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 اسکالر موتورهای القایی های کنترلبررسی روش

 پردازیم.است می سازیر موتور که توسط درایو قابل پیادهاسکال های کنترلدر این مقاله، به بررسی روش

ترکیبی  که باشدها، تغییر ولتاژ و تغییر فرکانس میتعداد قطبهای تغییر های کنترل اسکالر موتور شامل روشروش

و درایوهای   NEکار سری توسط درایوهای سبک ،کنترل ولتاژ و کنترل فرکانس با هدف کنترل موتورهای از روش

 در دسترس است.آگر  NGکار سری سنگین

 ها:الف( کنترل با استفاده از تغییر تعداد قطب

صورت گسسته و تغییرات سرعت در این روش به .کندها سرعت موتور را کنترل میتعداد قطباین روش با تغییر 

راندمان موتور را کاهش داده و نسبت وزن به توان موتور را  اعمال تنش و فشار به موتور بوده،باشد و همراه با ایی میپله

 کند. نیز تضعیف می

 حالت استاتیک است: اساس کار این روش رابطه معروف سرعت موتور در

 

 صورتها سرعت موتور را بهکند و طبق رابطه مذکور، با تغییر تعداد قطبها را مشخص میتعداد قطب Pدر رابطه باال 

 توان تغییر داد.گسسته می

 سازی است.نیست و تنها با تغییر ساختار مکانیکی موتور قابل پیاده این روش توسط درایو قابل اجرا

 تغییرات ولتاژ:موتور با استفاده از ب(کنترل 

دانیم ولتاژ با گشتاور خروجی موتور شود. میهای موتور، سرعت موتور کنترل میدر این روش با کنترل ولتاژ ترمینال

اور یابد و با ثابت بودن گشترابطه نمایی دارد پس با کاهش یا افزایش ولتاژ، گشتاور خروجی موتور کاهش یا افزایش می

 تغییر گشتاور تولیدی موتور باعث تغییرات سرعت خواهد شد.بار، 
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حوه نشود که گشتاور خروجی موتور با مربع ولتاژ ترمینال موتور رابطه مستقیم دارد که طبق رابطه باال مشخص می

 تغییرات گشتاور به ازای تغییرات ولتاژ مشابه منحنی زیر است:

 

افتد. این روش در کاربردهای سنگین تغییرات گشتاور خروجی موتور اتفاق میدر این روش تغییرات سرعت به دلیل 

 شود و موتور همواره تحت فشار خواهد بود. با گشتاور باال به هیچ عنوان توصیه نمی

 ج(کنترل موتور با استفاده از کنترل فرکانس تغذیه موتور:

تغییر  rnو  snکند و به تبع آن مقادیر ت موتور تغییر میدر رابطه اصلی سرع sfبا تغییر فرکانس تغذیه موتور، مقدار 

ه این روش است اما خواهد کرد. این روش مشکل روش قبلی یعنی کاهش گشتاور موتور را درپی ندارد و این مزیت عمد

مکن م و کنترل موتور با استفاده از کنترل فرکانسباید توجه داشت مربع فرکانس با تلفات موتور رابطه مستقیم دارد 

شود که این پدیده در موتورهای با کالس عایقی  های باالتر از فرکانس نامی فرکانسدر  است باعث باالرفتن دمای موتور

کند و در کاربردهای سنگین یا طوالنی مدت احتمال سوختن این موتورها بسیار باال پایین مشکالت زیادی ایجاد می

 رود.می
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 ود.شهای مغناطیسی هسته در یک جهت خاص تعریف میهمسو شدن حوزهصورت بهمغناطیسی هسته اشباع دانیم می

گیری شده بودند، صورت تصادفی جهتکه پیش از این بههای مغناطیسی کاهش فرکانس حوزهبا اعمال جریان هنگام 

به اشباع رسیدن هسته، راندمان با کنند درنتیجه هسته به اشباع خواهد رسید. زمان کافی برای همراستایی را پیدا می

ر استاتور شاروتور، براساس قانون لنز و با تغییرات  لغزش زیرا شار متقابل تولیدی توسطیابد شدت کاهش میموتور به

شار مورد نیاز ، موتور جریان بسیار  درنتیجه برای تامین و در این حالت میزان تغییرات بسیار اندک است شودحاصل می

جریان کشیده شده توسط موتور این حالت باید با کاهش ولتاژ، شود. در که باعث آسیب دیدن آن می زیادی خواهد کشید

 دهیم.را کاهش 

 

 شود.گفته میهای اسکالر کنترل موتورهای الکتریکی های باال، روشبه مجموع روش

گیرد. یکی از در دسترس قرار می V/fشرکت اگر الکترونیک، کنترل بهینه  NEکار با استفاده از درایوهای سبک

های هر دو روش و بهبود کنترل ولتاژ و کنترل فرکانس، استفاده از مزیتهای ترین دالیل استفاده از ترکیب روشمهم

 های روش دیگر است. معایب هر روش با استفاده از مزیت

های موتور به شدت کاهش های پایین ولتاژ ترمینالدرصورت استفاده از روش کنترل ولتاژ، در سرعتبه عنوان مثال 

شود؛ اما با کاهش اندازی نمیهای پایین موتور راهیابد که این موضوع باعث کاهش شدید گشتاور شده و در سرعتمی
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اسبی اندازی منشود و موتور توان راههای پایین حفظ میسرعت، گشتاور موتور در سرعت فرکانس پایانه موتور متناسب با

ای هشود به عبارت دیگر در سرعتهای موتور متصل به درایو از مقدار خاصی کمتر نمیطبق این توضیحات ولتاژ پایانهدارد. 

 شود. موتور کنترل می ،سپایین ولتاژ ثابت نگاه داشته شده و تنها با استفاده از کنترل فرکان

های سازنده درایو کار رود و در اکثر موارد نیز شرکتاندازی شود و بهتواند راهمی به صورت حلقه باز  V/fروش کنترل 

ل شارهای نشتی و متقاباز طرف دیگر محاسبات مربوط به  کنند؛صورت حلقه باز ارائه میاین روش را در محصوالتشان به

شوند در نتیجه خروجی درایو محدود باشند( در این روش انجام نمیصورت منحصر به فرد میهر موتور به و ... )که برای

توانند به درایو متصل شوند، البته با درنظر گرفتن موارد فنی و صورت موازی میشود و چند موتور بهبه یک موتور نمی

 ایمنی. 

باعث  این موضوع موتور ندارد که پارامترهای منحصر به فرد ی رویاین است که تمرکز V/fازجمله نقاط ضعف روش 

ترین و بهترین روش کنترل موتور نیست اما در عین شود؛ به عبارت دیگر این روش بهینهراندمان این روش میکاهش 

 حال مزایای بسیاری دارد. 

دقت این روش چندان شود درنتیجه سازی میصورت حلقه باز پیادهتر عنوان شد این روش غالبا بههمانطور که پیش

 ودتواند متوجه شطور این روش تغییرات روی سرعت و گشتاور توسط عوامل بیرونی را به سرعت نمیباال نیست و همین

کنترل  های مبتنی برو زمان رسیدن به پاسخ و باالزدگی در پاسخ خروجی هنگام اعمال تغییرات، بیشتر از سایر الگوریتم

 .موتور استبرداری میدان 

کار رفته در صنایع است و دقت و توان کافی برای بسیاری از کاربردها های بهگوی نیاز بسیاری از سیستماین روش پاسخ

صنعت راه  تری بههای کنترلی بسیار سریعتر، کاملتر و البته پیچیدهامروزه الگوریتمرا دارد اما با پیشرفت تکنولوژی 

 دهند.بسیاری با دقت باال در اختیار کاربر قرار میهای که قابلیت اندیافته

اندازی و تنظیم این روش توسط درایو پیچیدگی خاصی ندارد و کاربری آن آسان است و ازطرف دیگر به انکودر نیز راه

ه نیز شناختاندازی موتورهای نانیازی ندارد. به دلیل عدم وابستگی به پارامترهای منحصر به فرد موتور، این روش برای راه

  این روش به فرآیند تنظیم خودکار پارامترها نیازی ندارد. مناسب است البته به شرط آن که گشتاور بار مناسب باشد.
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های پنکه سقفی ها،انواع دمندههای محوری، های شعاعی، فنتوان به فنکاربردهای این روش کنترلی میازجمله 

 هایای، پمپهای دندهای اسکرو مربوط به مواد با ویسکوزیته پایین، پمپهپمپپاش، انواع مهشیردوشی،  صنعتی و

توان نام اندازی پایین و دقت نه چندان باال را میکانوایرها با بار سبک و سایر کاربردهای موتور با گشتاور بار راهایی، تیغه

پمپ ع توان تنها بر پایه نواهمیت است و نمی برد. البته الزم به ذکر است در کاربردهای پمپ، ساختار سیستم بسیار حائز

 برای نوع درایو آن تصمیم گیری کرد.

 با تشکر از حسن توجه شما

 واحد پشتیبانی شرکت آگر الکترونیک

 311داخلی 49736000-021

 بهنام احمدنژاد
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