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        سرو موتورهاي صنعتيسرو موتورهاي صنعتيسرو موتورهاي صنعتيسرو موتورهاي صنعتي

        
  اوژن كي نژاد: نويسنده

  

 بصورت فزاينده ايبه دليل دارا بودن امكان كنترل سرعت، گشتاور و مكان موتور و سرعت چرخش باال سرو موتورهاي صنعتي 

 ACيا  DCموتورهاي مورد استفاده ممكن است از يكي از انواع  هرچند سرو. در صنايع مختلف مورد استفاده قرار مي گيرند

  .ه مي شودارائ اتيتوضيحآن و درايور درادامه بر اساس همين نوع موتور  ،در صنعت ACباشند، اما به دليل كثرت استفاده از نوع 

روي  Shaft encoderاز طريق نصب يك ( بر اساس گرفتن فيدبك از مكان موتور  ،عملكرد مجموعه موتور و درايور مبناي

با اندازه گيري جريان موتور و انجام محاسبات الزم براي تامين موقعيت، سرعت و و تركيب اين فيدبك ) محور چرخش موتور

  . گشتاور مورد نظر است

  :موجود در مدهاي مختلفي عمل مي كنندسروموتور درايورهاي 

، سرعت موتور در ميزان مورد نظر تنظيم مي )يا فرمان سريال(در اين مد با اعمال يك ولتاژ ورودي : Speedيا  مد سرعت - 1

  .شود

موتور در ميزان مورد نظر  گشتاور خروجي، )يا فرمان سريال(در اين مد با اعمال يك ولتاژ ورودي : Torqueيا  تاورمد گش - 2

  .تنظيم مي شود

در اين مد با اعمال پالس هاي ورودي و فرمان جهت و يا فرمان سريال، مكان موتور در وضعيت : Positionيا  مد مكان - 3

   .دلخواه كنترل مي شود

 Clockورودي هاي  تحت فرمانمي تواند است كه  نآ رويارد ويك استپر موتور  دركلمعور شبيه يدر مد مكان، رفتار موتور و درا

موتور  ،حركت كند و در شرايط توقف) Clockwise-Counter clockwiseمانند روش (و يا ساير انواع ورودي  Directionو 

از جمله مزيت هاي بسيار مهم اين مد، امكان تعريف يك ضريب چرخ دنده بصورت الكترونيكي  .بماند يدر وضعيت قفل باق

مثال با تعريف ضريب چرخ . را در پالس هاي ورودي ضرب و به موتور اعمال كرداز طريق آن مي توان يك ضريب  است كه

در نقطه مقابل با قرار دادن اين ضريب در يا  .را اعمال كردوثر پالس م N ،مي توان به ازاي هر پالس ورودي Nدنده در عدد 

بصورت كلي مي تواند بصورت  اين عدد .ور اعمال شوديبه درا پالس يكپالس ورودي، تنها  Nبه ازاي هر مي توان  N/1 رادقم

  . باشد كه محدوده اين عدد در درايورهاي مختلف متفاوت است M/Nيك عدد كسري 

فرمان هاي عملكرد مختلف و خروجي هايي براي اطالع از وضعيت ايجاد ي برا ايزولههاي در اينگونه درايورها انواع ورودي 

خروجي هاي آنالوگي هم براي مانيتور كردن پارامترهايي در درايور  ،شده و در بعضي مدل ها ينيب شيپفعلي عملكرد درايور 

  .تعبيه شده است

حلقه هاي كنترل سرعت و مكان و ميزان لختي بار و شتاب مثبت و منفي  PIDهمچنين امكان تنظيم پارامترهايي نظير ضرايب 

ين درايورها در نظر گرفته شده تا بر اساس آن امكان در ار ديگم يو نوع منطق ورودي و خروجي ها و صدها پارامتر قابل تنظ

  .كنترل كاملي روي جنبه هاي مختلف عملكرد درايور ميسر گردد

بطور كلي كنترلر داخلي درايور بسته به مدل آن مي تواند داراي انواع امكانات، اعم از پذيرش فرمان هاي حركت بصورت سريال 

دقت همچنين . باشد يفلتخم ياه function ورمان ورودي هاي ديجيتال و يا انجام حركات از پيش برنامه ريزي شده تحت ف

ب امدل هاي مختلف متفاوت است كه قبل از انتخ حركت و حداكثر سرعت موتور و گشتاور قابل اعمال هم در Resolutionو 

  .درايور بايد به امكانات و مشخصات مختلف آن توجه كافي مبذول شودو يك موتور 
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اما نكته مهم در . يورها اين امكان وجود دارد كه از تغذيه ورودي تك فاز يا سه فاز استفاده شوددرا معموال دراز نظر تغذيه هم 

ولتاژ  زابايد  تردق رثكادح لوصح ياربتغذيه سه فاز  زا هدافتسا ماگنهبخش تغذيه اين است كه در بسياري از درايورهاي موجود، 

  .نس هاي مناسب استتامين اين ولتاژ از طريق ترااين امر، كه الزمه  دوش هدافتسا )ولت 380و نه (ولت  220زاف هس

خروجي هاي تصال رد، اين امكان وجود دارد كه با ااگر در شرايطي الزم باشد كنترل مكان بوسيله كنترلر خارجي صورت بگي

Encoder  به كنترلر خارجي و قرار دادن درايور در مدSpeed توسط  يلخاد رلرتنك ياجب، عمليات محاسبه و تخمين موقعيت

  .كنترلر خارجي انجام شود و بر حسب آن فرمان هاي الزم به ورودي سرعت درايور اعمال شود

 بيان كننده ميزانتا حدي نمايش داده شده كه  ASDA-B2سري  Deltaدر شكل زير نمايي از بلوك دياگرام يك درايور 

  .پيچيدگي اين نوع درايور ها مي باشد

  
  

  )ذكر مطالب با ذكر منبع آزاد است(


