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يانرژ ييدور موتور در صرفه جو ييدور موتور در صرفه جو يکاربرد کنترل کننده ها   

 مقدمه 

بحت انرژي از دو ديدگاه اقتصادي و زيست محيطي حائز اهميت است . بهينه سازي مصرف انرژي به اين 

انرژي كمتر انجام  بتوان با استفاده از تجهيزات و يا مديريت بهتر همان كار را ولي با مصرف  معني است كه

 بدهيم .

صرفه جوئي انرژي مي تواند با استفاده از تجهيزات بهتر نظير : عايق بندي مطلوب ، افزايش راندمان 

بمنظور درك  ،سيسمتهاي حرارتي، و بازيابي تلفات حرارتي بدست آيد از طرف ديگر اعمال مديريت انرژي

ند در كاهش مصرف انرژي نقش مهمي داشته باشد. در ميتوا ، سيستمهاي موجود و طريقه استفاده از آنها

سياست گذاري انرژي بايد سازمانها رويكرد سيستمي داشته باشند. براي مثال در بهينه سازي مصرف انرژي 

بلكه بايد آثار  تنها كاهش هزينه هاي انرژي يك يا چند الكتروموتور مشخص نيست، هدف الكتريكي 

 يصرفه جوئ يك بنگاه اقتصاديدر ستمها نيز بدقت مورد توجه قرار گيرد. اقدامات مورد نظر روي ساير سي

 بنگاه گردد. يرقابت يتواند موجب برتريم يانرژ

در اغلب بخشهاي صنعتي انرژي الكتريكي مهمترين منبع انرژي صنعت بشمار مي رود . از آنجا كه 

ات صنعتي ميباشند. لذا بهينه سازي موتورهاي الكتريكي، مصرف كننده اصلي انرژي الكتريكي در كارخانج

است از اهميت ويژه اي برخوردار خواهد بود . براي   مصرف انرژي در موتورهاي الكتريكي كه موضوع مقاله

درك اهميت بهينه سازي مصرف انرژي به اين مورد اشاره مي كنيم كه اگر راندمان موتورهاي الكتريكي 

ميليارد  6/1% افزايش يابد، هزينه مصرف انرژي الكتريكي به ميزان 1القائي موجود در اروپا تنها به ميزان 

 دالر در سال كاهش خواهد يافت .
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  ان نمود:ير بيتوان بصورت زيرا م اهداف بهينه سازي مصرف انرژي . 

 استفاده منطقي از انرژي         

  حفظ منابع انرژي         

 مصرف كننده انرژي  اصالح ميزان مصرف انرژي در بخشهاي        

 اصالح وضعيت موجود                      

 ياقتصاد يدر بنگاهها يرقابت يكسب برتر        

مي توان اقدامات مختلفي براي صرفه جوئي انرژي الكتريكي در الكتروموتورهاي صنعتي بعمل آورد. در 

 حالت كلي اين اقدامات به دو دسته تقسيم ميشود:

 مربوط به طراحي موتور اقدامات     -1

 اقدامات مربوط به بهره برداري از موتورها     -2

 اقدامات مربوط به بهره برداري از موتورها را نيز ميتوان به دو دسته تقسيم نمود:

 اقدامات روي موتور، نظير تهويه، روغنكاري، و بارگذاري     -1

 ا كنترل كننده دور موتوري استفاده از درايو     -2

  اين مقاله نخست روشهاي بهينه سازي مصرف انرژي در موتورهاي الكتريكي را مورد بحث قرار مي دهيم در

سپس كاربرد درايوها در كنترل موتورهاي الكتريكي و تاثيري كه آنها مي تواند در صرفه جوئي مصرف انرژي 

 بگذارند مورد بررسي قرار خواهد گرفت .
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 انتخاب موتور مناسب  -

مصرف در كاربردهاي زيادي مورد استفاده قرار مي گيرند.   ي القائي سه فاز و يك فاز به دليل تنوعموتورها

مشخصه هاي بارمكانيكي ناشي از كاربرد و مورد مصرف مي باشد. بديهي است موتور در صورتي مي تواند بار 

 بار مكانيكي باشد .مكانيكي متصل به آن را تامين كند كه مشخصه عملكردي موتور منطبق بر مشخصه 

 تطابق موتور و بار 

اشاره شد موتور و بار داراي مشخصه هاي خاص خود مي باشند . منظور از تطابق بين   همانطور كه در باال

 موتور و بار انطباق بين مشخصه هاي موتور و مشخصه هاي بار متصل به محور موتور ميباشد .

رد تطابق مطلوبي بين مشخصه هاي بار و موتور وجود اب مومشكل اصلي در صنايع كشور آن است كه در اغل

توان اغلب موتورها بيش از بار متصل به محور شان مي باشد و با توجه به اينكه قيمت تمام شده موتور  .ندارد

عالوه بر افزايش هزينه  ،باشد، لذا بديهي است انتخاب موتور با توان بيش از نياز بار متناسب با توان آن مي

 يه موتور موجب افزايش ساير هزينه ها از قبيل كابل كشي و نصب و راه اندازي و تعمير خواهد شد .اول

از طرف ديگر در صورتيكه موتور انتخاب شده بزرگتر از حد الزم باشد در اين صورت موتور در حالت بار  

خود  و حداكثر آن خواهد بود .كامل و يا نزديك به بار كامل كار نكرده و لذا بازدهي آن پايين تر از مقدار 

 اين امر اشكاالت جدي در بهينه سازي مصرف انرژي ايجاد خواهد كرد .

% بار كامل ، 08در موتورهاي القائي سه فاز در صورت كاهش ميزان بازدهي موتور ، به ويژه به ميزان كمتر از 

موارد به اين نكته توجه نشده و   شاهد كاهش قابل توجه در بازدهي موتور خواهيم بود . متاسفانه در اكثر

تنها تاثير نامطلوب انتخاب موتور بزرگتر از حد الزم بر هزينه اوليه مورد توجه قرار مي گيرد . در صورتيكه 
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ف تالاانتخاب نامناسب موتور بر هزينه هاي متغير )هزينه   محاسبات انجام شده حاكي از آن است كه تاثير

 راتب بيش از افزايش هزينه ثابت اوليه مي باشد .انرژي اضافي( قابل توجه و بم

 اين موضوع را روشن خواهد كرد :  يك مثال

كيلو وات  118، موتور القائي سه فاز با توان خروجي   مثال : فرض مي كنيم براي انجام يك كار مكانيكي

مورد توجه قرار مي كيلو وات انتخاب شود . اطالعات زير را  132مناسب باشد و بجاي آن موتور با توان 

 دهيم :

 %2/49بازدهي موتور در بار كامل =          -

 %5/42% بار كامل = 3/03بازدهي موتور در          -

 سال  15طول عمر مفيد موتور =          -

 0/8ضريب كاركرد =          -

كيلو  688/439ار سال بمقد 15با انجام كمي محاسبات مي توان نتيجه گرفت كه مصرف انرژي در طول 

مطالب فوق اين واقعيت را بيان مي كند كه انتخاب موتور مناسب به  .وات ساعت افزايش پيدا خواهد كرد

لحاظ اقتصادي حائز اهيمت فراوان بوده و لذا تطابق بين بار و موتور از اهميت ويژه اي برخوردار است . 

 غير اقتصادي مي باشد : انتخاب موتور بزرگتر از حداقل مورد نياز به داليل زير

 با افزايش توان موتور قيمت آن يعني هزينه اوليه افزايش مي يابد .      -1

 هزينه هاي نگهداري و تعميرات آن افزايش مي يابد .  با افزايش توان موتور      -2

ن ترتيب با افزايش توان موتور بدليل پايين آمدن ضريب بار ، بازدهي موتور كاهش يافته و بدي    -3

 انرژي تلف شده افزايش مي يايد .
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 الكتروموتورها مرتبط با يستمهايس اقدامات مورد نياز براي بهبود عملكرد -

يك موتور معموال با اجزا و سيستمهاي ديگر در ارتباط است. براي بهبود عملكرد الكتروموتورها الزم است 

سيستمها شامل شبكه برق، كنترل كننده هاي سيستمهاي مرتبط با موتور نيز در نظر گرفته شود. اين 

 موتور، الكتروموتور و سيستم انتقال نيرو ميگردد.

 Power Quality کيفيت توان    -

عدم تقارن در ولتاژ، افت ولتاژ، چشمك  مثلمسائل كيفيت توان شبكه شامل كليه اختالالت شبكه برق 

[. از آنجا كه كيفيت توان تاثير زيادي در 5ميشود ]زدن، اسپايك، سيستم ارت بد ، هارمونيكها و نظاير آن 

 اتالف انرژي دارد، الزم است يك مهندس مجرب وضعيت شبكه برق تاسيسات را زير نظر داشته باشد. 

 تثبيت ولتاژ شبكه -

% در 18تا آنجا كه ممكن است بايد ولتاژ اعمالي به موتور نزديك به ولتاژ كار موتور باشد. گرچه تغييرات 

% باشد. 5اژ موتور مجاز است اما از نقطه نظر اتالف انرژي ميزان انحراف از ولتاژ نامي موتور بايد كمتر از ولت

 (1)[. شكل6تغيير ولتاژ موتور موجب افت ضريب قدرت، عمر مفيد موتور و راندمان ميگردد ]
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 ان بار كامل، راندمان وي، جريندازان راه ايتورك، جر يبه موتور رو يرات ولتاژ اعماليير تغيتائ ي(: بررس1شكل)

 ب قدرتيضر

درصد افت پيدا كرده و دماي موتور حدود  9تا  2% كاهش پيدا كند، راندمان بين 5اگر ولتاژ موتور بيش از 

( عمر موتور در 2در شكل) درجه افزايش مي يابد و اين افزايش دما عمر عايق موتور را كاهش خواهد داد. 15

 است.ه با كالسهاي عايقي مختلف نشان داده شددماهاي كار مختلف و 

 

 مختلف يقيبا كالس عا يموتورها يد آن برايعمر مف يموتور رو يكالفها ير دمايتاث ي(: بررس2شكل )  
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 عدم تقارن فاز   

 تعريف شده است: NEMA% باشد. عدم تقارن فاز بصورت زير توسط 1عدم تقارن فاز بايد كمتر از 

 

 968ولت باشد. متوسط ولتاژ سه فاز برابر با  955و  963و  962تاژهاي فاز بترتيب براي مثال اگر ول

 ولت ميشود و در صد عدم تقارن بصورت زير محاسبه خواهد شد:

 

   

 

 ضريب قدرت     

ضريب قدرت پائين موجب افزايش جريان كابلها و ترانسقورماتورها و افت ولتاژ شده و بدين ترتيب 

. ضريب قدرت پائين ناشي از بار كم در شفت موتور [7] سيستم تغذيه ميشودباعث كاهش ظرفيت 

( منحنيهاي ضريب قدرت براي بارهاي مختلف و رنجهاي تواني متفاوت موتورها 3است. در شكل )

. بوضوح مشاهده ميشود با كاهش بار موتور ضريب قدرت تغييرات قابل توجهي  [8]آمده است

 ميكند.
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 ب قدرت متناسب با بار موتوريضررات يي(: تغ3شكل )

 ي براي افزايش بازدهي موتورلروشهاي عم -

لحاظ اقتصادي از اهميت ويژه اي برخوردار است ه اشاره شد كه باال بردن بازدهي متوسط موتورهاي القائي ب

ي ، نحوه . بديهي است نحوه عمل و دستيابي به نتايج مطلوب وابسته به نوع و اندازه موتور ، شرايط بارگذار

نگهداري و غيره بوده و لذا نمي توان دستور العمل كلي براي ارتقاء بازدهي كليه موتورهاي القائي ارائه داد. 

الزم براي باال بردن بازدهي موتورهاي القائي را مي توان به دو دسته تقسيم نمود . دسته   بطور كلي اقدامات

ور بايد بكار گرفت . دسته دوم شامل مجموعه اقدامات اول تمهيداتي است كه در زمان طراحي و ساخت موت

 عملي جهت باال بردن بازدهي موتورهاي القائي در حال كار در صنايع مي شود .

اقدامات عملي ساده اي منجر به افزايش راندمان كار مي گردد به عنوان مثال مقدار معمول جريان بي باري 

درصد جريان نامي موتور است . ولي در بررسي هاي بعمل  5 تا 3در موتورهاي القائي سه فاز در محدوده 

آمده مشاهده شده است كه در اكثر موراد جريان بي باري موتور بيشتر از اين مقدار بوده و در برخي موارد تا 

% جريان نامي افزايش يافته است . اين افزايش در جريان بي باري موتور بعلت عدم نگهداري صحيح از 12

. در اكثر موارد اين شرائط نامطلوب در حاالت بارگذاري نيز مشاهده مي شود. به اين معني كه با موتور است 
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 ،ناشي از عدم نگهداري صحيح يكيمكان يهااصطكاك بصورت به محور موتور ، دير مفيغاعمال بار مكانيكي 

. و در واقع بخشي از  موتور بار اعمال شده را در جريان الكتريكي بيشتري تامين مي كند شود كهيم موجب

 توان الكتريكي ورودي صرف تامين بار و قسمت ديگر آن براي غلبه بر اصطكاك مكانيكي مصرف مي شود .

 بدين ترتيب موارد زير را در ارتباط با تلفات اهمي موتور ميتوان بيان كرد :

 ر مي باشد .تلفات اهمي موتور متغير بوده و تابعي از ميزان و نحوه بارگذاري موتو     -1

محور   در بسياري از موارد عدم نگهداري صحيح از قسمتهاي چرخان موتور به ويژه بلبرينگ    -2

موتور ، موجب ايجاد بار مجازي ناشي از افزايش اصطكاك مكانيكي شده و لذا جريان ورودي موتور 

 شود  بي باري و بار از حد مطلوب و اعالم شده توسط سازنده بيشتر خواهد  در حالت

افزايش جريان ورودي موتور موجب باال رفتن تلفات اهمي و حرارت ايجاد شده در سيم پيچ شده     -3

 و لذا درجه حرارت اطراف سيم پيچ افزايش خواهد يافت .

  

بخش عمده   و تعيين منابع آن است .  از مشخصات بارز تلفات مكانيكي موتور دشواري محاسبه ميزان

سمت هاي چرخان موتور بوده و ناشي از اصطكاك و بار مي باشد و لذا ميزان تلفات تلفات مكانيكي در ق

مكانيكي تا حد زيادي وابسته به شرايط نگهداري موتور دارد . با روغن كاري مناسب و بموقع بلبرينگ و 

وتور را قسمتهاي چرخان موتور و همچنين اطمينان از باالنس بودن محور ، ميتوان تلفات مكانيكي م  نظافت

 به حداقل رساند بدين ترتيب در ارتباط با تلفات مكانيكي موتور ميتوان موارد زير را اظهار داشت :

 ميزان تلفات مكانيكي تابعي از شرايط نگهداري موتور مي باشد .     -1

قل با انجام اقدامات مناسب در نگهداري موتور مي توان تلفات مكانيكي را بسادگي در مقدار حدا    -2

 خود نگه داشت.
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 منجر به افزايش درجه حرارت بويژه در قسمتهاي چرخان موتور مي شود . زتلفات مكانيكي ني      -3

  

انواع تلفات موتور بدون توجه به نوع آن منجر به ايجاد حرارت مي شود بدين ترتيب خنك كاري موتور بويژه 

خوردار است . باال رفتن درجه حرارت موتور باعث در شرائطي كه موتور زير بار است از اهميت ويژه اي بر

 شود . كاهش عمر مفيد آن مي

كه بدليل عدم رعايت نكات ساده و مهم در نگهداري موتور باعث كاهش   در موارد زيادي مشاهده شده است

ارد بازدهي سيستم خنك كن شده و درجه حرارت موتور در حالت بار نامي افزايش پيدا كند . در اين گونه مو

اقدام به جايگزين كردن موتور با توان بيشتر مي شود كه اين امر  ،گاهي اوقات بجاي رفع اشكال نگهداري

 خود منجر به كاهش بازدهي سيستم و اتالف انرژي خواهد شد . 

نوع ديگري از اشكاالت مربوط به سيم پيچي موتورهاي معيوب  آسيا باالبرسهندبر اساس تجارب شركت 

مشاهدات ما نشان مي دهد كه در برخي از موارد موتور بدفعات مورد   ير متخصص مي شود.توسط افراد غ

سيم پيچي قرار مي گيرد . عدم رعايت نكات فني در عايق بندي موتور سيم پيچي شده و همچنين استفاده 

 از ابزار و آالت غير اصولي در درآوردن سيم پيچي سوخته شده موتور نتايج بدي بدنبال دارد .

بعنوان يك اصل تجربي موتورهائي كه به اين شيوه سيم پيچي مجدد مي شوند براي كار با اينورتر يا كنترل 

كننده دور موتور مناسب نيستند. اغلب اين موتورها بدليل آسيب هائي كه به مدار مغناطيسي آنها در حين 

با   ر بوده و عايق بندي آنها براي كارسيم پيچي وارد مي شود از جريان بي باري باالتر از حد معمول برخوردا

اينورتر مناسب نمي باشد . اين نوع موتورها حرارت بيشتري نسبت به موتورهاي سالم دارند و تلفات انرژي 

زيادي ايجاد مي كنند . ضمناً اين موتورها بمراتب آسيب پذيرتر از موتورهاي فابريك مي باشند . توصيه مي 

مناسب استفاده شود . ضمناً   آسيب ديده از تكنيسين هاي مجرب و ابزارآالتشود در سيم پيچي موتورهاي 
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تا زمانيكه اطمينان از فرآيند كار حاصل نشده باشد از استفاده از اين نوع موتورها همراه با كنترل كننده دور 

 موتور اجتناب گردد . 

د موتورهاي جديدي تهيه كنيد، توصيه مي شوداگر قصد تعويض اين نوع موتورها را داريد و يا ميخواهي

 موتورهائي تهيه كنيد كه راندمان باالتري داشته باشند. 

 دستور العملهاي الزم براي بهبود عملكرد موتورهاي الكتريكي -

 اشاره شد كه عوامل موثر در بازدهي موتورهاي الكتريكي را مي توان بصورت زير بيان نمود :

 ي و ساخت عوامل موثر در مراحل طراح        -

 عوامل موثر در بهره برداري        -

آنها منجر خواهد شد  يش بازدهياز موتور كه به افزا ينجا بطور خالصه به عوامل موثر در بهره برداريدر ا 

 .خالصه اي از عوامل موثر در بازدهي موتورهاي الكتريكي آمده است   (1)در جدولشود.ياشاره م

  

 ازدهي موتورهاي الكتريكي( عوامل موثر در ب1جدول )
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همان طور كه مشاهده مي شود مجموعه اقدامات ساده فوق خصوصاً اقداماتي كه به عوامل وابسته به شرايط 

 نگهداري موتور مي شود مي تواند منجر به صرفه جوئي اقتصادي قابل توجهي شود .

كاربردها در حد مطلوب قرار دارد  براي اطمينان يافتن از اينكه بازدهي موتورهاي مستقر در صنايع و ساير

مي توان نسبت به تدوين شناسنامه صنعتي براي هر موتور ) و بويژه موتورهاي بزرگ( اقدام نموده و با ثبت 

 اطالعات مورد نظر از جمله موارد زير بازدهي اين موتور ها را مورد بررسي قرار داد :

 ميزان بار )درصد از بار كامل(         -

 ميزان تغييرات بار ) درصد از بار كامل(         -

 ميزان تغييرات سرعت )درصد از سرعت سنكرون(         -

 ميزان تغييرات ولتاژ شبكه )درصد از ولتاژ نامي(         -

 نسبت به جمع آوري اطالعات فوق و اقدامات اصالحي اقدام نمايند. براي موتور پله هاي برقي توصيه ميشود

 الزم براي بهينه سازي مصرف انرژي  قداماتدسته بندي ا -

نتايج قابل انتظار اين   (2)براي روشن شدن تاثير اقدامات مختلف براي افزايش بازدهي موتورهاي الكتريكي در جدول

 . [F1]كيلو وات نمايش داده شده است 38تا  2/2اقدامات براي دسته اي از موتورهاي القائي با توان خروجي 

 

 كيلو وات . 38تا  2/2اقدامات محتلف براي افزايش بازدهي موتورهاي الكتريكي با توان ( : 2جدول )
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 AC يوهايو درا قدرت  تكنولوژي الكترونيك -

 يمدرن را ب يصنعت يندهايت فرايفيو ك ي(، بهره ورPower Electronicsك قدرت)يالكترون يتكنولوژ

نده يرآاليغ يامكان استفاده از منابع انرژ ين تكنولوژيبخشد. امروزه با كمك هميوقفه بهبود م

شود كه با ين زده ميك فراهم شده است. تخمير باد و فتو ولتائي(، نظRenewable Energy)يافتيباز

. در [17]وجود دارد يكيالكتر يانرژ يدرصد امكان صرفه جوئ 28تا  15ك قدرت، حدود ياستفاده از الكترون

، يصنعت يحضور آنها در كاربردها ينه برايك قدرت زميصه الكترونمت ها در عريوقفه قيواقع با كاهش ب

 گردد.يفراهم م يخانگ يحمل ونقل و حت

ليكن در سالهاي  كنند.يهستند كه در دور ثابت كار مموتورهاي القائي  ها  فن  بيشتر پمپها ومحرك  يروين

استفاده از موتورهاي القائي قفس اخير با پيشرفتهاي انجام گرفته در زمينه تكنولوژي الكترونيك قدرت ، 

يا اينورتر يا بطور ساده درايو( رو به گسترش  AC DRIVEسنجابي همراه با كنترل كننده دور موتور )

با ولتاژ و  يبا ولتاژ و فركانس ثابت را به توان خروج يهستند كه توان ورود يوها دستگاههائيدرا است .

 يه آن است. براياز فركانس منبع تغذ يك موتور تابعيرد كه دور د توجه كيكنند. بايل مير تبديفركانس متغ

نورتر يك ايل كرده و سپس آنرا با استفاده از يتبد DCو نخست برق شبكه را به ولتاژ يك دراين منظور يا

و ولتاژ يك دراي ياصل ي( قسمتها9كند. در شكل)يل مير تبديبا فركانس و ولتاژ متغ  ACمجددا به ولتاژ 

است  يقدرت يچهاينورتر متشكل از سوئيد قسمت ايكنيان داده شده است. همانطور كه مشاهده من نشيپائ

چون  يقدرت يچهايسوئ يدا كرده اند. در واقع با معرفيپ ياديك زيرات تكنولوژيير تغياخ يكه در سالها

IGBT هر حال خاطر مت مناسب فراهم شد. در يبا ق يوهايعرضه درا ينه برايرو به كاهش، زم يمتهايبا ق

ن موضوع موجب يبا دامنه ثابت است. ا DC ياز پالسها يبيو تركيدرا يم كه شكل موج خروجيكنينشان م

تواند يو ميدرا يت شكل موج خروجيفيمثال ك يدر كار موتور شود. برا يو منشا اختالالتيشود كه خود درايم

ا موجب نوسانات يباال در موتور شده و فركانس  يكيهارمون ياز مولفه ها يناش ياضاف يسبب اتالف حرارت



   

  

 شرکت   باالبر آسیاسهند فنی مهندسی 
پله های برقیطراحی،اجرا در زمینه بهینه سازی مصرف انرژی مشاوره،              

77129597- 19068092590 -19010980591 کارشناس فنی:         

 

 

sahandescalator@yahoo.com 

www.sahandescalator.ir 

 يچهايل استفاده از سوئيبدل يامروز يوهاين حال درايدر موتور گردد. با ا Torque Pulsationگشتاور 

 ن نوع مشكالت را عمال حذف كرده اند.يع ايقدرت سر

 

 قدرت نشان داده شده است(. يك كنترل كننده دور موتور ) فقط قسمتهاي(: ساختمان 9شكل)

كنترل كننده هاي دور موتورهاي الكتريكي هر چند كه ادوات پيچيده اي هستند ولي چون در ساختمان 

از عمر مفيد   آنها از مدارات الكترونيك قدرت استاتيك استفاده مي شود و فاقد قطعات متحرك مي باشند،

ا در عودت دادن انرژي مصرفي . مزيت ديگر كنترل كننده هاي دور موتور توانائي آنه هستندباالئي برخوردار 

در ترمزهاي مكانيكي و يا مقاومت هاي الكتريكي به شبكه مي باشد . در چنين شرائطي با استفاده از كنترل 

كننده هاي دور مدرن مي توان از اتالف اين نوع انرژي جلوگيري نمود . بطوريكه در برخي كاربردها قيمت 

تر از يكسال معادل هزينه سرمايه گذاري سيستم بازيافت انرژي مي انرژي بازيافت شده از اين طريق ، در كم

 شود .

  

 کنترل کننده هاي دور موتور  -

براي بهينه سازي مصرف انرژي ميتوانستيم روي موتورهاي الكتريكي   تا اينجا درمورد مجموعه اقداماتي كه

درصد مصرف انرژي در  35بيش از  93اعمال كنيم بحث شد. اشاره شد كه در كشور ايران در سال 
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در صد نيز ميرسد.  65موتورهاي الكتريكي بخش صنعت بوده است . البته اين مقدار در كشورهاي صنعتي تا 

اين امر اهميت بهينه سازي مصرف انرژي در موتورهاي الكتريكي را نشان ميدهد. در اين قسمت از مقاله در 

ور در كاهش مصرف انرژي صحبت خواهيم كرد. سعي مورد تاثير استفاده از كنترل كننده هاي دور موت

ميكنيم با استفاده از تعدادي مثال اهميت موضوع را نشان دهيم . بطور خالصه در كاربردهاي صنعتي 

زيادي، صرفه جوئي كه با استفاده از كنترل كننده دور موتور در مصرف انرژي حاصل ميشود بمراتب بيشتر 

 قبلي مقاله است. از اقدامات برشمرده در قسمتهاي

و يا  فناستفاده از موتورهاي مجهز به كنترل كننده دور موتور ، امكان اعمال تغييرات الزم در سرعت موتور 

فرآيند مورد نظر از اتالف انرژي ايجاد شده به پمپ را بطور دائم فراهم آورده و بدين ترتيب مي توان با توجه 

، و هر گونه  ق داده شدهيتطب موتور به بار ويبا استفاده از دراد . در تنظيم كننده هاي مكانيكي جلوگيري نمو

     حذف  يا استپ كردن ا دمپرير ير شيم كننده نظيا ادوات تنظيو  نياز به خاموش و روشن كردن موتور

مي گردد . همچنين كنترل سرعت دقيق و متعاقب آن توان خروجي قابل دسترسي بوده و با توجه به 

دارات الكترونيكي ، استهالك قسمتهاي كنترل كننده در حد بسيار پايين خواهد بود . تصميم استفاده از م

گيري در مورد استفاده از موتور با كنترل كننده دور متغيير بستگي به نوع كاربرد مورد نظر دارد . از آنجا كه 

اشد و با توجه به اينكه صرفه هزينه اوليه اين سيستمها )كنترل كننده دور موتور( بيش از ساير روشها مي ب

جوئي ناشي از باال بودن بازدهي تنها بصورت كاهش هزينه راهبري نمايان مي شود، لذا استفاده از موتورهاي 

مجهز به كنترل كننده دور در طول زمان منجر به صرفه جوئي اقتصادي مي شود . معموالً بسته به نوع 

 تا سه سال متغير خواهد بود . بازگشت سرمايه گذاري بين يك  كاربرد زمان

قيمت اوليه است. بدين معني كه سيستم بر   متاسفانه در اكثر موارد مهمترين عامل در انتخاب محرك

مبناي كمينه سازي هزينه اوليه انتخاب مي شود. در حاليكه در طول عمر مفيد آن هزينه قابل توجهي صرف 

 انرژي تلف شده و يا تعمير و نگهداري مي شود .

 ر نشان داده شده است.يدور متغ يزان استفاده از كنترلرهاي( م5در شكل) 
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را كنترل كنند.  DCو  AC يدارند. آنها قادرند انواع موتورها يدور موتور انواع مختلف يكنترل كننده ها

 ن روش كنترليباشد. ساده تريبكار رفته در ساختمان آنها م يمت كنترلرها وابسته به نوع تكنولوژيق

ن روش، بطور ينك ايباشد. ايثابت( م V/Fا كنترل يت نسبت ولتاژ به فركانس)يروش تثب AC يموتورها

ن نوع كنترلرها از نوع اسكالر بوده و بصورت يرد. ايگيمورد استفاده قرار م يصنعت يگسترده در كاربردها

ن يآن است. در مقابل ا يكنترل يستمهايس ين روش سادگيت ايكنند. مزيخوب عمل م يداريحلقه باز با پا

 باشند.يع مناسب نميبا پاسخ سر يكاربردها ينوع كنترلرها برا

 يكنترل ين كاربردها روشهايك باال هستند. در ايناميبا د ياز كاربردها يابزار نمونه هائ ينهايروبوتها و ماش

تور به دو مولفه تورك ان استايجر يك مولفه هايبا تفك يبردار يكنترل يشود. در روشهاياستفاده م يبردار

ر موتور ينظ  ACشود كه موتور يداده م يبيترت PI يساز و فلو ساز، و كنترل آنها با استفاده از رگوالتورها

DC موتور  يايب تمام مزاين ترتيكنترل شود. و بدDC يع آنها در موتورهاياز جمله پاسخ گشتاور سر 

AC 20 – 10حدود  يبردار  يسخ گشتاور در روشهامثال پا يز در دسترس خواهد بود. براينms  و در

نك يا است.  5msن زمان حدود ي( اDirect Torque Controlم گشتاور)يكنترل مستق يروشها

ن مقاله است. در يآنها خارج از حوصله ا يشده است كه بررس ياده سازيپ يمتعدد يكنترل بردار يروشها
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 ياز انواع روشها ي( خالصه ا6گردد. در شكل)يربرد انتخاب مهر حال نوع كنترلر مطلوب، متناسب با كا

 ش داده شده است.ينما AC يكنترل موتورها

 

 AC يكنترل موتورها ياز انواع روشها ي(: خالصه ا6شكل)

 مزاياي استفاده از کنترل کننده هاي دور موتور -

توليد و هم در صرفه جوئي مصرف  مزاياي استفاده از كنترل كننده هاي دور موتور هم در بهبود بهره وري

انرژي در كاربردهائي نظير فنها ، پمپها، كمپروسورها و ديگر محركه هاي كارخانجات ، در سالهاي اخير كامال 

مستند سازي شده است. كنترل كننده هاي دور موتور قادرند مشخصه هاي بار را به مشخصه هاي موتور 

يزي از شبكه ميكشند و لذا نيازي به تابلوهاي اصالح ضريب بار تطبيق دهند. اين اسباب توان راكتيو ناچ

 ندارند. در زير به مزاياي استفاده از كنترل دور موتور اشاره ميشود:

در صورت استفاده از كنترل كننده هاي دور موتور بجاي كنترلرهاي مكانيكي، در كنترل    -1

اصل ميشود. اين صرفه جوئي جريان سياالت، بطور مؤثري در مصرف انرژي صرفه جوئي ح

 عالوه بر پيامدهاي اقتصادي آن موجب كاهش آالينده هاي محيطي نيز ميشود.

ويژگي اينكه كنترل كننده هاي دور موتور قادرند موتور را نرم راه اندازي كنند موجب ميشود     -2

و گيري شود. عالوه بر كاهش تنشهاي الكتريكي روي شبكه ، از شوكهاي مكانيكي به بار نيز جل

رينگها و لباين شوكهاي مكانيكي ميتوانند باعث استهالك سريع قسمتهاي مكانيكي ، ب



   

  

 شرکت   باالبر آسیاسهند فنی مهندسی 
پله های برقیطراحی،اجرا در زمینه بهینه سازی مصرف انرژی مشاوره،              

77129597- 19068092590 -19010980591 کارشناس فنی:         

 

 

sahandescalator@yahoo.com 

www.sahandescalator.ir 

كوپلينگها، گيربكس و نهايتا قسمتهائي از بار شوند. راه اندازي نرم هزينه هاي نگهداري را 

 كاهش داده و به افزايش عمر مفيد محركه ها و قسمتهاي دوار منجر خواهد شد.

ان ي% جر18و كمتر از يموتور با استفاده از درا يده شده از شبكه در هنگام راه اندازيان كشيجر   -3

 موتور است.  ياسم

 ب قدرت ندارند.ياصالح ضر ياز به تابلوهايدور موتور ن يكنترل كننده ها     -9

سرعتهاي در صورتي كه نياز بار ايجاب كند با استفاده از كنترل كننده دور ، موتور ميتواند در    -5

 پائين كار كند . كار در سرعتهاي كم منجر به كاهش هزينه هاي تعمير و نگهداشت ادواتي نظير

)براي كاهش دور خواهد شد....مجموعه هندريل وگيربكس وو  زنجير استپ چين نگها،يرلبب

 ال سي فرمان ميدهد انجام ميگيرد.( پله برقي از طريق سنسورها كه به پي درموتورهاي

كنترل كننده دور قادر است رنج تغييرات دور را ، نسبت به ساير روشهاي مكانيكي تغيير  يك   -6

دور، بميزان قابل توجهي افزايش دهد. عالوه بر آن از مسائلي چون لرزش و تنشهاي مكانيكي 

 نيز جلو گيري خواهد شد.

درند راه حلهاي كنترل كننده هاي دور مدرن امروزي با مقدورات نرم افزاري قوي خود قا   -9

 متناسبي براي كاربردهاي مختلف صنعتي ارائه دهند.

 مديريت بهينه سازي مصرف انرژي و نقش کنترل کننده هاي دور موتور -

امروزه در كشورهاي صنعتي الزامات زيست محيطي از يكسو و رقابت بنگاههاي اقتصادي از سوي ديگر ، 

ر غير قابل اجتناب در آورده است. مجموعه اقداماتي كه براي مديريت بهينه سازي انرژي را در بصورت يك ام

صرفه جوئي انرژي در كارخانجات صورت ميگيرد شامل مواردي چون جايگزيني موتورهاي الكتريكي با انواع 

موتورهاي با بازدهي باال، استفاده از كنترل كننده هاي دور موتور در كاربردهائي كه اتالف انرژي در آنها زياد 
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، بازيافت انرژي از پروسه هاي حرارتي و نظاير انها ميشود. نتايج اعمال چنين اقداماتي نشان ميدهد در است

موارد زيادي ، و بخصوص در جاهائي كه از فنها ، پمپها، و كمپروسورها در فرايند توليد استفاده ميشود، 

نترل فرايند، تاثير قابل توجهي در عالوه بر انعطاف پذير نمودن ك  بكارگيري كنترل كننده هاي دور موتور

 كاهش مصرف انرژي داشته است. در بسياري از موارد زمان بازگشت سرمايه بين يك تا سه سال ميباشد. 

ه يو توجي% آنها استفاده از درا25ش از يكه در بيو هستند. در حالي% موتورها مجهز به درا18كمتر از 

 .[16]دارد ياقتصاد

 يانرژ يل صرفه جوئيپتانس يالديم 2885تا سال  [10]ه اروپا يگرفته توسط اتحاد بر اساس مطالعات انجام

 44.7ش از يزان بين ميه اروپا وجود دارد. كه از ايعضو اتحاد يع كشورهايدر صنا TWh 63.5بالغ بر 

TWh ندمان با را يه استفاده از موتورهايتنها در سا يانرژ يزان صرفه جوئين ميدارد. ا يه اقتصاديآن توج

ج ياست. نتا %63حدود  يه اقتصاديتوج يدارا يو در صرفه جوئيد. كه سهم درايايو بدست ميباال و درا

 د.يكني( مشاهده م3را بطور خالصه در جدول) ين مطالعاتيچن

 

( و EEMبا راندمان باال) يبا استفاده از موتورها يانرژ يصرفه جوئ يو اقتصاد يل فني(: پتانس3جدول)

 .2885ه اروپا تا سال يعضو اتحاد ي( در كشورهاVSDكنترل دور)
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ه اروپا مشخص نموده است. يز در اتحاديرا ن يانرژ يصرفه جوئ يل اقتصاديك بار پتانسيمطالعه فوق با تفك

 د. يكنيمشاهده م  (9ج آنرا در شكل)يكه نتا

 

 .نوع بار  كيه اروپا به تفكيعضو اتحاد يدركشورها ياقتصاد يل صرفه جوئي(: پتانس9شكل)

 موتورهامثال از محاسبات صرفه جوئي انرژي در   -

توجه ميكنيم.  كه در مورد )موتور فن( استبه مثال زير موتورهابراي روشن شدن تاثير استفاده از درايو در

 ( ميباشد: Affinity Lawsنخست اشاره ميكنيم به قوانين حاكم بر فن كه موسوم به قوانين افينيتي )

Eq. 1:   (N1 / N2)   =  Q1 / Q2 

Eq. 2:   (N1 / N2)
2  

=  P1 / P2 

Eq. 3:   (N1 / N2)
2
  =  T1 / T2 

Eq. 4:   (N1 / N2)
3
  =  HP1 / HP2 

معرف توان  HPمعرف گشتاور،  Tمعرف ميزان جريان سيال،  Q  معرف سرعت، Nدر معادالت فوق 

 است. معرف فشار Pو  مصرفي
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در هر هفته  موجود است. و سيكل كار آن را %45با راندمان  250hpحال فرض ميكنيم يك فن با موتور 

 بصورت زير در نظر ميگيريم:

 

 بدون استفاده از درايوميزان انرژي مصرفي در هر هفته برابر است با:

 

 با استفاده از درايوميزان انرژي مصرفي در هر هفته برابر است با:

 

 با: ميزان صرفه جوئي انرژي در سال برابر است

 

سنت در نظر بگيريم ارزش انرژي صرفه جوئي شده برابر خواهد  9و اگر ارزش هر كيلووات ساعت انرژي را 

  بود با:

 ماشين تزريق پالستيك -

در صد صرفه جوئي در  58در يك ماشين تزريق پالستيك استفاده از كنترل كننده دور موتور ميتواند تا 

 براي روشن شدن اين مطلب به دياگرام زير توجه ميكنيم: .[2]مصرف انرژي بدنبال داشته باشد
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بدون استفاده از درايو -مصرف انرژي در يك سيكل كاري ماشين تزريق پالستيك (16) شكل  

در دياگرام فوق مصرف انرژي در يك سيكل كاري نشان داده شده است. اين حالت نرمال كار ماشين بوده و 

نشده است. با استفاده از كنترل كننده دور موتور ميتوان توان تلفاتي ماشين  در اين وضعيت از درايو استفاده

را بميزان قابل توجهي كاهش داد. مضافا اينكه در اين صورت ماشين خيلي نرمتر كار كرده و از شوكهاي 

ر مكانيكي اجتناب خواهد شد. خود اين امر منجر به كاهش هزينه هاي تعمير و نگهداشت ماشين ميشود . د

 دياگرام زير توان مصرفي ماشين در حالت كار با كنترل كننده دور موتور نمايش داده شده است:

 

 

 با استفاده از درايو -( مصرف انرژي در يك سيكل كاري ماشين تزريق پالستيك19شكل )

ليل كيلووات ساعت تق 29كيلوات ساعت به  92از   با مقايسه دو دياگرام مشاهده ميشود كه مصرف انرژي

 پيدا كرده است.
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 سات آب و فاضالب يدر تاس يانرژ يصرفه جوئ -

ه فاضالب شهر گرومز يستم تصفيكه درس [12]گزارش كرده است  AC يوهايسازنده درا Vaconشركت 

ستم فوق ياست كه در س ين درحاليبدست آوده است. ا يانرژ يصرفه جوئ %40.5و يسوئد با استفاده از درا

را ه  Vaconنك شركت يدا كرده است. ايكاهش پ %53ز ين يائيميمصرف مواد ش  وياو با استفاده از در

سات، انتخاب ين تاسيا ين راه حلها شامل طراحيدهد. ايسات آب و فاضالب ارائه ميدر تاس يجامع يحلها

 . [13]شود يم يانرژ يو، و محاسبات صرفه جوئيدرا

 کمپرسورها -

زان يخود را بم يديتول يكمپروسورها يو مصرف انرژيتفاده از دراشركت اطلس كوپكو موفق شده است با اس

و فشار كمپروسور ين دستاورد مهم اطلس كوپكو توانسته است با استفاده از درايكاهش دهد. در كنار ا  35%

ش از يب قدرت را به بيد و ضريرا محدود نما يان راه اندازيكنترل كند، جر يشتريب يداريرا با دقت و پا

 1449ب قدرت ندارند. از سال ياصالح ضر يبا خازنها يازين كمپروسورها نيب اين ترتيساند. و بد% بر45

ر يا را تسخيدن يكرده است توانسته است بازار كمپروسورها ين كمپروسورها را معرفيببعد كه اطلس كوپكو ا

ك ي يت رقابتيش مزيزااز اف ينمونه خوب  ت،يفيو ارائه محصول با ك يدر طراح يستميكرد سين رويكند. ا

 باشد.يم يبنگاه اقتصاد

 روگاههاين -

 يبخار يروگاههاين يوجود دارد. مصرف داخل يانرژ يصرفه جوئ يبرا يل قابل توجهيروگاهها پتانسيدر ن

 FDفن،  IDعمدتا در  يزان انرژين ميروگاه باشد. ايد شده توسط نيتول يدرصد انرژ 19تا  5ن يتواند بيم

 يك مطالعه مورديشود. يون و خنك كن مصرف ميركوالسيس ينگ تاورف پمپهايكول يهاد پمپ، فنيفن، ف

و در يدرا يري، با بكارگيمگاوات 218 يروگاهيواحد ن 22كه از مجموع  [14]دهديهند نشان م يروگاههاياز ن

ون يليم 11.3، به ارزش يلووات ساعت انرژيون كيليم  150، ساالنه بالغ بر  BFP يا پمپهايو  ID يفنها
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ون دالر يليم 9/25ه يول يه گذارياست كه ارزش سرما ين در حاليگردد. ايحاصل م يانرژ يدالر صرفه جوئ

ه مستهلك شده و ياول يه گذاريسال سرما 3/2توان انتضار داشت كه در كمتر از يب مين ترتيبوده است. و بد

 د.يكنيرا مشاهده م يبررس نياز ا ي( خالصه ا9روگاهها گردد. در جدول)يب نينص يد سرشاريعوا

 

باال بمنظور كاهش مصرف  يبا مصرف انرژ ياز كاربردها يو در برخيج استفاده از دراينتا ي(: بررس9جدول)

 روگاهها در كشور هند ين يداخل

 

 

 مسائلي که درايوهاي دور متغير بوجود مياورند. -

گيري آنها بايد دقت كافي به عمل آيد. خصوصا هر چند كه درايوها مزاياي زيادي دراند ولي در انتخاب و بكار

اگر درايوهاي مورد بحث توانهاي باالئي داشته و توليد كارخانه به عملكرد آنها كامال مرتبط باشد. در واقع 
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تحقيقات نشان داده است كه نگراني از ضريب اطمينان درايو بعنوان يكي از موانع اصلي در عدم رغبت 

 . [10]ا در صرفه جوئي انرژي ميباشدصنايع به استفاده از آنه

( از تكنولوژي ساخت پيچيده اي برخوردارند. اينها Medium Voltage Drivesدرايوهاي ولتاژ متوسط )

معموال تركيبي از الكترونيك قدرت، كنترل، ميكروكامپيوترها، ترانسفورماتورها و فيلترها ميباشند. پر واضح 

درايو نهائي امري دشوار و نيازمند زمان و بسيج كارشناسان متخصص  است كه ارزيابي اين اجزا و انتخاب

و مورد يو انتخاب درا يابيو را در ارزيداران درايتواند خرير مين حال چهارچوب ساده زيبا ا خواهد بود.

در اين چهارچوب پيچيدگيهاي داخلي درايو مورد توجه قرار نميگيرد. بلكه سعي ميشود دهد.  يارينظرشان 

و را يدرا ي( مسائل جانب14ن اساس مطابق شكل)يبر ا ثار جانبي درايو عملكرد آن مورد ارزيابي قرارگيرد.از آ

 م.يكنين مييآنها تع يابيارز يبرا ينموده و مالكهائ يطبقه بند

 

 آنها يولتاژ متوسط با توجه به آثار جانب يوهايدرا يابيارز يبرا يشنهادي(: چهارچوب پ14شكل)

ين ميكند كه شبكه برق كارخانه تحت تاثير عملكرد درايو قرار نگيرد. اين موضوع وقتي مالك اول تضم

اهميت بيشتر پيدا ميكند كه توان درايوهاي مورد بحث زياد باال باشد. اعوجاجهاي ناشي از عملكرد درايو 

روي شبكه ميتواند عملكرد ساير دستگاههاي حساس كنترلي را مختل سازد، تداخل در خطوط 

ابراتي كارخانه ايجاد نمايد، و يا توان راكتيو از شبكه كشيده شود. و واكنش سازمانهاي برق منطقه مخ
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اي را بدنبال داشته باشد. خالصه اي از روشهاي مختلف جهت كاهش هارمونيكهاي ناشي از عملكرد 

 ( آمده است.6بارهاي غير خطي و از جمله درايو در جدول)

    

زان يم

ر يتاث

 يرو

THID 

 ير روياثت

 كهايهارمون

 مالحظات

 يسازگار

با 

IEEE519 

ا ي ACراکتور 

DC 

  

29%-

45%  

  

  نيمرتبه پائ

  

 متين قيكمتر -

 يحاالت گذرا AC يراكتورها -

 كننديرا محدود م يورود

   چك يمسئله افت ولتاژ رو -

 ريخ

            

ترانسفورماتور 

 زولهيا
 ريخ متيكم ق -   45%  

            

ر يغ يلترهايف

 فعال

Trap 

Tuned  

 مورد نظر 20%

 مت متوسطيق -

 ك يكاستن از آستانه تحر -

 ستميس
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Broadband 

Low pass  

 مورد نظر 5%

 گران يليخ -

ك يكاستن از آستانه تحر -

 ستميس

  ستميس يداريكاهش پا -

بله بصورت 

 محدود

            

 ويس اکتيوايد

VFD  با

 وياکت يورود
 نيرتبه پائم  

 گران -

 دهديضرب قدرت را بهبود م -

استاندارد استفاده  IGBTاز  -

 كند يم

 بله

 نيمرتبه پائ   ويلتر اکتيف  

 گران -

- MTBF كم 

 مرتبه باال يكهايش هارمونيافزا -

  دهديضرب قدرت را بهبود م -

 بله

            

 يستمهايس

چند پالسه: 

12,18,24 

   %24 پالسه 12

 متوسط متيق -

  انيحساس به عدم تقارن جر -

 ريخ
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   <%5 پالسه 18  

  MTBFن يباالتر -

 مقاوم در برابر شرائط گذرا -

  انيحساس به عدم تقارن جر -

 بله

 دور موتور يكنترل كننده ها از عملكرد  يناش يكهايكاهش هارمون ي(: روشها6جدول)

 Medium Voltage Drivesتاژ متوسط يا در درايوهاي ول IEEE519توصيه ميشود استانداردهاي  

% و توتال 5اين استاندارد ملزم ميكند كه توتال هارمونيك ولتاژ در شبكه كمتر از  بطور خالصه رعايت شود.

% باشد. همچنين الزم است ضريب قدرت درايو در تمام رنج تغييرات دور باالي 3هارمونيك جريان كمتر از 

 % باشد.45

د كه برق خروجي از درايو تنشهاي ولتاژ و جريان اضافي به موتور تحميل نخواهد مالك دوم تضمين ميكن

كرد. تنشهاي ولتاژ ميتواند عايق موتور را تحت فشار قراردهد. از سوي ديگر جريانهاي هارمونيكي ميتوانند 

القاي جريانهاي باعث نوسانات گشتاور در موتور و بار بشوند. اعوجاج در ولتاژ و جريان موتور ميتواند باعث 

رينگهاي موتور شده و فرسايش سريع آن را بدنبال داشته باشد. مضافا اينكه جريانهاي لبمخرب در ب

ولتاژ  يشكل موجها (28هارمونيكي در موتور منجر به ايجاد حرارت اضافي در موتور خواهد شد. در شكل)

و، و يدرا ينالهايدر ترم ي ولتاژ خروجدر شكل موج باالخروجي يك درايو نمونه را ميتوانيد مشاهده كنيد. 

 1588دامنه اسپايكهاي ولتاژ حدود د. يكنيموتور را مشاهده م ينالهايدر ترم ين ولتاژ وروديشكل موج پائ

 ولت است. اين اسپايكها ميتوانند عايق موتور را تحت فشار قرار دهند.
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 يقدرت و خازنها يچهايملكرد سوئاز ع يناش يكهايو و اسپايك دراياز  ي(: شكل موج خروج28شكل)

 ستم:يس يپراكندگ

موتور ين شكل موج وروديو. شكل موج پائيدرا يشكل موج باال شكل موج خروج   

يك معيار خوب براي كيفيت توان خروجي درايو را ميتوان محدوديت طول كابل موتور به درايو قرار داد. 

ل درايو به موتور اعمال ميكنند. آنها ميگويند اگر اغلب سازندگان درايو محدوديت هاي زيادي در طول كاب

متر بيشتر باشد الزم است از فيلتر براي سازگاري درايو به موتور استفاده گردد. از  188طول كابل مثال از 

 اين رو براي حصول اطمينان از كيفيت توان خروجي درايو به سه معيار زير توجه ميكنيم:

 ايو به موتور نبايد از سوي سازنده درايو محدود گردد.طول كابل خروجي از در        -

 حتي االمكان در خروجي درايو ضرورتي براي استفاده از فيلتر نباشد.        -

درايو بايد سازگار با هر نوع موتور استاندارد موجود بوده و نيازي به كار مهندسي جهت         -

 تطبيق درايو به موتور نباشد.

ميكند كه درايو حداقل تاثير را روي بار و كوپلينگها داشته باشد. نوسانات گشتاور باعث مالك سوم تضمين 

استهالك سريعتر بار و كوپلينگها ميشود. اينها آستانه تحريك سيستم را نيز پائين مياورند. ضمنا درايو بايد 
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زان نوسانات گشتاور يا بتواند گشتاور مورد نياز بار را در تمام سرعتها تامين نمايد. توصيه ميشود مي

Torque Pulsation  در رنج تغييرات دور باشد. %0.5در خروجي درايو كمتر از 

مالك چهارم تضمين ميكند كه درايو با هزينه كمتر كار خود را انجام بدهد و خود عاملي براي وقفه در توليد 

اشد. و از پشتيباني فني مطمئن نگردد. همچنين درايو فانكشنهاي ساده اي داشته و بسهولت قابل سرويس ب

 و سريع برخوردار باشد.

مالك پنجم ميتواند از اين لحاظ مورد توجه قرار گيرد كه احتمال آن را بدهيم كه مشتريان ديگري كه از 

 درايو مشابه استفاده ميكنند، در انتخاب و بكار گيري درايوهايشان بررسي هاي كافي كرده اند.

 Perfect Harmonyولتاژ متوسط درايوهاي  -

مشكالت  Perfect Harmonyولتاژ متوسط  يوهايدرا يبا معرف ASIRobiconشركت  1449در سال 

ن نوع يع از مسائل ايصنا يهاينگران Perfect Harmony يوهايدرا يبر شمرده در باال را حل نمود. با معرف

 3888ش از ينك بيكه ايرف شد. بطورج بر طيت توان بتدريفينان و كيب اطميكها، ضرير هارمونيوها، نظيدرا

از  يخالصه ا ( 9بكار گرفته شده است. در جدول ) يديكل يع و كاربردهايوها در صناين نوع درايدستگاه از ا

 وها آمده است. ين درايمنحصر بفرد ا يهايژگيو
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 Perfect Harmony يوهايشرفته دراياز مشخصات پ ي(: برخ9جدول)

 ه هايتوص -

ن نوع يد. در ايريستم را در نظر بگيا چند موتور كل سيك ي يبجا يمصرف انرژ يازنه سيدر به -1

ر يو تعم يستمها از جمله بهره بردارير سيسا ير اقدامات مورد نظر رويها الزم است تاث يبررس

 رد.يونگهداشت بدقت مورد توجه قرار گ

ستم مورد نظر را مورد يچرخه عمر س ينه هايد موتور كل هزيدر خر يريم گيدر هنگام تصم -2

 ينه هايك موتور، نسبت به هزيد يه خرينه اوليد كه معموال هزياد داشته باشيد. بيتوجه قرار ده

 ز است.يستم ناچيد سير و نگهداشت آن در طول عمر مفيو تعم يانرژ

اجتناب از بار يگر از انتخاب موتور بزرگتر از نيد. بعبارت ديموتور را متناسب با بار انتخاب كن  -3

 د.يكن

د. ي( را انتخاب كنEnergy Efficient Motorsبا راندمان باال) يد موتور، موتورهايهنگام خر  -9

با راندمان باال  يد از موتورهايد از او بخواهيدهين ساز ميرا به ماش ينيو اگر سفارش ساخت ماش

 استفاده كند.

( Frequency Converterدور موتور)ر دور است از كنترل كننده يياز به تغيكه ن يدر جاهائ -5

 د.ياستفاده كن

 د.يدر كنترل فلو/حجم در پمپ/فن از كنترل كننده دور موتور استفاده كن  -6

 ينه هايك موتور سوخته با توجه به هزي يك موتور با راندمان باال بجاي ينيگزيمعموال جا  -9

 يالمقدور بجا يك حتيستماتيس ياهيشود با بررسيه مين توصياست. بنابرا يچرخه عمر آن اقتصاد

 د.ين كنيگزيمجدد موتور سوخته آنرا با موتور با راندمان باال جا يچيم پيس
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 د.يع برق كارخانه را همواره چك كنيشبكه توز  -0

 موتور باشد. يد ثابت و برابر با ولتاژ ناميبه موتور با يولتاژ اعمال  -4

 د.يكن يموتورها را بموقع روغنكار  -18

 د.يموتور را كنترل كن يد. و دمايه موتور را همواره كارآمد نگهداريستم تهويس  -11

 د.يكن يرياز عدم تقارن ولتاژ برق كارخانه جلوگ  -12

 د.ياز ترانسفورماتور متناسب با بار استفاده كن -13

بعمل  يشتري( دقت بMedium Voltage AC Driveولتاژ متوسط) يو هايدر انتخاب درا  -13

 د.(يرين مقاله كمك بگيدر ا يشنهاديشود از چهارچوب پيه ميد.) توصيآور

با  يكيالكتر يانرژ ياز صرفه جوئ يه ناشيهمواره حاضر است بازگشت سرما سهند باالبر آسياشركت   -19

سات شما خواهد يدر تاس يه گذاريخود حاضر به سرما يدر موارد يد. حتين نمايو را تضمياستفاده از درا

ن شركت يد با ايتوانيشود ميو ميتا آنجا كه مسئله مربوط به استفاده از درا يانرژ يزين در مميبرابود. بنا

  د.يمشاوره كن

سال گارانتي  يك كه درايو مذكور داراي مي باشد. مارک امرونپيشنهاد اين شركت جهت نصب درايو با 

 ميباشد.

ايو به شرح ذيل مي باشد:الزم به ذكر است رزومه كاري اين شركت در زمينه سيستم در  

مجتمع تجاري خليج فارس ) سه راه امين الحضور( 1  

مجتمع تجاري دنياي نور ) رسالت (  2  

چهار راه مولوي(مجتمع كارامد ) 3  

پل عابر پياده مكانيزه قيطريه 9  
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ديه )همدان (يمجتمع تجاري سع 5  

مركز خريد دلتا ) همدان ( 6  

باد (بازار بزرگ شيخ بهايي ) نجف آ 9  

هتل پارك ) اروميه( 0  

ميالد نور ) قائمشهر ( 4  

الماس شهر ) اردبيل ( مجتمع تجاري 18  

مجتمع تجاري ايرانيان )قزوين (  11  

مجتمع تجاري طالقاني ) كرج ( 12  

فرهنگسرا ( –تهرانپارس  –باقري  –مترو تهران ايستگاه هاي ) تجريش  13  

مجتمع تجاري امير )تهران( -19  

بازار مبل يافت آباد -15  

پاساژمينا )تهران(-16  

مجتمع تجاري طالقاني كرج-19  
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