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 چکیده

طور وسیع درکاربردهایي کله بله سلرعت متغیلر قابلل کنتلرلم تنالیم مناسلب سلرعت و          هب DC موتورهاي

شوند. کنترل دور و کار برده ميهاندا ي نیا  دارندم بهاي کاري نایر ترمزيم تعویض جهت حرکت و راهحالت

اسلت. اسلتفاده ا  قاعلات    هلاي کلاري متفلاوت ا  اهمیلت خاصلي برخلوردار       سرعت این موتورها در حالت

I هاي ولتاژ مبتني بر تریستور و ترانزیستورهايالکترونیک قدرت و مبدل GBT    یک روش کارآملد و مفیلد و

 است.  موثر در کنترل دور و سرعت موتورهاي الکتریکي

دا د. پلر ملي  D Cي با استفاده ا  مبدلهاي ولتاژ داراي خروجل  D C نامه به بررسي کنترل موتورهاياین پایان

در فصلل دوم کنتلرل    بحث شلده اسلت .   و روابط و مشخصات ان  D C موتورهايانواع درفصل اول درمورد 

  DC هاي قابل کنترل ارائه شده است. در فصل سوم کنترل موتورهايها و یکسوکنندهبا مبدل DC موتورهاي

بله صلورت     DC هلاي محرك بیان شده است. در فصل چهارم کنترل  D C به  D C هايبا برشگرها و مبدل

 بله  AC هلاي سا ي انواع مبدلشبیهارائه نتایج به پن م گیرد. فصل حلقه بسته مورد ت زیه و تحلیل قرار مي

DC  و D C به D C  و کنترل موتورهاي D C بلا صورت حلقه بسته هب M ATLAB/SIM ULI N K    اختصلا

 .یافته است
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 مقدمه 9-9

کاربردهایي که به سرعت متغیلر قابلل کنتلرلم تنالیم مناسلب سلرعت و        طور وسیع درهب DC هايمحرکه

شلوند. برخلي   کلار بلرده ملي   هاندا ي نیا  دارنلدم بل  هاي کاري نایر ترمزيم تعویض جهت حرکت و راهحالت

هاي ابزار و هاي کاغذم ماشینهاي نورد صنایع فلزيم غلاکها عبارتند ا : غلاکهکاربردهاي مهم این محرک

 موتورهاي کششي نایر قاارها.

 اندا يهاي ترمزي و راههاي کنترل سرعتم حالتگشتاور در  حالت دائميم روش -در این فصل روابط سرعت

 شوند.تشریح مي DC و رفتار دینامیکي )گذراي( موتورهاي

 عملکرد عبور جریان الکتریکي ا  هادي در میدان مغناطیسيم هادي به حرکت در مي آید. اساسدر اثر 

ملي   گرفته اندممیدان مغناطیسي  استاتور  قرار  در  روتور که  هاي ا  سیم پیچ  موتور نیز روي عبور جریان

شوند طبقه بندي مي م وردآ  هاي استاتور را بوجودپیچتوان میدان ناشي ا  سیمباشد. به روشهاي گوناگون مي

 براساس نحوه تولید میدان تحریک  : DC انواع مختلف میدان تحریک عبارتند ا 

  DC طبقه بندی موتور های 9-4

 تحریک جداگانه )مستقل( 9-4-9

با اتصال یک منبلع جداگانله جریلان      dc هاي استاتور همواره میدان تحریک ثابتي خواهیم داشت.به هادي

  دارد.dc مسلتقل  اسلت. ایلن روش احتیلاج بله دو منبلع      یک در این روش مستقل ا  جریان بارمیدان تحر

 

 

 مدارمعادل موتور تحریک مستقل (1-1شکل ) 
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 تحریک سرخود 9-4-4

در این روش ا  جریان آرمیچرم ولتاژ ترمینال موتور و یا ترکیبي ا  این دو متغیر براي ای اد میلدان تحریلک   

-موتورهاي تحریک سرخود به گروههاي  یر طبقله  .ه منبع تغذیه مستقل احتیاج نداریمشود و باستفاده مي

  :شوندبندي مي

 موتور تحریک شنت-1

 موتور تحریک سري-2

                                                                                                موتور تحریک کمپوند-3

 تحریک شنت موتور  9-9-4-9

 DC اساس کار میدان تحریک شنت مانند میدان تحریک مستقل است با این تفاوت کله فقلط ا  یلک منبلع    

شود در صورتي که ولتاژ ترمینال همواره ثابت باشد تفاوتي بین موتور تحریک مسلتقل و موتلور   استفاده مي

 شنت وجود نخواهد داشت.

 

 
 مدار معادل موتور شنت(2-1شکل )        

این نوع موتورها نباید در  یر بار سنگین راه اندا ي شوند چون جریان آرمیچر آن بیش ا  حد  یاد شده و به 

بیشترین کاربرد این موتور در با هاي ثابت مانند هواکش هاي صلنعتيم دمنلده هلا و . . .    . آن صدمه مي  ند

 .است
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 سری تحریکموتور 9-9-4-4

هاي آرمیچر قرار گرفته اند و جریان آرمیچر ا  ه طور سري با سیم پیچهاي میدان بدر موتور سريم سیم پیچ

  .کند بنابراین تعداد دورهاي سیم پیچ میدان سري کم و قار آنها  یاد استآن عبور مي

به علت باال بودن گشتاور راه اندا ي این موتور در جایي که گشتاور راه اندا ي باال مورد نالر باشلد اسلتفاده    

هاي ضربه ايم جرثقیل هام باالبرها و آسانسورها. همچنین بهتلرین موتلور بلراي وسلایل     نند پرسما :شودمي

در  DC نقلیه مانند اتوبوس هاي برقيم لوکومتیوها و ... مي باشد و ا  ایلن رو ا  نلوع خاصلي ا  موتلور سلري     

Tract) گویند.قاارهاي برقي  i on Mot or  گویند. ر کششيبه آن موتو شود که اصاالحاًاستفاده مي (

  

 

 
(مدار معادل موتور سری3-9شکل )                   

 کمپوند  تحریکموتور9-9-4-3

که شار میدان شنت شار میدان سري را  موتور کمپوند ترکیبي ا  موتور سري و موتور شنت است. در صورتي

ت را تضلعیف کنلد بله آن    که شار میدان سريم شار میدان شنو در صورتي تقویت کند به آن کمپوند اضافي

شود. هر یک ا  کمپوندهاي اضافي یا نقصاني به دو دسته دیگر بنام کمپوند بلند یلا  گفته مي کمپوند نقصاني

  . شوندکمپوند کوتاه تقسیم مي

یدان شنت مستقل ا  تغییرات جریان بار است ولي در کمپوند کوتاه تغییرات جریان مدر موتور کمپوند بلند 

 . اعث تغییرات جریان میدان شنت مي شودجریان بار ب
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 ت       میدان سري و عکس العمل آرمیچر اسبنابراین در موتور کمپوند شار میدان برآیند شار میدان شنتم 

 مزایا 

 گشتاور راه اندا ي خوب 

  امکان کنترل سرعت دقیق 

 معایب

 جریان راه اندا ي  یاد 

  تعمیر و نگهداري آن بسیار مشکل تر ا  نوعac است 

 
    مدارمعادل موتورکمپوند شنت بلند (4-1شکل )              

 

 
 کمپوند شنت کوتاهمدارمعادل موتور  (5-1شکل )             

 

 dcمدل ریاضی موتور 9-4

کله روابلط و    مدار معادل موتور که مربوط بله موتلور تحریلک مسلتقل هسلت در شلکل  یلر اورده اسلت          

موتر ها یتحریلک مسلقل و شلنت    ا را مي نویسیم .توجه کنید که این روابط براي نهآپارامترهاي مربوط  به 

نوشتن قلوانین کیرشلهف و نیلوتن     با. م روش هاي کنترل انها را بیان کنمیهست در این پروژه نیز قصد دار

 خواهیم داشت:
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 ( مدل مداري موتور3-1شکل)

 

(9-9) 𝐽
d𝒲𝑚

dt
+ 𝐵. 𝒲 = T 

(9-4) 𝑅𝑎. 𝑖𝑎 + 𝐿𝑎

𝑑𝑖𝑎

𝑑𝑡
+ 𝐸 = 𝑉𝑎 

(9-3) 𝐸 = 𝐾𝑒 . 𝜑. 𝒲𝑚 = 𝐾. 𝒲 

(9-2) 𝑇 = 𝐾𝑒 . 𝜑. 𝑖𝑎 = 𝐾. 𝑖𝑎 

(9-0) 𝐽
d𝒲𝑚

dt
+ 𝐵. 𝒲 = 𝐾. 𝑖𝑎 

(9-6) 𝑅𝑎. 𝑖𝑎 + 𝐿𝑎

𝑑𝑖𝑎

𝑑𝑡
= 𝑉𝑎 − 𝐾. 𝒲 

 خواهیم داشت: الروابط بامرتب کردن  وباتبدیل الپالس گرفتن 

(9-0) 𝐿𝑎𝑆𝒲𝑚 + 𝐵𝒲𝑚 = 𝐾𝐼𝑎(𝑠) 

(9-8) 𝐿𝑎S𝐼𝑎(𝑠) + 𝑅𝑎𝐼𝑎(𝑠) = 𝑉(𝑠) − 𝐾𝒲𝑚 

(9-1) 
𝒲𝑚(𝑠)

𝑉(𝑠)
=

𝐾

(𝐿𝑎𝑆 + 𝑅𝑎)(𝐽𝑆 + 𝐵) + 𝐾2
 



  

  

  

   :دانشجویان محترم

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

یر ولتاژ آرمیچر م شار میدان و مقاومت آرمیچلر کنتلرل نملود کله     را مي توان با تغی DC. سرعت موتورهاي 

Iاستفاده ا  قاعات الکترونیک قدرت و مبدلهاي ولتاژ مبتني بر تریستور و ترانزیسلتورهاي   GBT   یلک روش

کله بلا یکسلو     dcهلاي  اسلت. محرکله    کارآمد و مفید و موثر در کنترل دور و سرعت موتورهاي الکتریکلي 

شوندم باور گسترده در کاربردهایي کله بله یلک محلدوده وسلیع کنتلرل       نترل تغذیه ميهاي قابل ککننده

 شوند. هاي مکررم ترمزم وتعویض جهت چرخش نیا  دارند بکار برده مياندا يسرعت و یا راه

 شوند. چونکه مزایایي نایر راندمان باالم انعااف پذیري دربکار گرفته مي dcبرشگرها براي کنترل موتورهاي 

کنترلم و ن سبکم اندا ه کوچکم پاسخ سریع و امکان ترمز ژنراتوري تا سرعتهاي بسیار پائین را دارند. براي 

هاي کنتلرل شلده   با  و حلقه بستهم برشگرها نسبت به یکسوکنندههاي حلقهدر آرایش dcکنترل یک موتور 

برشگرم اعوجاج جریان آرمیچر موتلور   برتریهایي دارند. بدلیل بزرگتر بودن فرکانس اعوجاج ولتاژ خروجي در

 گشتاور کوچکتر است.-کمتر است و ناحیه کار غیر پیوسته در صفحه سرعت
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