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هَتَضّب ثب  قٌبذت قیَُ ّبی وٌتطل،ثب تَخِ ثِ وبضثطز گؿتطزُ هَتَض ّب زض صٌؼت ٍ ظًسگی ضٍظهطُ 

 ّبی هرتلف ثؿیبض پطاّویت اؾت.  ICاؾتفبزُ اظ 

اظ وٌتطل وٌٌسُ ّب ثِ  .ایي ًَعاؾت AVRّبی هَضز اؾتفبزُ هیىطٍوٌتطلطّبی  ICیىی اظ پطوبضثطزتطیي 

زلیل ٍیػگی ّبی ثؿیبضی اظ خولِ ّوبٌّگی هٌبؾت ثب ظثبى ّبی هرتلف ثطًبهِ ًَیؿی،ضاحتی وبض ثب 

 قجیِ ؾبظّبی هساض ٍ.... ثِ طَض ٍؾیؼی ثطای وبضزض صٌؼت یب هحیط ّبی آهَظقی هَضز اؾتفبزُ اؾت.

بیی وِ زض ثرف هؼطفی ایي هیىطٍ ثِ زلیل زاقتي هعای ATMELؾبذت  ATMEGA8هیىطٍوٌتطلط 

 زض ثحث وٌتطل هَتَض هفیس ذَاّس ثَز. PWMپبیِ تَلیس  3ثیبى ذَاّس قس اظ خولِ 

ضا اًتربة وطزین وِ ثب تغییط  PWMاظاًَاع قیَُ ّبی وٌتطلی وٌتطل پبلؽ اػوبلی ثِ ؾَئیچ ثب قیَُ 

 تَض ضا وٌتطل هی وٌین.ظاٍیِ آتف ؾَئیچ وِ هی تَاًس تطیبن یب تطیؿتَض ثبقس،ؾطح ؾطػت هَ

هجبحثی اظ قیَُ ّبی هرتلف وٌتطل ؾطػت ثطزاضی ٍ اؾىبلط هططح هی قَز ٍ ثب  زض 

 ًوَزاضّبیی ًحَُ اضتجبط گكتبٍض ٍ ؾطػت هَتَض تكطیح هی قَز.

ًیع  ACهجبحثی اظ هَتَض ٍ اًَاع آى هططح هی قَز وِ تكطیح ٍیػگی ّبی هَتَض ّبی  زض 

 فصل اؾت. ثركی اظ ایي

ٍ ًحَُ تَلیس قىل هَج ّبی هٌبؾت  PWM  ٍSPWMهسٍالؾیَى ػطض پبلؽ  زض 

تكطیح هی قَز وِ قیَُ وٌتطلی ثِ وبض ضفتِ زض پطٍغُ اؾت. ّوچٌیي ثِ طَض وبهل ًحَُ وٌتطل اظ ططیك 

 ایي قیَُ زض پطٍغُ تَضیح زازُ هی قَز.

 .آى آقٌب هی قَین ّبی ٍ ٍیػگی  ATMEGA8ثب هیىطٍ وٌتطلط  زض 

ثب لطؼبت ثِ وبض ضفتِ زض پطٍغُ آقٌبیی پیسا وطزُ ٍ ًحَُ وبض ثب آًْب ضا ثطضؾی هی وٌین اظ  زض 

 ٍ زیگط لطؼبت.TERIAC  ،OPTOCOUPLERخولِ 

  ٍ ًحَُ ػولىطز آى ضا ثطضؾی هی وٌین. پطٍغُ ثطًبهِ ثیؿیهزض فصل قكن 
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کنترلی هفاهین و شیوه های     

VoltsHertz

وٌتطل ٍلت ثط ّطتع زض ؾبزُ تطیي فطم آى یه زؾتَض هطخغ ؾطػت ضا اظ یه هٌجغ ذبضخی زضیبفت وطزُ 

 /V  ٍ ٍلتبغ ٍ فطوبًؽ اػوبل قسُ ثِ هَتَض ضا تغییط هی زّس.زضایَ هی تَاًس ثب ثبثت ًگِ زاقتي ًؿجت 

Hz  ٌتطل وٌس.،ؾطػت هَتَض هتصل قسُ ثِ آى ضا و 

    

  

    

 

 

 

   

 V/Hzثلَن زیبگطام                                 

ثطای ًوًَِ، یه ثلَن خطیبى هحسٍز خطیبى هَتَض ضا هًَیتَض هی وٌس ٍ ظهبًی وِ خطیبى هَتَض اظ همساض 

 تجسیل V/Hzزؾتَض خطیبى ضا ثِ ًؿجت  V/Hzتؼییي قسُ تدبٍظ وطز فطوبًؽ ضا تغییط هی زّس.ثلَن 

هی وٌس.ایي ثلَن یه زؾتَض زاهٌِ ٍلتبغ ضا ثطای ثلَن وٌتطل ٍلتبغ ایدبز هی وٌس.ظاٍیِ آى همساض ٍلتبغی 

ضا وِ ثبیس ًؿجت ثِ خطیبى ثبقس ضا هكرص هی وٌس.همساض ثِ زؾت آهسُ خطیبى قبض هَتَض ضا تؼییي هی 

ض ثطٍز.ظهبًی وِ ظاٍیِ زض یه وٌس.اگط ظاٍیِ حبصل قسُ صحیح ًجبقس احتوبل زاضز هَتَض ثِ حبلت ًبپبیسا

زضایَ ٍلت ثط ّطتع وٌتطل ًكسُ ثبقس احتوبل ضذساز ؾطػت ّبی ون ٍ قطایط ًبهٌبؾت ٍ هتغیط ثطای 

اؾت وِ ػول وٌتطل  "خجطاى ؾبظ لغعـ"هَتَض ٍخَز زاضز.یه ٍیػگی اضبفی زض زضایَّبی خسیس ثلَن 

ثب تغییط فطوبًؽ هطخغ همساض ؾطػت  ؾطػت ضا ثْجَز هی زّس.ایي ثلَن ظهبًی وِ ثبض ػَض هی قَز

 ػولیبتی ضا ًعزیه ثِ ؾطػت هَضز اًتظبض ًگِ هی زاضز. 
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ایي ًَع قیَُ وٌتطلی زض ثؿیبضی اظ ؾبذتبضّب هٌبؾت اؾت اهب زض ؾبذتبضّبیی ًبهٌبؾت اؾت وِ ًیبظ ثِ 

وبض هی وٌس یب  ػولىطز زیٌبهیه ثبالتط ٍخَز زاضز اظخولِ ؾبذتبضّبیی وِ هَتَض زض ؾطػت ّبی ثؿیبض ون

 ؾبذتبضّبیی وِ ًیبظ ثِ وٌتطل هؿتمین گكتبٍض هَتَض ّؿت ٍ ًِ فطوبًؽ هَتَض. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 V/Hzسرعت و گشتاور                               

ضا ًكبى هی زّس. یه هجسل گكتبٍض وِ ثِ طَض  V/Hzًوَزاض ثبالػولىطز گكتبٍض حبلت هبًسگبض یه زضایَ 

تَض ٍصل قسُ اؾت اطالػبت ضؾن ضا فطاّن وطزُ اؾت.زضایَهَضزًظط زضایَ یه هؿتمین ضٍی قفت هَ

هطخغ ؾطػت/فطوبًؽ ثبثت اؾت.زض ًتیدِ ثبض ضٍی هَتَض افعایف هی یبثس ٍ گكتبٍضػولیبتی قفت هًَیتَض 

 هی قَز.

ی ثِ ًىتِ ایٌىِ تَاًبیی زضایَ ثطای ًگِ زاقتي گكتبٍض ذطٍخی ثبال زض ؾطػت ّبی ون ثِ طَض هؼٌی زاض

اؾت ٍ یىی اظ زالیلی اؾت  V/Hzافت هی وٌس. ایي ٍضؼیت یه هكرصِ ًطهبل ثطای زضایَ  Hz 3ظیط 

هی ثبقس.ٌّگبهی وِ ثبض افعایف هی  2001ػوَهبً زض حسٍز  V/Hzوِ ضًح ؾطػت ػولیبتی ثطای زضایَّبی 

مط  تَاًبیی زضایَ یبثس ؾطػت هَتَض افت هی وٌس.ایي هؿئلِ ًكبى اظ گكتبٍض اؾتبضت ًیؿت.ایي هَضز ف

 ثطای ًگِ زاقتي گكتبٍضذطٍخی زض هست ظهبى طَالًی ضا ًكبى هی زّس.
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 ًَع ثؼسی وٌتطل تَؾؼِ زازُ قسُ تب ثطذی اظ ایي هؿبئل ضا پَقف زّس. 

 (Sensorless Vector: 

وِ ثب  ثِ ػٌَاى یه وٌتطل فطوبًؿی ػول هی وٌس V/Hzوٌتطل ثطزاض ثی حؽ قجیِ ثِ یه زضایَ 

 خجطاًؿبظ لغعـ ؾطػت ػولیبتی هَتَض ضا ًعزیه ثِ ؾطػت هَضز اًتظبض ًگبُ هی زاضز.

ثلَن پیف ثیٌی خطیبى گكتبٍض زضصس خطیبًی ضا تؼییي هی وٌس وِ ّن فبظ ثب ٍلتبغ اؾت ٍخطیبى گكتبٍض 

وِ وٌتطل تمطیجی ضا تَلیس هی وٌس.ایي هَضز زض پیف ثیٌی همساض لغعـ هَضز اؾتفبزُ لطاض هی گیطز 

 ؾطػت ظیط ثبض ثْتطی فطاّن هی آٍضز.

 

 

 

 

 

 

                                        

 

 ثلَن زیبگطام ثطزاض ثی حؿی                                 

 

 

یؼٌی ثب ایدبز زاهٌِ ٍ فبظ ثیي ٍلتبغ ٍ خطیبى وٌتطل ثْجَز هی  V/Hzثب اؾتفبزُ اظ تىٌیه اؾبؾی وٌتطل 

ٍلتبغ همساض ول خطیبى هَتَض ضا وٌتطل هی وٌس وِ هطتجط ثب قبض هغٌبطیؿی هَتَض اؾت وِ ذَز  یبثس.فبظ
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تَؾط ثلَن پیف ثیٌی خطیبى گكتبٍض ایدبز قسُ اؾت.ثب وٌتطل فبظ اقبضُ قسُ ،ػولىطز زض ؾطػت ون ٍ 

 ثْجَز هی یبثس.  V/Hzوٌتطل گكتبٍض ثیف اظ اؾتبًساضز زضایَ زض 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 گكتبٍض ٍ ؾطػت ثطزاض ثی حؿی                    

 



13 

 

 

 

 

ضا حفظ وطزُ ٍ ثلَن ّبی اضبفی زیگطی ضا ثطای ثْجَز ػولىطز زضایَ ثِ  V/Hzوٌتطل ثطزاض قبض،ّؿتِ 

همساض قبض ٍ گكتبٍض تَلیس وٌٌسُ خطیبى ّبی هَتَض ضا  "حل خطیبى"ّؿتِ اضبفِ هی وٌس. یه ثلَن 

بزیط ضا زض زؾتطؼ ثلَن ّبی زیگط زضایَ لطاض هی زّس.یه ضگَالتَض خطیبى وِ ثب حبصل وطزُ ٍ ایي هم

زلت ثیكتطی هَتَض ضا وٌتطل هی وٌس خبیگعیي ثلَن هحسٍزیت خطیبى قسُ اؾت.ثبیس تَخِ وطز وِ 

 ّوچٌبى ذطٍخی ثلَن ضگَالتَض خطیبى یه هطخغ فطوبًؽ اؾت.

فیسثه ؾطػت)هؼوَالً یه اًىسض(اؾت ٍ ّوچٌیي زض ٍضغى ّبی خسیس ثطزاض قبض ًیبظ ثِ یه ؾیگٌبل 

ًیبظهٌس آًین وِ اطالػبت هكطٍحی زض هَضز هَتَض زاقتِ ثبقین تب ثتَاًین ثِ طَض صحیح همبزیط خطیبى 

. ایي "هَتَض/ زضایَ ّوبٌّگ"گكتبٍض ٍ قبض ضا تؼییي وٌین.ایي هَضَع هٌدط هی قَز ثِ زاقتي تطویت

اقتجبُ ًیؿت اًتربة هَتَض ثطای وبضثطاى ضا هحسٍز ؾبذتِ ٍ زض ضٍـ ظهبًی وِ چیعی شاتب زض ؾیؿتن 

 ػیي حبل وٌتطل هؿتمل گكتبٍض ٍ قبض ضا پیكٌْبز ًوی وٌس.

وٌتطل ثطزاض قبض پبؾد زیٌبهیىی قبض ضا ثْجَز هی زّس ٍ زض ثطذی اظ هَاضز هی تَاى ثِ اًساظُ ای وِ 

ًیع وٌتطل قَز.ثب ایي حبل ایي قیَُ ثطای  ؾطػت هَتَض وٌتطل هی قَز ثِ ّوبى اًساظُ گكتبٍض هَتَض

 اؾت. V/Hzوٌتطل هَتَض ٍاثؿتِ ثِ ّؿتِ اصلی 

  

 

 

 

 

                

 ثلَن زیبگطام ثطزاض قبض                                  
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ت ػول اذیطاً وٌتطل ثطزاض قبض اضتمب یبفتِ تب ثِ زضایَ اخبظُ زّس وِ ثسٍى اؾتفبزُ اظ یه اثعاض فیسثه ؾطػ

وٌس ٍ ثِ خبی آى اظ همبزیط پیف ثیٌی قسُ ثطای فیسثه ؾطػت ٍ خجطاى ؾبظی لغعـ اؾتفبزُ هی 

 حفظ قسُ اؾت. V/Hzقَز.ثبظ ّن ّؿتِ اصلی 

 

 

 

 

 

                             

 ثلَن زیبگطام ثطزاض قبض ثی حؽ                          

  

                               

                           

 

 

 

 

 

                                  

 گكتبٍض ٍ ؾطػت ثطزاض قبض                               
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 AC 0 و درایوهای قدرت  تكنولوشی الكترونیك

 

( ، ثْطُ ٍضی ٍ ویفیت فطایٌسّبی صٌؼتی هسضى ضا Power Electronicsتىٌَلَغی الىتطًٍیه لسضت )

جَز هیجركس. اهطٍظُ ثب ووه ّوییي تىٌَلیَغی اهىیبى اؾیتفبزُ اظ هٌیبثغ اًیطغی نیطآالیٌیسُ        ثی ٍلفِ ثْ

( ، ًظیط ثبز ٍ فتَ ٍلتبئیه فطاّن قسُ اؾت. ترویي ظزُ هیكَز وِ  Renewable Energyثبظیبفتی )

 [.1ز ]زضصس اهىبى صطفِ خَئی اًطغی الىتطیىی ٍخَز زاض 20تب  15ثب اؾتفبزُ اظ الىتطًٍیه لسضت، حسٍز 

زض ٍالغ ثب وبّف ثیَلفِ لیوت ّب زض ػطصِ الىتطًٍیه لیسضت ظهیٌیِ ثیطای ح یَض آًْیب زض وبضثطزّیبی       

 صٌؼتی، حول ًٍمل ٍ حتی ذبًگی فطاّن هیگطزز.

هَتَضّبی المبئی ّؿتٌس ویِ زض زٍض ثبثیت ویبض هیىٌٌیس. لییىي زض       في ّب   ًیطٍی هحطن ثیكتط پوپْب ٍ

م گطفتِ زض ظهیٌِ تىٌَلیَغی الىتطًٍییه لیسضت ، اؾیتفبزُ اظ هَتَضّیبی      ؾبلْبی اذیط ثب پیكطفتْبی اًدب

یب ایٌَضتط یب ثطَض ؾبزُ زضایَ( ضٍ ثِ  AC DRIVEالمبئی لفؽ ؾٌدبثی ّوطاُ ثب وٌتطل وٌٌسُ زٍض هَتَض )

گؿتطـ اؾت . زضایَّب زؾتگبّْبئی ّؿتٌس وِ تَاى ٍضٍزی ثب ٍلتبغ ٍ فطوبًؽ ثبثت ضا ثِ تَاى ذطٍخی ثب 

بغ ٍ فطوبًؽ هتغیط تجسیل هیىٌٌس. ثبیس تَخِ وطز وِ زٍض یه هَتَض تبثؼی اظ فطوبًؽ هٌجغ تغصییِ آى  ٍلت

تجسیل وطزُ ٍ ؾپؽ آًطا ثب اؾیتفبزُ اظ   DCاؾت. ثطای ایي هٌظَض یه زضایَ ًرؿت ثطق قجىِ ضا ثِ ٍلتبغ 

( لؿوتْبی اصلی ییه  1ىل)ثب فطوبًؽ ٍ ٍلتبغ هتغیط تجسیل هیىٌس. زض ق ACیه ایٌَضتط هدسزا ثِ ٍلتبغ 

زضایَ ٍلتبغ پبئیي ًكبى زازُ قسُ اؾت. ّوبًطَض وِ هكبّسُ هیىٌیس لؿوت ایٌَضتط هتكىل اظ ؾَئیچْبی 

لسضتی اؾت وِ زض ؾبلْبی اذیط تغییطات تىٌَلَغیه ظیبزی پیسا وطزُ اًس. زض ٍالغ ثب هؼطفیی ؾیَئیچْبی   

ػطضِ زضایَّبی ثب لیوت هٌبؾت فطاّن قس. زض  ثب لیوتْبی ضٍ ثِ وبّف، ظهیٌِ ثطای IGBTلسضتی چَى 

ثب زاهٌِ ثبثت اؾت. ایي  DCّط حبل ذبطط ًكبى هیىٌین وِ قىل هَج ذطٍخی زضایَ تطویجی اظ پبلؿْبی 

هَضَع هَخت هیكَز وِ ذَز زضایَ هٌكب اذتالالتی زض وبض هَتَض قَز. ثطای هثیبل ویفییت قیىل هیَج     

اضبفی ًبقی اظ هَلفِ ّبی ّبضهًَیىی فطویبًؽ ثیبال زض هَتیَض     ذطٍخی زضایَ هیتَاًس ؾجت اتالف حطاضتی

زض هَتَض گطزز. ثب ایي حبل زضایَّبی اهیطٍظی   Torque Pulsationقسُ ٍ یب هَخت ًَؾبًبت گكتبٍض 

 ثسلیل اؾتفبزُ اظ ؾَئیچْبی لسضت ؾطیغ ایي ًَع هكىالت ضا ػوال حصف وطزُ اًس.



  

  

  

   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید
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