
 

 

 الکترونیک صنعتیمعرفی آزمایشگاه 

 1عضو هیئت علمی دانشگاه، حامد مالاحمدیان

 چکیده  اطالعات مقاله

 واژگان كلیدي:

كلید ، الکترونیک صنعتی

نیمه هادي، یکسوساز، 

دور اینورتر، كنترل برشگر، 

  القاییموتور 

و مفاهیم مربوطه برای  الکترونیک صنعتیآموزش کاربردی و عملی سیستم های  

معرفی و بررسی حائز اهمیت می باشد. صنایع و مهندسین  دانشجویان رشته مهندسی برق

در و اینورترها  DCو  ACانواع کلیدهای نیمه هادی، مبدل های یکسوساز، برشگر های 

. امکان انجام آزمایش های مربوط به مدارهای تکفاز و سه این دستگاه ها فراهم شده است

 فاز توسط منبع تغذیه حفاظت شده و بردهای قدرت و فرمان مهیا شده است. 

 

 دیود و تریستور 

مورد  یصنعت کیقدرت به وفور در مدارت الکترون یودهاید

و  DC یبرشگرها ها،کسوکنندهی. در رندیگیاستفاده قرار م

ACگرددیقدرت استفاده م یودهایاز د رهیو غ نورترهای، ا .

متوسط در  انیحداکثر ولتاژ معکوس و جر یپارامترها

آنها در  ریباشند و مقاد یم تیحائز اهم ودیانتخاب د

و  ینماد مدارزیر  1 لحاظ گردد. در شکل دیبا هایراحط

 مشخصه آن رسم شده است. یمنحن

 
 قدرت ودید انیجر -ولتاژ یمنحن -1شکل

 

                                                      
1 Email: info@abzarazma.com 
2 Silicon Controlled Rectifier 

3 Latch Current   
4  Hold Current 

ترین قطعات مورد استفاده در الکترونیک قدرت از معروف 

-باشد که قابل مقایسه با دیود میمی  2SCR تریستور یا

این المان سه پایه بوده و عالوه بر آند و کاتد پایه  .باشد

دیگری به نام گیت دارد که برای روشن شدن می بایست 

دو مشخصة به این پایه جریان تزریق شود. تریستورها دارای 

نشتی )حالت قطع( و هدایت دیودی )حالت وصل(  جریان

نکته قابل ذکر درباره تریستورها این است که در  .می باشند

طراحی مدارات با استفاده از این قطعه باید به حداقل جریان 

اندازی یا جریان ( و حداقل جریان راهGTIتحریک گیت )

تریستور توجه شود. ( برای روشن شدن (LI3 کاتد-آند

چه جریان تریستور از مقدار همچنین باید توجه گردد چنان

( کمتر شود تریستور در آستانه خاموشی HI4) مینیمم

 Error! Reference source notگیرد . در قرار می

found. منحنی مشخصه آن نشان  3در شکل نماد مداری و

 داده شده است.

 



 

 

 
 ی تریستورنماد مدار -2شکل

 
 ستوریتر انیجر -ولتاژ یمنحن -3شکل

 

پایه است که رفتار آن بسیار شبیه به  3ای ترایاک قطعه

تریستور بوده با این تفاوت که قابلیت تریگر و هدایت در هر 

 2 دلیل همین به. دارد را قدرت هایترمینالدو جهت از 

 MT2و  MT1را با اسامی مشابه  آن قدرت ترمینال

کنند. از جهت ساختار داخلی نیز شباهت گذاری مینام

در شکل  و ینماد مدار 4زیادی با تریستور دارد. در شکل 

 نشان داده شده است. اکیمشخصه ترا یمنحن 5

 

 
 نماد مداری ترایاک -4شکل

 
 اکیمشخصه مشخصه ترا یمنحن -5شکل

 
 اکیترا یکار ینواح شینما -6شکل

 

 يودیتکفاز دیکسوسازهاي  

 میتنظ ،یمانند شارژ باطر یصنعت یندهایاز فرآ یاریدر بس

به توان  اجیفلزات و ... احت ی، آبکارDC یدور موتورها

در  یکیوجود دارد. معموالً توان الکتر DC یکیالکتر

 لی. جهت تبدباشدیم AC فازسه و فازدسترس از نوع تک 

 .شودیاستفاه م کسوسازهایاز  DCبه  ACتوان 

و تمام موج  موجمین یبه دو دسته کل کسوکنندهی یمدارها

در  انیموج جر مین هایکسوکنندهی. در شودیم میتقس

جهت است در  کیفقط در  AC هیاز خطوط تغذ کیهر

 یدر تمام انیتمام موج جر هایکسوکنندهیکه در  یحال

 متناوب است. AC هیخطوط تغذ

به  توانیآنها را م هاکسوکنندهیاز  یگرید بندیدسته در

کنترل شونده و تمام  مهیقابل کنترل، ن ریغ هایکسوکنندهی

 هایکسوکنندهی شیآزما نیکرد. در ا میکنترل شونده تقس

 کسوکنندهی ی. در مدارهامکنییم یقابل کنترل را بررس ریغ

استفاده شده و دامنه ولتاژ  ودیکنترل نشده فقط از د

 . باشدیم یثابت و به اندازه دامنه ولتاژ ورود یخروج

است.  acو  dcدو مولفه  یها دارا کسوکنندهی یخروج ولتاژ

موج و  میتک فاز ن کسوکنندهی یرابطه متوسط ولتاژ خروج



 

 

شده  انی( ب2-2( و )1-2در روابط ) بیتمام موج به ترت

 :شوندیمحسوب م یولتاژ خروج dcاست که همان مولفه 

(2-1)                                   𝑉𝑑𝑐 =
√2

𝜋
𝑉𝑙𝑖𝑛𝑒(𝑟𝑚𝑠)  

(2-2)                                 𝑉𝑑𝑐 =
2√2

𝜋
𝑉𝑙𝑖𝑛𝑒(𝑟𝑚𝑠)  

بدست  ریاز رابطه ز یولتاژ خروج acموثر مولفه  مقدار

 . دآییم

(3-2)                              2 2

ac rms dcV V V= −  

 بیشکل و ضر بیضر ریها دو متغ کسوکنندهیمورد  در

ولتاژ  تیفیک یاست که به نوع تیاهم یدارا زین پلیر

 . کندیم انیرا ب کسوشدهی

است و  یخروج کسوشدهیشکل ولتاژ  انگریشکل ب بیضر

مقدار موثر ولتاژ بر متوسط ولتاژ بدست  میاز حاصل تقس

 خواهد آمد.

گرفته شده  Form Factorکه از کلمه  FFشکل را با  بیضر

 ریشکل به صورت ز بی. رابطه ضردهندیم شیاست، نما

 است.

(4-2)                                             rms

dc

V
FF

V
= 

 RFاست که با  پلیر بیضر ها،کسوکنندهیمشخصه  گرید

ولتاژ  پلیمقدار ر یبه نوع پلیر بی. ضرشودینشان داده م

 . دهدیرا نشان م کسوشدهی

(5-2)                                           ac

dc

V
RF

V
=  

 يستوریتک فاز تریکسوسازهاي  

کنترل  مهیقابل کنترل، ن ریبه سه دسته غ هاکسوکنندهی

 نی. در ا شوندیم میشونده و تمام کنترل شونده تقس

 یو تمام کنترل شده بررس مهین هایکسوکنندهی شیآزما

 ستوریاز تر ودید یبه جا هاکسوکنندهینوع  نی. در اشودیم

از دامنه ولتاژ  یتابع DC یو ولتاژ خروج شودیاستفاده م

AC لحاظ . از باشدیم ستورهایآتش تر هیو زاو یورود

موج و  میبه دو دسته ن یشده از منبع ورود دهیکش انیجر

تنها در  انیموج جر میشوند. در نوع ن یم میتمام موج تقس

و در نوع تمام  شودیم دهیکش هیجهت از هر خط تغذ کی

 یاز منبع به سمت مدار جار انیموج در هر دو جهت جر

موج و  میتکفاز ن کسوسازی ی. روابط ولتاژ خروجشودیم

شده  انیب بی( به ترت2-3( و )1-3تمام موج در روابط )

 است.

(3-1)            𝑉𝑑𝑐 =
√2

2𝜋
𝑉𝑙𝑖𝑛𝑒(𝑟𝑚𝑠)(1 + cos 𝛼) 

(3-2)                    𝑉𝑑𝑐 =
2√2

𝜋
𝑉𝑙𝑖𝑛𝑒(𝑟𝑚𝑠) cos 𝛼          

 یکار تیدر وضع تواندیم یصنعت کیهر مدار الکترون

سلف در مدار  انیعمل کند . هرگاه جر وستهیناپ ای وستهیپ

 وستهیپ تیهدا تیصفر نشود مبدل در وضع چگاهیمبدل ه

 انیجر یاز دوره تناوب کار یو هر گاه در کسر کندیعمل م

 یعمل م وستهیناپ یکار تیسلف صفر شود مبدل در وضع

کننده معادالت هر مبدل بسته  فیروابط توص والکند. معم

 .کندیم رییآن تغ یکار تیبه وضع

موج تمام كنترل  میتک فاز ن کسوكنندهی -3-1

 شونده

نشان  7ل در شک یستوریموج تر میمدار یکسوساز تکفاز ن

 .داده شده است

شود. میمتصل  ستوریشدن به تر زولهیپس از ا تیفرمان گ

اپتوکوپلر  ایاز ترانس پالس و  توانینمودن م زولهیا یبرا

 .موداستفاده ن

 
 یستوریموج تر مییکسوساز تکفاز نمدار  -7شکل

 

كنترل شونده  مهیتکفاز ن کسوسازی -3-2

 تمام موج

نشان داده شده  8 مدار یکسوساز تکفاز تمام موج در شکل

اهم و سلف  200مقاومت  یازاتصال سر یاست. بار خروج

 شده است. لیتشک یهانر یلیم 100

 

 
 مدار یکسوساز تکفاز تمام موج -8شکل



 

 

درجه اختالف فاز  180ساق با  کی یستورهایفرمان تر

 .دشویداده م گریکدی به نسبت

 

 يودیسه فاز دیکسوسازهاي  

قابل  یولتاژ خروج ،یودینوع تمام د یهاکسوکنندهیدر 

موج و تمام  مین یبرا DC یو ولتاژ خروج باشدیکنترل نم

 :باشدی( م2-4( و )1-4موج سه فاز به صورت روابط )

(4-1)                               𝑉𝑑𝑐 =
3√6

2𝜋
𝑉𝑙𝑖𝑛𝑒(𝑟𝑚𝑠) 

(4-2)                               𝑉𝑑𝑐 =
3√2

𝜋
𝑉𝑙𝑖𝑛𝑒(𝑟𝑚𝑠) 

 میتنظ ،یمانند شارژ باطر یصنعت یندهایاز فرآ یاریدر بس

به توان  اجیفلزات و ... احت ی، آبکارDC یدور موتورها

در  یکیوجود دارد. معموال توان الکتر DC یکیالکتر

 لی. جهت تبدباشدیم AC فازسه و فازدسترس از نوع تک

. در شودیاستفاه م   کسوسازهایاز  DCبه  ACتوان 

به طور معمول از  لوواتیک 15باالتر از  یهاتوان

 لیشش فاز و باالتر( جهت تبد ایسه فاز ) یکسوسازهای

به طور  کسوسازی کی. گرددیاستفاده م یکیتوان الکتر

)سلف و  ویقدرت، عناصر راکت یها یهاد مهیمعمول از ن

محافظ  ی( و اجزاویخازن(، مدار فرمان )شامل کنترل و درا

 شده است. لیتشک

کنترل شونده سه پالسه  ریغ هایکسوسازی 10و  9 در شکل

 و شش پالسه نشان داده شده است. 

 
 پالسه ششکنترل شونده  ریغ کسوسازی -9شکل

 
 پالسه سهکنترل شونده  ریغ کسوسازی -10شکل

 شوندهسه فاز تمام كنترلیکسوسازهاي  

است مثل  ازین ریمتغ DCکه به ولتاژ  ییکاربردها یبرا

مورد استفاده قرار  کسوسازهای نی، اDCکنترل دور موتور 

توان باال استفاده از نوع تکفاز  ی. در کاربردهارندیگیم

گردد. رابطه یباشد و تنها از نوع سه فاز استفاده م یمردود م

 هیزاو و یورود ACو ولتاژ  یخروج DCدامنه ولتاژ  نیب

در  بیموج و تمام موج به ترت مینوع ن یبرا ستورهایآتش تر

 شده است. انی( ب2-5( و )1-5روابط )

(5-1)                     𝑉𝑑𝑐 =
3√3

2𝜋
𝑉𝑙𝑖𝑛𝑒(𝑚𝑎𝑥) cos 𝛼 

(5-2)                     𝑉𝑑𝑐 =
3√2

𝜋
𝑉𝑙𝑖𝑛𝑒(𝑚𝑎𝑥) cos 𝛼 

 

 زفاتک AC/AC هايمبدل 

کاربرد  AC یجهت کنترل توان بارها AC یبرشگرها

 یآتش ولتاژ موثر دو سر بار کنترل م هیزاو رییدارند. با تغ

 گردد.

که دارند به  هادیمین یدهایبرشگرها بسته به نوع کل نیا

 بندیمتقسی شوندهکنترل تمام و شوندهکنترل میدو نوع ن

جهت  ستوریتر کی از شوندهکنترل می. در نوع نشوندیم

 یمثبت ولتاژ ورود کلسیمیدر ن انیجر تیکنترل هدا

و در نوع تمام کنترل شونده از دو عدد  ددگریاستفاده م

 جهت اند؛معکوس قرار گرفته یکه به صورت مواز ستوریرت



 

 

 یمثبت و منف هایکلسیمیدر ن انیجر تهدای کنترل

 شود.یاستفاده م

 هشد كنترل نیمه فازتک ACبرشگر  -6-1

تکفاز  ACبرشگر  ک، ی11کل مدار نشان داده شده در ش

مدار تنها  نی. به کمک ادهدمی نشان را شوندهکنترل مهین

مثبت را کنترل نمود  کلسیمیدر ن انیجر تیهدا توانیم

شده با  یمواز ودید ،یولتاژ ورود یمنف کلیس میو در ن

 یروشن خواهد شد و ولتاژ بار برابر ولتاژ ولتاژ ورود ستوریتر

 .خواهد شد

 
 کنترل شونده مهیبرشگر تکفاز ن -11شکل

 هشد كنترل تمام فازتک ACبرشگر  -6-2

است که به  SCRدو  دارای شوندهتمام کنترل ACبرشگر 

شکل متصل شده اند. در  گریکدیمعکوس به  یصورت مواز

 T1 ستوریبرشگر نشان داده شده است. تر نیمدار ا 12

 یمثبت ورود کلیس میرا در ن انیجر تیکنترل هدا فهیوظ

 کلیس میدر ن انیجر تی، هداT2 ستوریبر  عهده دارد و تر

 .کندیرا کنترل م یودور یمنف

 
 برشگر تکفاز تمام کنترل شونده -12شکل 

تکفاز با  ACو كنترل ولتاژ  مرید -6-3

 اکیترا

 است ولتاژ کنندهمدار کنترل کی ف،یتعر نتریدر ساده مرید

 ی. بطور مثال به جادهدیم رییآتش را تغ هزاوی اصطالحاً و

 یم یکار مریروشن باشد د وستهیالمپ بطور پ نکهیا

از زمان، برق المپ قطع و وصل شود  هاییکه در تناوب کند

توان  ترلکن دیکل اکیترا لهیوس نیکند. در ا رییو نور آن تغ

از موج متناوب  یمانع عبور قسمت اکی. در واقع تراباشدیم

با  یبه صورت سر مری. معموالً دشودیم یولتاژ ورود

 .کندیرا کنترل م یو ولتاژ ورود ردیگمی قرار کنندهمصرف

با  رد،یقرار گ هیبار و منبع تغذ نیدر ب اکیترا کیچنانچه 

مقدار  توانیولتاژ اعمال شده به بار، م rmsمقدار  رییتغ

 ییمدارها نیبار را کنترل کرد. به چن یتوان مصرف

گفته  acولتاژ  هایکنترل کننده ایو  ac-ac هایمبدل

 رو در سطوح باالت اکیاز تر نیی. در سطوح توان پاشودیم

 .شودیاستفاده م ستوریاز تر

 سه فاز ACبه  AC هايمبدل 

 توانیمثلث را م ایبه بار سه فاز با اتصال ستاره  یتوان ورود

کنترل شونده کنترل کرد.  مهیبا مدار تمام کنترل شونده و ن

 اکیتر 3 ای ستوریتر 6مدار تمام کنترل شونده شامل 

 انیبرگشت جر یکنترل شونده برا مهیمدار ن یول باشدیم

که در مدار  ستا نیکر ا. نکته قابل ذکندیاستفاده م ودیاز د

 تیهمزمان هدا ستوریتر 2تمام کنترل شونده الزم است 

کنترل دور  ای ییالقا ینرم موتورها یکند. جهت راه انداز

مدارات استفاده  نیسه فاز از ا ییالقا یموتورها متیارزان ق

 یاز کاربردها گرید ینمونه ا زین یصنعت یترهای. هگرددیم

 .باشند یمدارات م نیا

و   IGBT،MOSFETرفتار  یررسب 

 اپتوكوپلر

 یهاد مهین یدهایمدرن با رشد کل یصنعت کیالکترون

قدرت  MOSFETقدرت و  ستوریاز جمله ترانز دیجد

 نیاز کاربردها ا یاریمتحول شده است و امروزه در بس

شده اند. منابع  ستوریتر نیگزیجا یهاد مهین یدهایکل

دو دسته بزرگ از کاربرد  نورترهایو ا نگیچیسوئ هیتغذ

به  یدزنیباشند. سرعت کل یم دیدج یهاد مهین یدهایکل



 

 

باشد.  یعمده آنها م تیمز دیجد یدهایکل نیمراتب باالتر ا

تمام کنترل  ستوریبا تر سهیدر مقا یهاد مهین یدهایکل نیا

 باشند. یشونده م

 IGBT پارامترهاي گیرياندازه -8-1

 13 مدار شکل IGBT یپارامترها یرگیبه منظور اندازه

 .رائه شده استا

 
 IGBT یپارامترها یریجهت اندازه گ یشنهادیمدار پ -13شکل 

 

 MOSFET پارامترهاي گیرياندازه -8-2

 قدرت

مشابه  یمدار MOSFET یپارامترها یرگیاندازه یبرا

 ارائه شده است. 14شکل حالت قبل در 

 

 
 MOSFET یپارامترها یریجهت اندازه گ یشنهادیمدار پ -14شکل 

 

 

 مشاهده رفتار اپتوكوپلر -8-3

مدار  Optocoupler ایو  ینور زوالتوریرفتار ا یبا هدف بررس

 .است دهیارائه گرد 15شکل در  یشنهادیپ

عنوان اپتوکوپلر  توان بهیم 6N137 ایو  PS2501-1از تراشه 

است که  نیا . نکته الزم به ذکردیاستفاده کن ریدر مدار ز

و با  عیسر ینور یزوالتورهاینامبرده جزء ا هایتراشه

 باال هستند. یفرکانس عملکرد

 

 
 رفتار اپتوکوپلر یجهت بررس یشنهادیمدار پ -15شکل 

با روش  ییتکفاز و آشنا نورتریا 

 تکفاز SPWM ونیمدوالس

 ی. ولتاژ خروجشوندیذکر م نورترهاای عنوان با هامبدل نیا

AC باشد. در  ریمتغ ایفرکانس ثابت  کیدر  تواندیم

 بینموده و ضر رییتغ ورودی ولتاژ هامبدل نیدر ا کهیصورت

. گرددیحاصل م ریمتغ یبهره ثابت بماند ولتاژ خروج

 ینورترهاای و فازتک ینورترهایا یبه دو دسته کل نورترهایا

 نیثابت بماند به ا یو اگر ولتاژ ورود شوندیم متقسی فازسه

 یورود انیمنبع ولتاژ و اگر چنانچه جر نورتریا نورترها،یا

گفته  انیمنبع جر نورتریثابت نگه داشته شود به آن ا

ولتاژ تکفاز نشان داده شده  نورتریا 16شکل . در شودیم

 است.

که  نورتریبهره ا بیضر رییثابت بماند با تغ یولتاژ ورود اگر

پالس انجام  یپهنا ونیمعموالً با روش کنترل مدوالس

ل داشت. در شک میخواه یریمتغ یولتاژ خروج رد،گییم

تکفاز نشان  نورتریا یفرمان برا هایروش ساخت پالس 17

 ینوسیبا س ایارههموج دندان سهیداده شده است. از مقا

 فرمان ساخته شده است.  هایمرجع پالس

 Q4و  Q1 یدهایاگر کل یمثبت ولتاژ خروج کلیس مین در

خواهد شد  یولتاژ بار برابر ولتاژ ورود شوند؛یفرمان داده م

 نیبه سمت بار منتقل خواهد شد. پس از ا یو توان از ورود

بار خصوصا در  انیجر یوستگیحفظ پ یبرا ،یدزنیحالت کل

 تابا هم روشن خواهند شد  Q4و  Q3 یدهایکل ،یبار سلف

شده در بار  رهیذخ انیدو سر بار اتصال کوتاه شود و جر

اگر  یولتاژ خروج یمنف کلیس میدشارژ گردد. در ن یسلف

 یروشن شوند، ولتاژ بار برابر ولتاژ ورود Q3و  Q2 یدهایکل

 نی. در اباشدیم یورود نهیخواهد شد اما عالمت آن قر

 ازصورت خواهد گرفت و پس  یزمان انتقال توان به خروج

روشن خواهند شد  Q1و  Q2 یدهایکل یدزنیحالت کل نیا

 قیطر نیبار از ا انیتا دو سر بار اتصال کوتاه و برگشت جر

 . ردیصورت گ



 

 

دامنه و  ونیمرجع، شاخص مدوالس ینوسیدامنه س رییتغ با

که به تبع آن امکان  کندیم رییتغ نورتریبهره ا بیضر ای

فراهم  یدر خروج ریبه ولتاژ با مقدار موثر متغ یابیدست

کند،  رییتغ ایارهانس موج دندانخواهد شد. اگر فرک

خواهد کرد. هر چقدر فرکانس  رییتغ یدزنیفرکانس کل

 یولتاژ خروج یکیهارمون فیباشد، ط شتریب یدزنیکل

 یکمتر تیو از اهم دهدیرا پوشش م یباالتر هایفرکانس

 بیع نیا یدارا یدزنیفرکانس کل شیبرخوردار است. اما افزا

 خواهد داشت. شیافزا یدزنیاست که تلفات کل

 
 تکفاز نورتریمدار ا -16شکل

 
 یولتاژ خروج ممیالف( در ماکز

 
 یولتاژ خروج ممیب( در نصف ماکز

 
 ج( در نصف ولتاژ و نصف فرکانس

 ایارهتکفاز با موج دندانه نورتریفرمان ا هایساخت پالس -17شکل

 کطرفهی

و  يورود يلترهایتکفاز و ف نورتریا 

 نورتریا یخروج

 ینوسیشکل موج س یستیبا آلدهیا نورتریا یخروج ولتاژ

است.  کیهارمون یآل نبوده و دارا دهیباشد البته در عمل ا

با شکل  یقدرت کم و متوسط ولتاژخروج یدر کاربردها

کند، اما در کاربرد  یم تیکفا یشبه مربع ای یموج مربع

است.  ازیقدرت باال شکل موج با اعوجاج کمتر مورد ن یها

 شیافزا کلیتعداد پالس ها در هر س کهیمدارات زمان نیدر ا

 یمرتبه باال م یها کیهارمون شیمنجر به افزا ابد،ی یم

مرتبه  یها کیها راحت تر از هارمون کیهارمون نیگردد. ا

 یم نورترحذفیا یو خروج یورود یلترهایتوسط ف ن،ییپا

تر  کیبه فرکانس مورد نظر نزد یخروج جهیگردند. در نت

با توجه به رابطه  لتریسلف و خازن ف ریشد. مقاد اهدخو

 محاسبه گردد. تواندی( م10-1)
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 یو خروج یورود یلترهایف یرینحوه قرارگ 18شکل  در

 یلترهایو ف DC یورود یلترهاینشان داده شده است. ف

 .باشندیم ACاز نوع  یخروج

 
 نورتریا یو خروج یورود یلترهایف یرینحوه قرارگ -18شکل 

 V/Fبه روش  ییالقا يكنترل دور موتورها 

باشند که به طور  یم  dc–acیاز جمله مبدل ها نورترهایا

گردد. محرک  یاستفاده م یصنعت یدر کاربردها یعیوس

وقفه و .  یب هی، منابع تغذ ac یموتورها ریسرعت متغ یها

. در روندیبه شمار م نورترهایا یاز کاربردها ی. . تنها بخش

با اختالف  یولتاژ متناوب یدارا یسه فاز، خروج ینورترهایا

 باشد. می 240 °و 120° ، 0° یفازها

 فازسه ینورترهایا یاز کاربردها یکیشد،  انیهمانطور که ب

 فازسه نورتریکه از ا یاست. زمان AC موتورهای دور کنترل

 هایاز روش گردد،یکنترل دور موتور استفاده م برای

اعمال فرمان مناسب به  یبرا یاسکالر و بردار یکنترل



 

 

 خواهد یرگیو کنترل دور موثر و کارآمد موتور بهره دهایکل

 Voltبر  یروش مبتن یکنترل هایروش نیاز ا یکیشد. 

per Hertz .است 

ثابت(،  V/ Fکنترل  اینسبت ولتاژ به فرکانس ) تیروش تثب

 نی. امروزه اباشدیمAC   یروش کنترل موتورها نیساده تر

مورد استفاده  یصنعت یروش، بطور گسترده در کاربردها

نوع کنترلرها از نوع اسکالر بوده و بصورت  نی. اردگییقرار م

ن روش یا تی. مزکنندیخوب عمل م یداریحلقه باز با پا

نوع  نیآن است. در مقابل، ا یکنترل هایستمیس یسادگ

 باشند. یمناسب نم عیکاربردها با پاسخ سر یکنترلرها برا

به فرکانس آن  ینسبت دامنه ولتاژ خروج V/Fدر روش 

تا دامنه شار درون  شودینگه داشته م یهمواره مقدار ثابت

بماند؛ چراکه در صورت کاهش دامنه شار  یموتور ثابت باق

 شیو افزا ابدیموتور، حداکثر گشتاور قابل حصول کاهش 

ممکن است سبب اشباع  یاز مقدار نام نیدامنه شار ماش

 هسته گردد و راندمان موتور را کاهش دهد.

سرعت یک موتور القائی توسط سرعت سنکرون و سرعت 

رابطه دور موتور لغزش رتور تعیین می گردد. با توجه به 

با تغییر فرکانس، سرعت  توانی( م1-11آسنکرون )

سنکرون را تغییر، و دور موتور را کنترل نمود. به منظور 

ولتاژ استفاده  یها نورتریایجاد ولتاژ و فرکانس متغیر از ا

. در اینورترهای ولتاژ، متغیر تحت کنترل همان کنندیم

 ت .ولتاژ و فرکانس اعمالی به استاتور اس
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كنترل حلقه بسته سرعت موتور  

 ییالقا

سه فاز و  ییموتور القا ادیفوق العاده ز یایبا توجه به مزا

 قیمتعدد مرتبط با کنترل دور موتور، کنترل دق یکاربردها

کنترل  شیآزما نی. در اباشدیم تیدور موتور حائز اهم

به کمک ماژول کنترلر سرعت  ییحلقه بسته موتور القا

، سنسور PID کننده، ماژول کنترلV/Fبر روش  یمبتن

حساس به فلز و مبدل فرکانس به ولتاژ انجام  ای ییقاال

 .ردپذییم

 19ل در شک ییکنترل حلقه بسته موتور القا اگرامیبلوک د

سنسور  کینشان داده شده است. سرعت موتور به کمک 

ماژول  یو به کمک مبدل داخل شودیم یرگیاندازه ییالقا

Analog Pulse Meter  در محدوده  یولتاژ گنالیس کیبه

V3.3-0 سپس از مقدار سرعت مرجع کم شودیم لیتبد .

ولت  3.3تا  0 وستهیپ گنالیس کیحاصل  جهینت و شودیم

 PIDباشد. ماژول یم PIDه ماژول کنترل جهت اعمال ب

خطا را که از  گنالیبوده و س یا op-ampبر مدارات  یمبتن

بدست آمده؛  دبکیف گنالیمرجع و س گنالیتفاضل س

 3.3تا  0در محدوده  یولتاژ گنالیس کیو  کندیم افتیدر

جهت  گنالیس نی. اکندیم دیخود تول یولت در خروج

ماژول  Control Signal یکنترل، به ورود اتیانجام عمل

V/F کنترل کننده  بیضرا میتنظ یگردد. برا یاعمال  م

PID که مقدار خطا حداقل شود. دییعمل نما ایگونهبه 

 

 
کنترل حلقه بسته سرعت موتور  شیآزما اگرامیبلوک د -19شکل 

 یالقا

با دو  زولهیا ریغ dc-dc يمبدل ها 

 يانرژ رهیعنصر ذخ

 یصنعت کیدر الکترون ینقش قابل توجه dc-dc یهامبدل 

هر منبع  مرکزی قلب و هسته امروزه. اندکرده دایمدرن پ

مبدل ها  نیباشد. ایم dc-dcمبدل  کی نگ،یچیسوئ هیتغذ

 ریو غ زولهیاز بار به دو دسته: ا یبودن ورود زولهیبر حسب ا

 اهدافخارج از  زولهیشوند. انواع ا یم یدسته بند زولهیا

و به طور معمول  باشدیم یصنعت کیدرس الکترون یآموزش

 ری. انواع غرندیگ یقرار م یقدرت مورد بررس کیدر الکترون

 ای ندهیباک، افزا ای: کاهنده یمشتمل بر دسته کل زولهیا

 کیباشند. شمات یبوست م-باک ایکاهنده -ندهیبوست و افزا

 است. هنشان داده شد 20سه مبدل معروف در شکل نیا

 

 

 



 

 

 
 رهیدو عنصر ذخ یمتداول دارا زولهیا ریغ یمبدل ها شیآرا -20شکل

بر حسب دوره   M(Dمبدل ) لیبه همراه نمودار نسبت تبد یانرژ

 کاهنده-ندهی( افزا3و  ندهی( افزا2کاهنده، ( 1 (D): یکار

سه مبدل رسم شده  لینمودار و نسبت تبد 20شکل  در

و  DC-DC PWM Converter یاست. به کمک بردها

Pulse width Modulator هایشیآرا سازیادهیامکان پ 

وجود خواهد داشت. الزم به  DC-DC هایمختلف مبدل

مدار فرمان  لهیشده به وس دیتول یذکر است که فرمانها

ماژول  قیاز طر ستیبا یم PWM یکننده پالسها دیتول

( به ماسفت قدرت واقع Optocoupler) یکننده نور زولهیا

 در مدار قدرت متصل شوند.

 کلوكانورتریمبدل س 

کنترل  یدوره تناوب ، فرکانس و دامنه خروج یدر مبدل ها

از  حیصح یکسر ی. در انواع تکفاز فرکانس خروج گرددیم

.  ابدی یباشد و تنها فرکانس کاهش م یم یفرکانس ورود

وجود دارد .  زیفرکانس ن شیاما در انواع سه فاز امکان افزا

روش کنترل فرکانس باعث کاربرد آن  نیا یو ارزان یسادگ

 دهیبزرگ شده است . ا ییالقا یدر کنترل دور موتورها

 .نشان داده شده است 21شکل مبدل ها در  نیا یعملکرد

 
فرکانس،   رییمبدل دوره تناوب الف( تنها تغ یعملکرد دهیا -21شکل

 توام دامنه وفرکانس رییب( تغ

 
 تکفاز کلوکانورتریمدار س -22شکل

و كنترل  نگیتوریواحد مان یمعرف 

 توان هايمبدل

 یساز ادهیسهولت در پ جادیو ا یساز کپارچهی یدر راستا

مدار مولد پالس و  بیترک ،یصنعت کیمدارات الکترون

شده و  بیماژول ترک کیدر  یسیمغناط ای ینور زوالتوریا

در آن صورت  یصنعت کیالکترون یکنترل مبدل ها اتیعمل

ماژول نشان داده  نیا یظاهر یشما 23شکل . در ردیگ یم

 .تشده اس

 
 نگیتوریفرمان و مان یپارچه پالس ها کی دیماژول تول -23شکل

صورت گرفته  میماژول بر حسب نوع تنظ نیا یشش خروج

 :یمبدل ها یبرا ،یلمس شیدر صفحه نما

 تکفاز یستوریتر -1

 سه فاز یستوریتر -2

 تکفاز نورتریا -3

 سه فاز نورتریا -4

5- PWM 

همه  حیتوض نی. با ادینما یم دیپالس فرمان الزم را تول

 یو کنترل مبدل ها نگیتوریبا استفاده از ماژول مان شیآزما

مساله تنها  نیتوان قابل انجام است. تفاوت موجود در ا

ماژول  نیمربوطه با ا زوالتوریمدار مولد پالس و ا ینیگزیجا

به  یازین گریماژول د نیباشد. در صورت استفاده از ا یم



 

 

باشد.  یترانس پالس( نم ای) اپتوکوپلر  زوالتورهایاستفاده از ا

 است. یمشابه حاالت قبل زیماژول ها ن نیاتصاالت ب

ماژول امکان رسم نمودار و  نیدر ا زین نگیتوریاز جهت مان

شده است.  ایمه یکیو مکان یکیالکتر یمحاسبه پارامترها

 زولهیبه صورت ا یانیولتاژ و جر یها یورود یریاندازه گ

 نیمربوط به آنها در ا یشکل موج ها شینسبت به هم و نما

از  زیسرعت ن یکیمکان یماژول فراهم شده است. ورود

 فراهم است. یپالس سنسور

 ماتیتنظ يراهنما -15-1

 

 
 

 
 

 

 

 



 

 

و  معرفی مدل هاي تجهیزات 

 هاي آنهاقابلیت

نسخه و مدل متفاوت  9این دستگاه های آموزنده در 

شوند. نام، کد و تصویر مدل های مختلف تولید می

 در شکل ادامه بیان شده است.

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

بر اساس سرفصل های  الکترونیک صنعتیهای آموزنده 

جدید مصوب وزارت علوم طراحی گردیده و دارای دستور 

های دستگاه جهت ارائه آزمایشگاهاین  .کار مدون می باشد

و همچنین آموزش پرسنل شرکت های الکترونیک صنعتی 

گردد. از برق منطقه ای و توزیع نیروی برق استفاده می

 :می توان به موارد زیر اشاره کرد هاقابلیت این دستگاه

 ستور،یتر ود،ید یهاد مهین یدهایبا کل ییآشنا (1

 ماسفت  اک،ید اک،یترا

تک فاز و سه  یودید یکسوسازهای یعمل یبررس (2

 فاز

سه  یستوریتر یکسوسازهای یشگاهیآزما یبررس (3

 فاز سه پالسه و شش پالسه

 تک فاز و سه فاز AC یبرشگرها (4

 المپ ییو کنترل روشنا مرید (5

 یهاد مهین یدهایآسان کل ضیتعو (6

 آسان یقدرت قابل انعطاف با کاربر مدار (7

 SPWM دیتک فاز و نحوه تول نورتریا یبررس (8

 یدهایکل ونیزوالسیو ا ویدرا یبا نحوه  ییآشنا (9

 یسیو مغناط یبه دو روش نور یهاد مهین

 V/Fسه فاز با روش کنترل  نورتریا یبررس (10

 سه فاز ییدور موتور القا کنترل (11

 ورسالیونیدور موتور  کنترل (12

جهت ساختن  یخازن-یسلف ویپس یلترهایف (13

 ینوسیشکل موج س

 ریغ نگیچییسو هیمنابع تغذ یساز ادهیپ امکان (14

بوست، چوک، -چون باک، بوست، باک زولهیا

 .تایو ز کیسپ

 یصاف یبا خازن ها یودیمدار پل د یبررس (15

 اجزاي اصلی دستگاه 

شوند. اجزای ماژوالر تولید می به صورتاین دستگاه ها 

اصلی تشکیل دهنده و مشخصات آنها در ادامه بیان 

 شده است.

 تیقابل ACمنبع ولتاژ : ACسه فاز  هیمنبع تغذ -1

باشد.  یرا دارا م ولت 24و  12دو سطح ولتاژ  دیتول

حفاظت شده اند تا از  وزیف لهیها به وس یتمام خروج

 د.شو  یریها و ترانسفورماتورها جلوگ دیاضافه بار کل

 PWM یمبدل ها: DCبه  DCبورد اتصاالت مبدل  -2

 گریکدیبه  DC یسطوح مختلف ولتاژها لیتبد یبرا

مبدل  یساز ادهیپ امکان.رندیگیمورد استفاده قرار م

DC/DC  مثل  یکننده انرژ رهیچهار المان ذخ ایبا دو

وجود  تایو ز کیبوست، چوک، سپ -باک، بوست، باک

   .دارد

 ییبه منظور کنترل روشنا مرهاید: دیمر و المپ -3

مدرن  یمرهای. درندیگیالمپ ها مورد استفاده قرار م

 یدهایکنترل شده با کل یساختار برشگرها یبر مبنا

 شوندیقدرت ساخته م کیالکترون

ولتاژ،  یریگاندازه یدستگاه برا نیمتر: ا یمولت -4

 .باشدیمقاومت و... مورد استفاده م ان،یجر



 

 

 کی یودیسه فاز د کسوسازی: پل دیود و خازن -5

قابل کنترل است که به کاربران  ریغ AC/DCمبدل 

 دهد.یرا م DCبه  AC لیامکان درک اصول تبد

 یتوان برا یپل سه فاز م یکربندیاز پ: پل تریستور -6

 سه فاز استفاده نمود. ACبرشگر  یساز ادهیپ

توسط  یدزنیکل یپالس ها: PWMمدار فرمان  -7

موج  کیشود.  یم جادیا PWM دکنندهیماژول تول

مرجع  یبا دوره کار ریبا فرکانس متغ یدندانه اره ا

 شود دیتول دهایآتش کل یشود تا پالس ها یم سهیمقا

ترانسفورماتور پالس به گونه : ترانسفورماتور پالس -8

شکل  یمربع یشود که بتواند پالس ها یم یطراح یا

آتش با استفاده از  یرا انتقال دهد. پالس ها

قدرت  کیالکترون یدهایترانسفورماتور پالس ازکل

 زولهیبه دو پالس ا یشوند. هر پالس ورود یم زولهیا

 شود.یم لیتبد یخروج

مدوالتور : تکفاز ینوسیپالس س یمدوالتور پهنا -9

 PWM یها گنالی( سSPWM) ینوسیپالس س یپهنا

 یم دیو رمپ تول ینوسیس گنالیدو س سهیرا با مقا

 یهستند و برا گریکدیمکمل  ی. دو خروجدینما

باال و  دیکل یها پالس نیب من،یا یدزنیاز کل نانیاطم

 یها پالسزمان مرده در نظر گرفته شده است. نییپا

 زمان مرده در نظر گرفته شده است. نییباال و پا دیکل

کنترل و  یماژول ها نیاپتوکوپلرها ب: اپتوکوپلر -10

 ینور ونیزوالسیقدرت ا کیالکترون یدهایقدرت کل

 کنند.یم جادیا

ولتاژ  میماژول جهت تنظ نیا: DC کیتحر هیتغذ -11

DC ردیگیمورد استفاده قرار م ریمتغ. 

 یماژول فرمانها نیا: V/fکنترل کننده سرعت  -12

کنترل دور موتور سه فاز  یسه فاز را برا نورتریمدار ا

 کند.یفراهم م

 یساز ادهیماژول جهت پ نیا: یماسفتپل سه فاز  -13

 گردد.یاستفاده م MOSFETبر  یپل سه فاز مبتن

ماژول  نیا: سنکرون شده سه فاز یپالس ها -14

و  AC یبرشگرها یسه فاز برا یپالس ها دیجهت تول

کنترل شونده مورد استفاده قرار  یها کسوکنندهی

 میقابل تنظ یوتریو کامپ یو به صورت دست ردیگیم

 باشد.یم

 یتوان برا یپل سه فاز م یکربندیاز پ :IGBTپل  -15

 سه فاز استفاده نمود. ACبرشگر  یساز ادهیپ

 ریمختلف و در مقاد یشامل بارها: RLCبار  -16

 باشد.یمختلف م

 کیماژول شامل  نیاموتور سه فاز و یونیورسال:  -17

 ورسالیونیموتور  کیسه فاز و  یکیموتور الکتر

 باشد.یم

 یریماژول جهت اندازه گ نیا: پالس متر آنالوگ -18

 .ردیگیمورد استفاده قرار م یکیالکتر یها نیدور ماش

کنترل کننده  کیماژول  نیا : PIDکنترل کننده  -19

PID باشد. یم ریمتغ یکامل به همراه بهره ها 

ماژول جهت  نی: اتالیجید گنالیپردازشگر س -20

 .ردیگ یمورد استفاده قرار م تالیجید گنالیپردازش س

 ونیزوالسیو ا یری: جهت اندازه گانیجر زوالتوریا -21

مورد استفاده قرار  یکیالکتر نیماش یها انیجر

 .ردیگیم

 ونیزوالسیو ا یری: جهت اندازه گولتاژ زوالتوریا -22

 .ردیگیمورد استفاده قرار م یکیالکتر نیماش یولتاژها

 

 

 

 



 

 

 آزمایش هاي قابل انجام 

آزمایش  16 الکترونیک صنعتیآزمایشگاه در دستور کار 

ارائه گردیده است. مطالب بیان شده در دستور کار هر 

آزمایش شامل مقدمه، شرح آزمایش و تحلیل و جداول 

. این باشدیممربوط به آزمایش  سؤاالتمربوطه و در پایان 

دستور کار طوری طرح شده است تا دانشجو حین انجام 

ی مختلف آن را تکمیل هابخشف آزمایش مراحل مختل

ی از مفاهیم ترقیعمنماید و با تحلیل نتایج حاصل به درک 

به دلیل زمان محدود  عتاًیطبدست یابد.  الکترونیک صنعتی

آزمایشگاه، انجام برخی محاسبات در آزمایشگاه توسط 

 سؤاالتدانشجو امکان پذیر نبوده و این مهم به بخش 

 ل شده است. انتهای هر بخش منتق

 باشد:های قابل انجام به شرح زیر میلیست آزمایش

و  ستوریقدرت، تر ودید یپارامترها یرگیاندازه -1

 اکیترا

 یودیتکفاز د DCبه  AC هایمبدل -2

 اکیتکفاز با ترا ACو کنترل ولتاژ  مرید -3

 یستوریتک فاز تر DCبه  AC هایمبدل -4

 یودیسه فاز د DCبه AC هایمبدل -5

 شوندهسه فاز تمام کنترل DCبه  AC هایمبدل -6

 تکفاز AC/AC هایمبدل -7

 سه فاز ACبه  AC هایمبدل -8

 و اپتوکوپلر  IGBT،MOSFETرفتار  یبررس -9

 ونیبا روش مدوالس ییتکفاز و آشنا نورتریا -10

SPWM تکفاز 

 یو خروج یورود یلترهایتکفاز و ف نورتریا -11

 نورتریا

 V/Fبه روش  ییالقا یدور موتورهاکنترل  -12

 ییکنترل حلقه بسته سرعت موتور القا -13

 رهیبا دو عنصر ذخ زولهیا ریغ dc-dc یهامبدل -14

 یانرژ

 کلوکانورتریمبدل س -15

  توان یهاو کنترل مبدل نگیتوریواحد مان یمعرف -16

 

 

 تیجه گیری

ترونیک کالدر این مقاله اجزای مختلف سیستم آزمایشگاه 

انواع قابلیت ها و مشخصات معرفی شدند. استفاده  صنعتی

ند و آزمایش های قابل انجام با هر مرور شددستگاه ها 

 .نددستگاه بیان گردید
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Abstract  Article Info 

Industrial electronic systems application, practical training and 

related concepts are important for electrical engineering students 

and industrial engineers. Semiconductor switches, rectifier 

converters, AC and DC choppers, inverters review and 

introduction, are provided in these laboratory training sets. The 

performing tests possibility, related to single-phase and three-phase 

circuits are provided by the protected power supply, power and 

control boards. 
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