حالتت ظرفیتت هتوادهی     

درصد ببظ کاهش می یابد. این استترات ی همتان استت کته      05انرژی مصرفی نیز به 

امروزه در موتورخانه های متعارف به کار گرفته متی شتود. زیترا کمپرستورها نیتز      

 ت می کنند.مانند فن ها و پمپ ها از بانون مشابهی تبعی

روش دیگر این است که هر دو فن را مجهز به محرك های فرکانس متغیر کنتیم و بته   

درصد تقلیتظ دهتیم. در    05جای استرات ی باً   دور و هوادهی هریك از فن ها را به 

  0/5)3درصد کاهش یافته است ولی توان مصرفی به  05این حالت نیز کظ هوادهی به 
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درصد ببظ . این مدال  هستته منطقتی روش    05)به جای درصد رسیده است  0/12یا 

 است. DDCجدید کنترل بر اساب محرك های دور متغیر و سیستم شبکه ای 

در سیستم های متعارف دو اتفاق رخ می دهد. نخست من که در حالت های پتاره بتار   

  یعنی جایی کته همتواره رانتدمان حتداکدر استت       «منحنی طبیعی»نقطه  کارکرد روی 

  headار ندارد. دوم من که نقطه کارکرد در حالت های پتاره بتار بتا افتزایش هتد )     بر

 روبرو است.

ولی زمانی که این روش جای خود را به کنترل ظرفیت از طریر تغییر دور موتور می 

دهد نقطه کارکرد  مطابر من چه گفته شد  همواره در حالت رانتدمان حتداکدر خواهتد    

 بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

ه هنگام حالت پاره بار چنانچه به تجهیزات دور متغیر اجازه داده شود کته  :  ب 1شکظ 

 مطابر با منحنی طبیعی خود عمظ کنند  مصرف انرژی به شدت کاهش می یابد.

مزیت سیستم چیلرهای دور متغیر در شتکظ  نشتان داده شتده استت. در ایتن شتکظ       

ظرفیتت منهتا بته     منحنی عملکرد چیلرهای سرعت ثابت )چیلرهتای ستانتریفیوژی کته   
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توس  پره های ورودی تنظیم می شود ولی دور منها ثابت است.  و چیلرهای سرعت 

 دور منها تغییر می کند نشان داده شده است. vfdمتغیر که به توس  محرك های 

در چیلر سرعت ثابت  چنانچه در شکظ مشاهده متی شتود  پتره هتای ورودی بترای      

 155می دهنتد کته تقریبتا  در محتدودة ظرفیتت       تنظیم ظرفیت   یك منحنی را به دست

 درصد به صورت افقی است. 05-05درصد تا 

 

 

 

 

 

 

 

: منحنی عملکرد کنترل روش متعتارف  روش متعتارف بته عت وه چیلتر دور       2شکظ 

 متغیر و روش مبتنی  بر منحنی طبیعی 

همتین   دلیظ عدم استفاده از چیلرهای دور متغیر در موتورخانه های متعارف امروزی

 نکته است که باید طبر استرات ی های کنونی با ظرفیت کامظ خود کار کنند.
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: پروفیظ ایده مل هِد کمپرستور )منحنتی رتخیم  بتا ایتن پروفیتظ چیلتر روی         3شکظ 

منحنی طبیعی خودکار می کند. مشاهده می شود که پروفیظ هتد چیلتر در چنتد شتهر     

 ل است.مختلف تقریبا  مشابه منحنی ایده م

 عملكرد مورورخانه سرمایش با طرح شبكه ا 

به منظور مشاهده این که چگونه می توان موتورخانه سرمایشی را که کلیه تجهیتزات  

من دور متغیر هستند با مدار شبکه ای در هم ممیخت و طرحی جامت به دست داد و به 

را ارائته متی   منظور درك اخت ف این طرح با یك طرح موتورخانه متعارف  شکظ زیر 

 دهیم.

با هم ادغام شده اند تا بتوان موتورخانه ای با  3و  2در این نمودار اط عات دو شکظ 

طراحی شبکه ای را با موتورخانه ای با طراحتی متعتارف مقایسته کترد. موتورخانته      

شامظ دو چیلر است و در ادمونتون وابت است. فرض شده است که ظرفیتت هتای دو   

ند. منحنی مربوط به چیلر دور متغیر فرض می کند که زمانی که چیلر با هم یکی هست

 هر دو چیلر در حال کار هستند  با دور مساوی کار می کنند.
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 با هم ادغام شده اند. 3و  2:  اط عات دو شکظ   4شکظ 

در موتورخانه طرح متعارف  چیلرها بر اساب بار به مدار می میند و یا از مدار خارج 

بدین معنی که سعی می شود تا حد امکان از ظرفیت یك چیلر استفاده شود د  می شون

درصتد بتار کتظ     05و سپس چیلر دیگر وارد مدار شود. از این رو وبتی کته بتار بته    

کاهش یافت یك چیلر خاموش می شود. ولی می توان با توجه به منحنی پروفیظ بتار   

ده کرد که چنانچه از دو چیلتر  که با خ  رخیم در شکظ نشان داده شده است. مشاه

دور متغیر استفاده شود  به جای خارج کردن یك چیلر از خ  اگر دور هر دو چیلر را 

کاهش دهیم  به راندمان بسیار خوبی دست خواهیم یافت. این صرفه جویی در انرژی 

تا جایی که بتوان دمای مب کندانسور را کاهش و دمای مب سرد چیلر را افتزایش داد  

(T     را کم کرد  می تواند ادامه داشته باشد. این شرای  غالبا  در حالت پتاره بتار بته

 وبوع می پیوندد.

 صرفه جویی در انرژ  در سیستم شبكه ا 

مطالعات نشان می دهد که چنانچه موتورخانه ای با طرح متعارف داشته باشیم که در 

درجته   approach= 5و  kW/ton 02/5راندمان من از دو چیلر سانتریفیوژ هریك با 

فارنهایت استفاده شده است  می توان با مب سرد با مصرف متوس  ستالیانه حتدود   

kw/ton .2/5  .در اختیار گذارد. این عدد با سایر ممارها در این زمینه هم خوانی دارد

ه کنیم که در ولی چنانچه از موتورخانه ای با همان تجهیزات ولی با دور متغیر استفاد

 kW/tonمن از طرح و کنترل جدید استفاده شده است   مصرف سالیانه را می تتوان  

درصد کاهش در مصرف انرژی. چنانچه  25کاهش داد. یعنی به طور میانگین  020/5
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کردن درجه حرارت مب سرد بر اساب بار نیازمنتدترین   Resetدر طرح شبکه ای از 

 kW/tonان رانتدمان را بتاً بترد و مصترف را تتا      زون استفاده شود  باز هم می تو

 ممده است. 0کاهش داد. این نتایج در شکظ  4.2/5

 

 

 

 

 

 

 

: درصد صرفه جویی در انرژی و صرفه جتویی در هزینته هتای ستالیانه بته       0شکظ 

 هنگام استفاده از سیستم کنترل جدید 
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تنی بر سیستم جدید کلیة پمپ هتا    شماتیك یك موتورخانه با مدار توزیت مب  0شکظ 

 فن ها و چیلرهای از انواع دور متغیر هستند 

 مزایا  استفاده از کنترل کننده اا  دورمتغیر

مزایای استفاده از کنترل کننده های دور موتور هم در بهبود بهره وری تولیتد و هتم   

رها و دیگر در صرفه جوئی مصرف انرژی در کاربردهائی نظیر فنها  پمپها  کمپروسو

محرکه های کارخانجات  در سالهای اخیر کام   مستندسازی شده است . کنترل کننده 

های دور موتور بادرند مشخصه های بار را به مشخصه های موتور تطبیر دهند. این 

اسباب توان راکتیو ناچیزی از شبکه میکشند و لذا نیازی به تابلوهای اصت ح رتریب   

 مزایای استفاده از کنترل دور موتور اشاره میشود : بار ندارند. در زیر به 

در صتتورت استتتفاده از کنتتترل کننتتده هتتای دور موتتتور بجتتای کنترلرهتتای    -1

مکانیکی  در کنترل جریان سیاًت  بطور متثثری در مصترف انترژی صترفه     

جوئی حاصظ میشود. این صترفه جتوئی عت وه بتر پیامتدهای ابتصتادی من       

 طی نیز می شود.موجب کاهش مًینده های محی

وی گی اینکه کنترل کننده های دور موتور بادرنتد موتتور را نترم راه انتدازی      -2

کننتتد موجتتب میشتتود عتت وه بتتر کتتاهش تنشتتهای الکتریکتتی روی شتتبکه  از  

شوکهای مکانیکی به بار نیز جلوگیری شود. این شوکهای مکانیکی می تواننتد  

و کوپلینگهتا   گیتربکش و   باعث استه ك سریت بسمتهای مکانیکی   ببرینگهتا  
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نهایتا  بسمتهائی از بار شوند. راه اندازی نرم هزینه هتای نگهتداری را کتاهش    

 داده و به افزایش عمر مفید محرکه ها و بسمتهای دوار منجر خواهد شد.

جریان کشیده شده از شبکه در هنگام راه اندازی موتور با استتفاده از درایتو    -3

 ور است.جریان اسمی موت  %15کمتر از 

 کنترل کننده های دور موتور نیاز به تابلوهای اص ح رریب بدرت ندارند. -4

در صورتی که نیاز بار ایجاد کند با استفاده از کنترل کننده دور  موتتور متی    -0

تواند در سرعتهای پائین کار کند. کار در سرعتهای کم منجر به کاهش هزینه 

  شیرهای تنظیم کننده  و دمپرها های تعمیر و نگهداشت ادواتی نظیر بلبرینگها

 خواهد شد.

یك کنترل کننده دور بادر است رنج تغییرات دور را  نسبت به سایر روشهای  -0

مکانیکی تغییر دور  بمیزان بابظ توجهی افزایش دهد. ع وه بر من از مستائلی  

 چون لرزش و تنشهای مکانیکی نیز جلوگیری خواهد شد.

وزی با مقدورات نرم افزاری بوی خود بادرند کنترل کننده های دور مدرن امر -.

 راه حلهای متناسبی برای کاربردهای مختلف صنعتی ارائه دهند.

   %35کاهش انرژی مصرفی برق حدابظ  -5

راه اندازی نرم و توبف نرم یا سریت با تنظیم زمان مربوطه )تعیین شیب ترمز  -9

 و توبف 

 می با گشتاور مناسب.برابر دور نا 3الی  5تغییر دور موتور سه فاز از  -15

 حذف بطعات ارافی از ببیظ کنتاکتور تایمر و خازن و غیره. -11

 باً بردن کیفیت و کمیت تولید -12

 کاهش رایعات تولید  -13



 آریا صنعت مهر
 حذف ممپراژ شدید موبت استارت. -14

 .PLCبابلیت ارتباط با کامپیوتر و  -10

 .  DCبجای موتورهای گران بیمت  ACجایگزینی موتورهای ساده  -10

 دیگر.و بسیاری مزایای 

 مراجعه فرمایید . وب سایت رسمی مریا صنعت مهر برای کسب اط عات بیشتر به

 

 

 با تشکر 


