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 خالصِ
 

ًیبص ثِ وٌتشل ػشػت  ، ثِ ٍیظُ هَتَسّبی المبئی لفغ ػٌجبثی،ٍسٍد  هَتَسّبی جشیبى هتٌبٍة ثِ صٌؼت حول ٍ ًمل

ػبصی  ٍ گؼتشؽ تشهضّبی الىتشیىی ثْیٌِ ثب پیـشفت؛ ّوچٌیي دادهَسد تَجِ لشاس  حذاوثش ثبصدُ ساٍ ثب ثذٍى اػتْالن 

الىتشیىی ثب تَجِ ثِ  ّبی تشهض اًَاع یه تشهض هَثش ٍ ایوي هؼتلضم تشویت یذتَل سٍی ای پیذا وشد، اص ایي اّویت ٍیظُّب  آى

ی ثشای افضایؾ ّوبٌّگی، لذست ٍ ػشػت ػولىشد خَاّذ ثَد. دس ایي همبلِ ثِ ؿشح ٍ ایجبد سٍؿ ًبحیِ ػولىشدی ّشیه

تشیي سٍؽ  تشهضّب ٍ دس اًتْب هٌبػت  تشهضّبی الىتشیىی، ًتیجِ تشویت اًَاع تشهضّبی الىتشیىی هَجَد، ًبحیِ ػولىشدی

  .ؿذ ذپیـٌْبد خَاّ یه تشهض الىتشیىی ایوي ٍ هؤثش ثشای تَلیذ
 

، تشهض صفش هىشس، تشهض DC، تشهض اتصبل ACهَتَس المبئی، تشهض ثبصیبة، تشهض دیٌبهیىی، تشهض خبصًی، تشهض ولوبت ولیذی: 

 هتصل ثِ ؿجىِ، 
 

 

 همذهِ   .1

 DCی هَتَسّباػت، اهب دس اثتذا  ؿذُ اػتفبدُ AC  ٍDC دٍهَتَسی سیلی ثشلی اص ّش لطبسّبدس اثتذای ؿشٍع صٌؼت 

پیچ ػشی( داسای همجَلیت ثیـتشی ثَدًذ.  ینػ DCی هَتَسّب خصَف ثِی گـتبٍسؿبى )ؿبخصْثِ ػلت ػبصگبسی ثبالی 

لشاس گشفت.  هَسدتَجِتشوـي دس صٌؼت سیلی ثیـتش  ػٌَاى ثِ ACی بهَتَسّاهب ثب پیـشفت الىتشًٍیه لذست اػتفبدُ اص 

 اصجولِحلمِ لغضاى یب لفغ ػٌجبثی( وِ  صَست ثِتشوـي اص ًَع هَتَس المبئی )حبل یب  ػٌَاى ثِ وبسسفتِ ثِ ACهَتَس 

المبئی(، تَاًبیی ی هَتَسّبتَاى ثِ ًجَد اتصبالت هىبًیىی )ثذٍى جبسثه ثَدى  یه DCهضایبی آى ًؼجت ثِ تشوـي ّبی 

سا  تش ػبدُی داس ًگِثبصیبثی جشیبى تَػط ادٍات الىتشًٍیه لذست، ّوچٌیي ثْجَد ؿشایط وــی ٍ چؼجٌذُ لذست ثبال ٍ 

 تَاى ًبم ثشد. یه

لیوت افضایؾ یبفتِ اػت، ثطجغ ایي ًیبص تالؽ ثشای ثْجَد  دس ثؼیبسی اص صٌبیغ اػتفبدُ اص هَتَسّبی پشلذست ٍ گشاى

وٌذ. یىی اص هْوتشیي ادٍات وٌتشل هَتَسّبی  اًذاص هٌبػت سا تَجیح هی لیت اطویٌبى ثبال، ثبصدُ ثبال ٍ خَد ساُّضیٌِ، لبث

وٌذ. تشهض سا ثِ  المبئی، تشهض اػت. تشهض ًیبص هب سا ثشای تَلف، وبّؾ ػشػت ٍ ثبال ثشدى لبثلیط اطویٌبى ػیؼتن ثشطشف هی

ی اًشطی جٌجـی هَتَس اص  تبٍس هؼىَع ٍ اص ػَی دیگش وبّؾ ٍ تخلیِوٌٌذ، اص یه ػَ تَلیذ گـ صَست ثیبى هی دٍ
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ّبی الىتشیىی ثِ دٍ ثخؾ ولی هىبًیىی ٍ الىتشیىی تمؼین  ّبی هَتَس ّبی هىبًیىی ػیؼتن اػت. اػبػب تشهض ثخؾ

ِ دػتِ تمؼین ای، دیؼىی، ثَػتشی ٍ ضذ لفل اػت ٍ تشهض الىتشیىی، ثِ ػ گشدًذ. تشهض هىبًیىی، هؼوَال اص ًَع وبػِ هی

 گشدد: هی

 ی اًشطی تشهض ثبصیبثٌذُ (1

 تشهض دیٌبهیىی (2

 تشهض هتصل ثِ ؿجىِ (3

ػبصی ٍ لبثل اػتفبدُ  ی اًشطی، اًشطی گشفتِ ؿذُ اص هَتَس سا ثِ ثشق لبثل رخیشُ وِ دس ایي تمؼین ثٌذی تشهض ثبصیجذُ

ًوبیٌذ. تشهض  ّبی خبسجی تلف هی همبٍهتّبی هَتَس یب دس  پیچ ی دیگش اًشطی سا دس ػین ًوبیذ ٍلی دٍ دػتِ تجذیل هی

وٌذ ٍ طشص ػولىشد آى پغ اص لطغ ػیؼتن اص هٌجغ ٍلتبط ثِ چْبس  دیٌبهیىی، ایي تشهض ثب لطغ ؿذى هَتَس اص ؿجىِ ػول هی

 گشدد: دػتِ صیش تمؼین هی

 خبصًی خَد المبءتشهض دیٌبهیىی  (1

 ACدیٌبهیىی  تشهض (2

 DCتشهض دیٌبهیىی  (3

 تشهض دیٌبهیىی صفش هىشس (4

ّبی هختلف  ّب ثِ سٍؽ گشدد ٍ اًشطی تشهضی آى ای تَلیذ ًوی ّبی روش ؿذُ اًشطی لبثل اػتفبدُ دس ّیچ یه اص ػیؼتن

ثبؿذ. تشهضّبی هتصل  ّبی گًَبگَى هی ّب دس ػشػت دی آىگشدد. تفبٍت اػبػی دس تشهضّبی دیٌبهیىی ًبحیِ ػولىش تلف هی

ؿَد وِ  ّب ػؼی هی ثبؿٌذ ٍ ثِ ػلت لبثلیت اطویٌبى پبییي آى وی هیّبی هٌؼَخ ؿذُ ٍ لذی ثِ ؿجىِ ًیض اص ًَع تشهض

 اػتفبدُ چٌذاًی ًذاؿتِ ثبؿٌذ.

دس  ، ٍ دس اداهِ ثِ تشتیت تشهض دیٌبهیىی، تشهض هتصل ثِ ؿجىِ ٍ تـشیح خَاّذ ؿذی  یبثٌذُثبصدس اثتذا ػیؼتن تشهض 

ی ثشای اًجبم یه تشهض هٌبػت، ایجبد یه تشویت وبسّب ساُ. ّوچٌیي هَسد ثحث لشاس گشفتِ اػت ّش یهػبصی  یِؿجاًتْب 

 .ًیض هَسد ثحث لشاس گشفتِ ؿذُ اػتتشهضی هٌبػت ٍ هضایب ٍ هؼبیت ّش تشهض 

 

 ترهس ثبزیبثٌذُ اًرشی  .2

 

ی هٌفی ثِ حبلت ّب لغضؽیبفت وِ هَتَس دس  دػتتَاى ثِ ایي ًتیجِ  یهًوَداس گـتبٍس لغضؽ هَتَس المبئی، ثب تَجِ ثِ 

یجِ صهبًی وِ ػشػت هَتَس اص ػشػت ػٌىشٍى هبؿیي ثیـتش ؿَد دس حبلت طًشاتَسی لشاس داسد ٍ دسًت ؛اتَسی خَاّذ سفتطًش

اص افضایؾ ػشػت هبؿیي جلَگیشی ًوبیذ. تشهض ثبصیبة اًشطی  یهاًشطی جٌجـی دسٍى هَتَس سا ثِ اًشطی الىتشیىی تجذیل 

لبثلیت اصلی آى گشفتي هبصاد اًشطی هَتَس ٍ تجذیل آى ثِ اًشطی الىتشیىی  تَاًذ ثجشد ٍ آى سا ثِ حبلت ػىَى ًوی وٌذ ٍ هی

تَاى دس ّوبى لحظِ اػتفبدُ ، آى سا رخیشُ ٍ ثِ  یهی ثشلی اًشطی تَلیذی اص ایي تشهض سا لطبسّب. دس [2]اػتفبدُ اػت لبثل

 .[1]ؿجىِ اًتمبل اسػل وشد
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 تفبدُ از هذٍالسیَى پٌْبی ثبًذسثب ا رشیترهس ثبزیبثٌذُ اً - 1ضىل 
 می توان جریان و ولتاژ بازگشتی از موتور را محاسبه نمود.( 2( و )1از فرمول )
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BrV  دس اثش المبء ؿبس سٍتَس ٍلتبط ثبصگـتی (Braking recovery) ،NV   ،ٍلتبطًبهی اػوبلی ثِ اػتبتَسZ  اهپذاًغ

)هؼبدل هبؿیي  ) ( )Z r R j x X     ،LP وِ ثبػث گشهبی ثیؾ اص حذ  ًصف تَاى اٍلیِ ثبصگـتی اص هَتَس

 ؿَد. ّب ًوی پیچ ػین
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 جریبى ثبزگطتی از سَی هَتَر در طی ترهس ثبزیبثٌذُ - 2ضىل 

 
 ّبی استبتَر ٍلتبشتَلیذی تَسط رٍتَر ثر رٍی سیوپیچ - 3ضىل 

تَاى ولیذصًی ایٌَستش هَجَد سا طَسی تشتیت داد وِ اًشطی هبصاد دس هَتَس اص   ثب اػتفبدُ اص هذٍالػیَى پٌْبی ثبًذ هی

یه فبص ثشگـتی اًشطی سا دس اثش ثؼتِ ثَدى ولیذ  1ی ّشصگشد ثِ ثبتشی ثبصگـتِ ٍ ثبتشی سا ؿبسط ًوبیٌذ. ؿىل طشیك دیَدّب

ٍ  1دّذ ٍ هطبلت فَق سا دس خَد جبی دادُ اػت. ًَع ولیذصًی هَتَس المبئی ثِ صَست ساػتگشد دس  جذٍل سا ًـبى هی

 داسد. ثیبى هی 2تشتیت ولیذصًی تشهض ثبصیبثٌذُ سا جذٍل
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 [12]ی ولیذزًی راستگرد هَتَر المبئی در  یه دٍرُ - 1جذٍل 

 ولیذزًی ایٌَرتر در حبلت هَتَری ثِ صَرت سبػتگرد

 پلِ PWMولیذ  ولیذ رٍضي ولیذ خبهَش

A,C,E,F D B 1 

A,C,D,E F B 2 

B,C,D,E F A 3 

B,C,D,F E A 4 

A,B,D,F E C 5 

A,B,E,F D C 6 

 

 

 [12]ی در  یه دٍرُ ترهس ثبزیبثٌذُ اًرشیولیذزًی راستگرد  - 2ذٍل ج

 ولیذزًی ایٌَرتر در حبلت ثبزیبثی اًرشی ثِ صَرت سبػتگرد

 پلِ PWMولیذ  ولیذ رٍضي ولیذ خبهَش

A,B,C,D,E,F ّیچىذام D 1 

A,B,C,D,E,F امىذّیچ F 2 

A,B,C,D,E,F ّیچىذام F 3 

A,B,C,D,E,F ّیچىذام E 4 

A,B,C,D,E,F ّیچىذام E 5 

A,B,C,D,E,F ّیچىذام A 6 

 

 ترهس دیٌبهیىی  .3

هَجَد دس هَتَس سا دس  یجٌجـ یاًشط یاص هَتَس المبئ ِیاػت وِ دس ٌّگبم لطغ هٌجغ تغز یٌذیفشا ،یىیٌبهیتشهض د

 یىیآى هَتَس الىتش یْبًتشهض تَلف ًبگ يیتَجِ ا لبثل تی. هضٌذیًوب یصَست گشهب تلف ه ثِ یخبسج بی یداخل یّب همبٍهت

گـتِ اػت. دس ٌّگبم اػوبل تشهض  غیاص صٌب یبسیتشهض دس ثؼ يیا صوِ هَجت اػتفبدُ ا ،ٍ اػتْالن اػت یثذٍى فشػَدگ

دس  ،اػت وِ یدس حبل يیا وٌذ یه لیآى سٍتَس ثِ حبلت ػىَى ه ی جِیدسًت ؛ًذاسد یاِ یاػتبتَس هٌجغ تغز ،یىیٌبهید

 بیهتصل اػت  ِیتغز جغچشاوِ سٍتَس هَتَس ػٌىشٍى ّوَاسُ ثِ هٌ ؿَد، ًویثشخَسد  یا هؼئلِ چٌیيثب  ػٌىشٍى یهَتَسّب

. اهب دس داؿتذ ُ خَاّشاّو ییسا دس فبصلِ َّا یدائو یؼیهغٌبط ذاىیه هیوِ دسٍالغ  ،ثبؿذ یدائن ه غیاص ًَع هغٌبط

ٍلتبط اػتبتَس  دس تَجِ ثَدُ ٍ سٍتَس لبثل یؼیٌبطاص اػتبتَس، ؿبس هغ ِیثضسي ثؼذ اص لطغ هٌجغ تغز ییالمب ّبیخصَف هَتَس
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تلف وشد. دس اداهِ ثِ  تَاى یسا تٌْب ه یاًشط يیوِ دس حبل حبضش ا ،گشدد یثِ طًشاتَس ه لیهَتَس تجذ یػجبست ثِ ًوبیذ، المبء هی

 .پشداختِ ؿذُ اػت یىیٌبهیتشهض د یّب یاًَاع اػتشاتظ
 

 

 ترهس دیٌبهیىی جریبى هتٌبٍة .4

ػِ فبص اػتبتَس  بیاص هَتَس ثب اتصبل وَتبُ وشدى دٍ  ACثؼذ اص لطغ هٌجغ  ،یؼیتشهض هغٌبط بی AC یىیٌبهیتشهض د

 یصشف اًشط ،یتٌْب اًشط شایص وٌٌذ یه ذیتَل یوو یٍجَد ًذاسد ٍ گشهب یاضبفِ وشدى هٌجغ اًشط ثِ بصی. ًشدیگ یاًجبم ه

. وِ ثِ وٌذ یه تیدسٍالغ اص لبًَى لٌض تجؼ افتذ یاتفبق ه ٌجبیادس  ِو یا [ هؼئل8ِ. ]گشدد یچشخؾ ؿفت سٍتَس ه یجٌجـ

دس آى  یاد یچشخـ بىیٍ جش یىیالىتش ذاىیه هی گشدد، یه یؼیهغٌبط ذاىیصفحِ ٍاسد ه هیوِ  یصهبً ثبؿذ یهؼٌب ه يیا

 ذؿذُیتَل بىیوِ جش اػت بهؼٌ يیثِ ا يیا وٌذ، یثِ آى ػول ه یثشخالف ػولىشد ؿبس اػوبل ذؿذُیتَل بىی. جشؿَد یه ذیتَل

 .وٌذ یوِ سٍتَس سا ػبوي وٌذ ثب ؿبس سٍتَس هخبلفت ه ییدس اػتبتَس تَػط ؿبس سٍتَس تب جب

 
 )ترهس هغٌبطیسی( ACترهس  - 4ضىل 

 

 

 المبء-ترهس خبزى خَد .5

َى سػذ اداهِ خَاّذ داد ّوچٌیي ؿبس حبلت ػى ثِ، سٍتَس تب صهبًی وِ ؿَد یهلطغ  وِ هٌجغ تغزیِ اػتبتَس یٌّگبهدس 

 تشهیٌبل اػتبتَس دٍ. اگش خبصى هٌبػجی ثیي [4]گشدد یهّبی اػتبتَس  پیچ ینػدس  emfثبلیوبًذُ دس سٍتَس ثبػث ایجبد 

اػوبلی ثِ  emfٍ  اػت تحول لبثل ّب خبصىیؼی تَػط هغٌبطالمبی  ،همشس گشدد هذاسثبص هتصل ؿَد ٍ تشهیٌبل دیگش

 ّب خبصىالمبء هؼشٍف اػت. دس ایي پذیذُ -. ایي پذیذُ ثِ خبصى خَد[5]گشدد یهط اؿجبع هغٌبطیؼی هحذٍد اػتبتَسّب تَػ

ایي  دسٍالغسٍد وِ  یهوٌٌذ وِ ثِ ایي هؼٌب اػت وِ هبؿیي ثِ حبلت طًشاتَسی خَد  یهاًشطی هغٌبطیؼی سٍتَس سا رخیشُ 

یٌبى اطو لبثلػولىشدی ثؼیبس ػشیغ ٍ  اصلحبظیي تشهض گشدد. ا یهّب تلف  پیچ ینػجشیبى تَلیذی دس همبٍهت راتی 

 ّبی ایي تشهض سا فشاتش اص اًتظبس ثشد. تَاى تَاًبی ّب هی ثب تؼجیِ همبٍهت خبسجی هَاصی ثب خبصى .[5]ثبؿذ یه



 

 

7  www.ComConf.ir 

فته های نوین پژوهشی درالمللی یا کنفرانس بین  

مهندسی برق و علوم کامپیوتر  
The International Conference in New Research of Electrical Engineering and Computer Science  

 
 ترهس خبزى خَد المبء - 5ضىل 

 ترهس دیٌبهیىی جریبى هستمین  .6

ی آى  یجًِتوٌذ وِ  یهّبی اػتبتَس اػوبل  پیچ ینػجَد، جشیبًی داسای فشوبًغ صفش سا ثِ تشهض جشیبى هؼتمین هَ

وٌذ ٍ هیذاى  یهیه هیذاى ثبثت دس فبصلِ َّایی ایجبد  دسٍالغ. [7]ثبؿذ یهفبصلِ َّایی ثیي اػتبتَس ٍ سٍتَس  تَاى صفش دس

وِ  المبؿذُ emfپیچ اػتبتَس  ینػس ایي ؿشایط دس د ٍسٍتَس ثشای ًضدیه وشدى خَد ثِ آى هیذاى اص ػشػت خَد ون وشدُ 

هَتَس دس حبلت طًشاتَسی خَاّذ سفت ٍ ػشػت سٍتَس هبؿیي ون ؿذُ تب ثبثت گشدد.دس صهبى تَلف جشیبى ٍ گـتبٍس  دسٍالغ

 وٌذ ٍ دس ػشػت ّبی ثبال گـتبٍس تشهضی پبییٌی یهی پبییي ثؼیبس خَة ػول ّب ػشػت. ایي تشهض دس [8]گشدًذ صفش هی

 آیذ. داسد ٍ دس ٍالغ اص پغ وٌتشل هَتَس ثش ًوی

 
 (DC اتصبل  (ترهس جریبى هستمین  - 6ضىل 
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 (Zero-sequence) هىرر-ترهس دیٌبهیىی صفر  .7

 صَست ثِّبی اػتبتَس  پیچ ینػاػت، ثِ ایي صَست وِ  ثٌبؿذُایي ًَع تشهض ثش اػبع یه ًَع اتصبل خَاف  دسٍالغ

ثِ دٍ تشهیٌبل ایي اتصبل پیذا وٌذ، یه هیذاى ثبثت  AC  ٍDCًَذ. حبل اگش ّش یه اص هٌبثغ ؿ یهػشی ثِ یىذیگش هتصل 

ته فبص دس  صَست ثِگَیٌذ، صیشا ایي جشیبى صفش  یههىشس -گشدد. ثِ ایي ًَع اتصبل، اتصبل صفش یهدس ؿىبف َّایی ایجبد 

ثشاثش هیذاى هغٌبطیؼی  هىشس،-ط جشیبى صفش. هیذاى هغٌبطیؼی تَلیذی تَػ[9]ی ػِ فبص اػوبل گـتِ اػت هجوَػِیه 

وٌذ. ّوچٌیي ثِ  یهی جذی ٍاسد ّب خؼبستثِ هبؿیي  طَسلطغ ثِوِ  اػتی هبؿیي ّب لطتتَلیذی تَػط ػِ ثشاثش تؼذاد 

ّبی اصلی ایي سٍؽ  یتهضتَاى ثِ اًشطی الىتشیىی تجذیل ًوَد. اهب  یًوّبیی اًشطی جٌجـی سٍتَس سا  یتهحذٍدػلت ٍجَد 

گشدد ٍ ّوچٌیي ًیبص ثِ همبٍهت ثبالیی دس سٍتَس ٍ  یهیىٌَاخت اػوبل  طَس ثِیي اػت وِ، توبم فبص اػتبتَس دس ا تشهضی

 ّبی ااصلی ایي تشهض اػت. هضیتّبی پبییي اص دیگش  ػولىشد ثؼیبس هٌبػت ایي تشهض دس ػشػت اػتبتَس ًیؼت.

 
 zero_sequenceسبختبر ترهس  - 7ضىل 

 

 جىِترهس هتصل ثِ ض  .8

. دس ایي سٍؽ ثب ػَض وشدى جبی دٍ فبص اػتی ػٌتی دس تشهض هَتَس المبئی سٍؽ هتصل ثِ هٌجغ ّب سٍؽیىی اص 

ثب ػَض وشدى جْت تَالی هثجت هَتَس المبئی  دسٍالغوٌٌذ،  یهثشػىغ  وبهالً( هیذاى هغٌبطیؼی اػتبتَس سا B  ٍC هؼوَالً)

ؿذى ًبگْبًی  ثشػىغ. وٌذ ایجبد هی اػتبتَس ی ثشخالف ؿبسبگْبًی هیذاًً طَس ثِوِ هَتَس  ،تَاى ثِ ایي ًتیجِ سػیذ یه

هیذاى اػتبتَس ؿبیذ تشهض ثؼیبس ػشیؼی ثشای سٍتَس ایجبد وٌذ ٍلی اص جْبتی ًیض ثبیذ ثِ ایي هؼئلِ دلت ًوَد وِ ثب ایي وبس 

یبفتِ تب هشص ًصف همذاس ساُ  وبّؾسٍتَس وِ همبٍهت  اػتسٍد ٍ ایي ثِ ایي هؼٌب  یهلغضؽ هبؿیي المبئی ثبالتش اص همذاس یه 

ثشاثش همذاس ساُ اًذاصی ٍ دس اًتْب  4ی آى جشیبى ثیـتش وـیذُ ؿذُ اص هٌجغ، گشهبیی ثبالتش اص حذ هجبص تب  یجًِتاًذاصی وِ 

. ثِ ّویي ػلت اص ایي سٍؽ ثشای تشهض تٌْب دس هَالغ ثؼیبس ضشٍسی وِ تشهضّبی [3]ّبی جذی ثِ هَتَس خَاّذ صد یتآػ

 ؿَد. یهٍ ًیبص ثِ صفش ؿذى ػشیغ ػشػت هَتَس ثَد، اػتفبدُ  دچبس اختالل ؿًَذدیگش 
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 ترهسهتصل ثِ ضجىِ - 6ضىل 

 

 

 طراحی یه ترهس هٌبست .9

وِ دٍ یب چٌذ سٍؽ تشهضی سا ثب یىذیگش تشویت وشدُ ٍ دس اًتْب سٍؿی هٌبػت ثشای ایجبد یه تشهض هٌبػت، الصم اػت 

. دس صیش چٌذ سٍؽ هؼمَل ثشای تؼییي سٍؽ ثیبى ؿَدیٌبى ثشای هَتَس المبئی اطو لبثلجْت ایجبد یه تشهض هٌبػت ٍ 

 .ؿذُ اػتهزوَس لیذ 

 ACٍ ترهس  یترویت ترهس خبزً .9.1

هطبلؼِ ًوبییذ. دس ایي تشویت ّیچ  [10]ثخؾ ٍ تحلیل دلیك آى سا دس ػبصی ایي  یِؿجتَاًیذ ًتبیج حبصل اص  یه

، ثشای اػوبل تشهض ًیبص ًیؼت. دس ایي ػیؼتن هَتَس اص اپشاتَس وٌتشل صبدسؿذُاحتیبجی ثِ اػوبل ًیشٍیی، جض ًیشٍی فشهبى 

ی ثبسّبف ثش ٍصى ٍ هبثمی یب خیش ٍجَد ًذاسد، ثخصَ اػتیشگزاس تأث ًیشٍی گشاًؾ وِ یياتشهضی، ّیچ هذسوی هجٌی ثش 

تب اص  ؿَد یه. دس ایي ػیؼتن، تشهض ثشای هذت وَتبّی اػوبل ٍ ػپغ سّب اػت ّب آىهتصل وِ اهىبى ًیشٍی گشاًؾ ثش 

ی پبییي ثبیذ وبپبػیتبًغ ّب ػشػتی هَتَس دس خَدالمبئآػیت سػیذى ثِ هَتَس جلَگیشی ؿَد. ّوچٌیي ثشای تحول ٍلتبط 

 ّبی هَتَس خَاّذ گـت. پیچ ینػاصحذ دهبی  یؾث، ثشطشف ؿذى ایي ًیبص هَجت ثبال سفتي ثبؿذ ٍجَد داؿتِثبالیی 

 DCزًی ٍ ترهس بترویت ترهس خ .9.2

وِ  یٌّگبهگشدد ٍ  یهی ثبال اػوبل ّب ػشػتخَد المبء خبصًی دس  تشهض اػت. ؿذُ ٍالغهؤثشتش  هشاتت ثِایي تشویت 

خَاّذ داد. وِ دس  DCیي صهبى تشهض خبصًی جبی خَد سا ثِ تشهض % وبّؾ ػشػت پیذا وشد، دس ا75 یب% 55ػشػت هَتَس 

ٍ لبثلیت ثؼیبس ثبالی آى ثشای صفش وشدى ػشػت هَتَس دس  DCایي صَست ثب تَجِ ثِ تَضیحبتی وِ دسثبسُ تشهض 

وشدى جشیبى . ثشای هحذٍد (چٌذ ثبًیِ طَلدس )صفش سػبًذ  ػشػت ثِیؼبً ػشتَاى هَتَس سا  یهییي هَتَس دادُ ؿذ، پب ػشػت

DC  تَاى اص یه هٌجغ تغزیِ  یهًیضDC ٍلتبط ثبال ٍ  ،ثبال ػشػتتشتیجی اػتفبدُ وشد ثِ ایي صَست وِ، دس  صَست ثِیش هتغ

 ٍلتبط پبییي اػوبل گشدد. ،ییيپب ػشػتدس 

 AC  ٍDCترویت ترهس خبزًی،  .9.3
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ًیبص ثِ هٌجغ خبسجی ثشای  ACتشهض  ًجبوِاصآاػتفبدُ وشد.  DCتشهض ثیي تشهض خبصًی ٍ  ػٌَاى ثِ ACتَاى اص تشهض  یه

ٌّگبم وِ هٌجغ تغزیِ اصلی اص هَتَس لطغ  ّوبى تشهض تشویجی ثؼیبس هفیذ ٍالغ ؿَد. ػٌَاى ثِتَاى  یهاػوبل تشهض ًیبص ًذاسد، 

 هذاسثبصی سا ّبی اػتبتَس اتصبل دادُ ٍ دیگش یٌبلتشهخبصى سا ثِ ّش یه اص دٍ  دسٍالغ ؿذُ اػوبلیؼبً ػشؿذ، تشهض خبصًی سا 

اػتفبدُ خَاّذ ؿذ تب  DCهبًذُ اص تشهض  یثبلؿَد ٍ دس اًتْب ثشای ػشػت  یهسا اػوبل  AC، ػپغ تشهض ؿَد دادُ هیلشاس 

 وٌذ. یًوػول  emfثِ ػلت گؼتشؽ ًیبفتي  ACسٍتَس سا ثِ حبلت ػبوي هیل دّذ. گبّی تشهض 

 ٍ صفر هىرر ACترویت ترهس خبزًی، .9.4

یي تأهثشای ٍ یه تشاًغ وبٌّذُ ، ًیبص ثِ یىؼَػبص DCثشای ایجبد یه تشهض  AC  ٍDCدس تشویت تشهض خبصًی، 

آهذُ  ثِ ٍجَدّبی  یٌِّضثبؿٌذ. ثشای وبّؾ  یهیٌِ پشّض DCی تشهضّبثشای یه ػیؼتن تشهضی،  دسٍالغ .اػت DCجشیبى 

پغ اص لطغ ؿذى هٌجغ اصلی  ثالفبصلِ دسٍالغ ٍ ّوچٌیي اًتخبة یه ػیؼتن تشهضی هٌبػت، تشهض صفش هىشس تؼشیف ؿذ.

ی پبییي اص ّب ػشػتگشدد ٍ دس اًتْب ثشای  یهیب تشهض هغٌبطیؼی اػوبل  ACتشهض  اصآى پغؿَد،  یهتشهض خبصًی سا اػوبل 

 ACگشدد تب ػشػت سٍتَس سا ثِ صفش ثشػبًذ. پغ ثب اػوبل یه ٍلتبط ته فبص  یهاػتفبدُ  DCی تشهض جب ثِتشهض صفش هىشس 

 تَاى تشهض صفش هىشس هٌبػت خَد سا ایجبد ًوَد. یهّبی اػتبتَس،  پیچ ینػثِ ػبختبس ػشی 

 (AC/DCترویت ترهس خبزًی ٍ صفر هىرر ) .9.5

ی پبییي ٍ هتَػط هٌبػت ّب ػشػتوٌذ ٍ تشهض صفش هىشس دس  یهی ثبال ثؼیبس هٌبػت ػول ّب ػشػتتشهض خبصًی دس 

، جشیبى DCػیؼتن تشهضی  دس .اػتػیؼتن تشهضی ثْیٌِ  اًتخبة هٌبػجی ثشای یه تشهضّبوٌذ. پغ تشویت ایي  یهػول 

ی تشهض خبصًی ٍ صفش هىشس جشیبى حبصل اص فشهبى  دسثبسُوٌذ. اهب  یهپیچ اػتبتَس ػجَس  ینػپیچ اص ػِ  ینػتشهضی اص دٍ 

هَتَس تَلیذ یجِ هیذاى هغٌبطیؼی یىٌَاختی دس حبلت تشهضی ثشای دسًتوٌذ ٍ  یهپیچ اػتبتَس ػجَس  ینػ 3تشهض دس توبهی 

 .اػتّبی اػتبتَس دس ٌّگبم اػوبل تشهض صفش هىشس  پیچ ینػایي ػیؼتن ػبختبس ػشی  تَجِ لبثلوٌذ. یىی اص هؼبیت  یه

 سبزی ضجیِ  .11

دٍس ثش دلیمِ ٍ تَاى  1435ّشتض ثب دٍس ًبهی  55ٍلت،  455ػبصی ثش سٍی یه هَتَس ػِ فبص  تشهض سا دس هحیط ؿجیِ

ػبصی صفش هىشس ثشای ؿجیِ ػبصی ثخؾ ػشػت پبییي  اػت. ثِ ػلت ػٌگیٌی هحبػجبت ؿجیِ ویلٍَلت اًجبم ؿذُ 4ًبهی 

تَاى اص ایي تشهض  ، چشا وِ اػتفبدُ اص ایي تشهض چٌذاًی تفبٍتی ثب تشهض صفش هىشس ًذاسد، هیؿذُ اػتاػتفبدُ  DCاص تشهض 

ثِ تَلف وبهل ثبًیِ  3دس فبصلِ صهبًی  DCتشهض  ٍ AC، تشهض ػبصی هَتَس سا ثب تشویت ػِ تشهض خبصًی ثْشُ ثشد. ایي ؿجیِ

 سػذ. % ػشػت ًبهی هَتَس هی25ثبًیِ ثِ ػشػت  1دس ػشض ووتش اص سػذ.  هی
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سبزی ترهس سِ زهبًِ ثرای یه هَتَر المبیی تب تَلف وبهل.در ایي سیستن ولیذ اصلی در ثبًیِ  ضجیِ - 7ضىل 

 B1وٌذ ٍ درّویي لحظِ ولیذ  ػول هی وٌذ، هٌجغ ٍلتبش اصلی هبضیي را لطغ هی از ضرٍع وبرورد هبضیي 4

گردد. ضرٍع فرایٌذ ترهسی ثب ترهس خبزًی  ٍارد هذار هی ،وِ هرثَط ثِ ترهس خبزًی هی ثبضذ 1ثستِ ضذُ ٍ ًبحیِ 

  ًبحیِ 5ی  ًیِگردد، زیرا دارای سرػت ثبالیی در لحظبت اٍل لطغ هٌجغ اصلی هذار است. سپس در ثب ضرٍع هی

% از 91وِ سرػت هَتَر ثِ هیساى  6ّبی هتَسط ٍ در ثبًیِ  در سرػت ACهرثَط ثِ ترهس 2  را لطغ ٍ ًبحیِ 1

. ضذ ذٍارد هذار خَاّ 2را ّوسهبى ثب لطغ ًبحیِ  3  ًبحیِ ،سرػت ًبهی خَد وبّص یبفتِ ثرای تَلف وبهل

ي ٍ ثرای تَلف وبهل هبضیي ثسیبر هفیذ ٍالغ خَاّذ ّبی ثسیبر پبیی ٍ ثرای سرػت DCثیبًگر ترهس  3ًبحیِ 

 ضذ.

 

 

 .ؿَد هیثیبى  AC  ٍDC ثِ تشتیت ثشای تشهض خبصًی، دس صیش ًتبیج ؿجیِ ػبصی اًجبم ؿذُ سا
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 3ِیثبً در یذزًیول از پس یالمبئ يیهبض از یثرگطت بىیجر ٍ خبزًی ترهس در ٌَرتریا از یخرٍج ٍلتبش - 8ضىل 

 
 3ِیثبً در یذزًیول از پس یالمبئ يیهبض از یثرگطت بىیجر ٍ در ترهس خبزًی ٌَرتریا از یخرٍججریبى - 11 ضىل

 

، تجذیل ثِ یه خبصًی تشهضتَاى گفت وبپبػیتبًغ ثبال ثشای  اػتمشاس یبفتِ اػت، هی [11]ّبی  ( ثش هجٌبی گفت3ِجذٍل )

 اّویت وبفی هؼتمشس ًگشدد () اگش وٌتشل آى یب دس طشاحی  ػیت خَاّذ ؿذ.

 [11]اتصبل خبزى خَدالمبء در هحیط آزهبیطگبّی ػولىرد ترهس  - 3جذٍل 

 (rpm)اٍلیِ  سرػت

همذار 

وبپبسیتبًس 

(µf) 

 (A)جریبى هبوسیون
 هذت تَلف

(S) ترهس حیي ضرٍع ترهس 

1421 144 7.4 6.4 1.5 
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 3ٍ جریبى ثرگطتی از هبضیي المبئی پس از ولیذزًی در ثبًیِ ACدر ترهس  َرترجریبى خرٍجی از ایٌ -9ضىل 

 

 3ِیثبً در یذزًیول از پس یالمبئ يیهبض از یثرگطت بىیجر ٍ ACدر ترهس  ٌَرتریا از یخرٍجٍلتبش  – 11ضىل 
 

ّبی پبییي  دس ػشػت DCاص آى جب وِ تشهض . هَسد ثشسػی لشاس گشفتِ اػت [11]سا طجك گفتِ  DC( تشهض 2دس جذٍل )

 ثبؿٌذ. ای هی ّبی ػشػت پبییي دس ایي آصهبیؾ داسای اّویت ٍیظُ ػولىشد هٌبػجی داسد، دادُ
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 [11] در هحیط آزهبیطگبّی DCاتصبل ; ػولىرد ترهس  4جذٍل 

 

اٍلیِ  سرػت

(rpm) 

 DCٍلتبش 

(V) 

 (A)جریبى هبوسیون
 (S) هذت تَلف

 سىَىدر  ترهس حیي

1 1111 81 4.1 5.3 1.5 

2 911 71 3.5 4.6 1.5 

3 811 61 3.1 4.1 1.5 

4 711 51 2.5 3.4 1.5 

5 611 41 2.1 2.7 1.5 

6 511 31 1.8 2.1 1.5 

7 411 21 1.3 1.4 1.5 

8 311 15 1.1 1.1 1.5 

 

 

 گیریًتیجِ  .11

ت دٍ یب سِ سیستن ترهسی دیٌبهیىی ثب ایجبد یه سیستن ترهسی هٌبست ٍ لبثل اطویٌبى هستلسم تروی

تر  ّب ػولىرد هٌبسجی دارد ٍ ثرای وٌترل سرػت وبرثردی ترهس ثبزیبثٌذُ اًرشی، در سرازیری یىذیگر است.

 ّبی ٍلتبشی ٍ جریبًی آسیت جذی ثِ هَتَر ٍارد خَاّذ ورد. ترهس هتصل ثِ ضجىِ، ثِ ػلت ًبٌّجبری است.

فرایٌذ ترهسی ثسیبر هفیذ ٍالغ خَاّذ ضذ ٍ ووه ضبیبًی ثر وبّص ّر چِ  استفبدُ از ترهس خبزًی ثرای ضرٍع

تر سرػت، ثذٍى آسیت فیسیىی ثِ هَتَر، خَاّذ ورد، اهب استفبدُ طَالًی هذت از ایي رٍش ترهسی،  سریغ

سبزی  سریغ الؼول ًجَدُ اهب در خٌه ACّبی هَتَر خَاّذ داضت. ترهس  پیچ ّبی جذی ثر رٍی سین آسیت

از ترهس خبزًی ووه خَاّذ ورد، ثب تَجِ ثِ ایي وِ در سرػت هتَسط ػولىرد هٌبسجی دارد. ًرهس  ثؼذهَتَر 

DC ّبی پبییي ثرای تَلف ثبیذ هَرد استفبدُ لرار داد، زیرا در ایي ضرایط جریبى وطیذُ ضذُ از  را در سرػت

 هَتَر ّن در زهبى ایست وبهل ٍ ّن در طی فرایٌذ ترهس هٌبست است.

ظین دلیك ٍ ایجبد یه سبختبر هٌبست ثرای ولیذزًی صحیح ثیي ترهسّب، ثب در ًظر گرفتي زهبى تَلف ثب تٌ 

 .ثبًیِ ٍ حتی ووتر طراحی ًوَد 2تَاى یه ترهس هطوئي ٍ ایوي ثرای هذت زهبى  ّب هی هٌبست ثیي  ولیذزتی

ّب هَتَر  پیچ سین بیحذ ده ٍ افسایص ثیص از over voltage ،over currentتٌظین دلیك ولیذزًی، از 

ّبی  تَاى در وبرثردّبی صٌؼتی ثخصَظ ثرای هَارد اضطراری ٍ هبضیي ایي طراحی را هی گردد. جلَگیری هی

 المبئی ثسري ٍ گراى لیوت هَرد استفبدُ لرار داد.
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