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 مقدمه

 : )Inverter انگلیسیمبدل جریان مستقیم به جریان متناوب یا اینورتر (به  -1-1

 ولتاژيو سطح  فرکانس .کندتبدیل می جریان متناوبرا به  جریان مستقیمشود که هایی گفته میبه المان 
به سطح ولتاژ و فرکانس دلخواه تبدیل  هاقویت کنندهتتواند توسط تولیدي توسط این قطعه الکترونیکی می

 .گردد

(سلف و خازن)  فیتلرهاي مخصوصتوان با استفاده از است که می موج مربعیموج تولیدي توسط اینورترها یک 
تکفاز باشند هم سه فاز.اینورترها قطعات متحرك  توانندیمآن را به موج سینوسی تبدیل کرد. اینورترها هم 

 از منبع تغذیه کامپیوتر گرفته تا ابزار بزرگ، شوندیماز ابزارهاي کاربردي استفاده  ياگستردهندارند و در طیف 
مانند پانل هاي خورشیدي یا باتري  DC از منابع AC جریان نیتأمبراي  معموالًفله. اینورترها  ونقلحمل

ت که این آن اس يگذارنامالکترونیکی قدرت باال است. دلیل این  سازنوسان. اینورتر رندیگیمقرار  مورداستفاده
به دستگاهی  AC . درواقع اینورتر یا درایودهدیممتداول را انجام  DC به AC س مبدل برقدستگاه عمل عک

سه فاز را کنترل کرد بدون آنکه قدرت و گشتاور  AC سرعت یک موتور توانیمکه به کمک آن  شودیمگفته 
اسب بخار  20با توان مثالً براي یک موتور  شوندیممختلف ساخته  يهاتیظرفموتور کاهش یابد. اینورترها در 

. ردندگیمتک فاز و سه فاز تقسیم  دودستهورودي اینورترها به  ازنظراستفاده کرد.  اسب بخار 20باید از اینورتر 
فقط از ورودي سه فاز استفاده  بخار اسب 3سه فاز است. براي اینورترهاي با توان باالي  هاآنالبته خروجی همه 

براي روشن کردن  هاآنبا توان پایین داراي هشداري مبنی بر عدم استفاده از  . برخی از اینورتر هايگرددیم
مپ موازي با ال صورتبهفلورسنت معمولی هستند. دلیل این هشدار این است که خازن تصحیح توان  يهاالمپ

 .وصل شده است. با برداشتن خازن مشکل رفع خواهد شد

طوالنی شدن عمر موتور ،  جهیدرنتو  ياندازراههش جریان کاهش انرژي مصرفی و لذا کاهش هزینه برق، کا
وتور ، امکان کار مباراضافهامکان تغییر سرعت موتور، امکان تغییر جهت حرکت موتور، داشتن حفاظت در برابر 

در شرایطی که ولتاژ ورودي متغیر است، امکان کنترل از راه دور، ایجاد سرعت بیشتر از سرعت نامی موتور و 
ه هوشمند میزان بار وارد صورتبه. اینورتر باشندیماستفاده از اینورتر  يهایژگیوکردن حرکت از  يزیرهبرنام

و این جریان در بسیاري از مواقع از  دهدیمبه موتور را تشخیص داده و متناسب با همان بار، به موتور جریان 
از را سرعت موتورهاي سه ف توانیمآن  لهیسوبهجریان نامی موتور کمتر است. دستگاهی الکترونیکی است که 

 .تغییر داد

 ي اینورتر :  ویژگی و کاربردها -1-2

 سرعت موتور (کنترل دور) کنندهمیتنظ .1
 و بدون نیاز به کنتاکتور یراحتبهتغیر دهنده جهت دور  .2
 روشن و خاموش نمودن موتور بدون نیاز به قطع و وصل برق اصلی .3



     
   

   

 

 

 
 3 مقدمه

 افزایش طول عمر مفید قسمت مکانیکی جهیدرنتمکانیکی و  يهاضربهکاهش  .4
 حفاظت موتور در مقابل افزایش ولتاژ و جلوگیري از آسیب دیدن موتور .5
 موتور ياندازراهحذف کامل جریان  کاربردهادر اکثر  .6
 فرایند، زاماتال با مستقیم طوربه فشار یا		پمپ خروجی جریان		با تطبیق افتهیبهبودکنترل فرایند  .7

 یک با سرعتبه توانندیم کوچک تغییرات کنترل، کالاش دیگر با مقایسه در
 دستگاه کنترل کهیوقت. بخشدیماصالح شوند که عملکرد فرایند را بهبود  ( VSD) اینورتر

، احتمال کمتري از باشندیممتغیر  واقعاًنامحدود  طوربهکه  دهدیممیزان تغییراتی را ارائه 
 .نوسان فشار یا جریان وجود دارد

  : باشدیم) 1-1شکل ( صورتبهمدار اینورتر شماتیک 

  
  )dsp)(الف) بخش کنترل کننده مدار (1-1شکل(
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  (ب) بخش اینورتر (قدرت) مدار)1-1شکل(

  

 :):DSP Digital Signal Processor انگلیسیبه (هاي دیجیتال پردازشگر سیگنال -1-3
پردازش  شدهفیتعربر اساس الگوریتم  هاي دیجیتالی وروديسیگنالیا مجموعه مداري که بر روي  ریزپردازنده

مبدل آنالوگ به تصویر و  گرحسدیجیتال اطالعات خام خروجی از  دوربینثالً در دهد. مخاصی را انجام می
  .دهدرا تشکیل می کامپیوتربه  انتقالقابلدر صفحه نمایشگر یا  شینماقابلر را دریافت کرده و تصوی دیجیتال

 .دباش محدودشده خاصیزه مقدار در با ازنظرزمان رخداد و هم  ازنظرسیگنال دیجیتال، سیگنالی است که هم 
شود، که در آن حدودي براي پارامترهاي یادشده تعریف تعریف می سیگنال آنالوگدر مقابل  سیگنال دیجیتال

باشد.  شدهلیتشکهاي منطقی ریاضی سیگنالی است که فقط از صفرها و یک ازنظرسیگنال دیجیتال  .شودنمی
 .سیگنال گویند کدینگهاي مختلفی نشان داده شوند که به این شیوه، ا ممکن است به شیوهو صفره کینیا

دارند.  یدرپیپاال و با سرعتی ب هادادهيروهاي پردازش دیجیتال عمالً نیاز به انجام اعمال ریاضی زیاد الگوریتم
دیجیتال  صورتبه شدهلیتبدهاي صدا یا تصویر) پیوسته از آنالوگ به دیجیتال ها (احتماالً از گیرندهسیگنال

تبدیل  است مشاهدهقابلطور که در دیاگرام زیر کنند و سپس دوباره به فرم آنالوگ همانبکار برده و تغییر می
 شودمی
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 dsp شماي کلی چگونگی کارکرد

 (DSP) شوند چون عملیاتتأخیر کار سیستم با مشکل مواجه می به خاطر (DSP) هايبسیاري از برنامه
 .تواند به تعویق بیفتدباید در زمان ثابت کامل شود، و پردازش نمی

ند را با موفقیت انجام ده (DSP) هايتوانند الگوریتمها میعاملکاربرد و سیستم-هاي عمومیبیشتر پردازنده
مصرف برق زیاد و اندازه بزرگ مناسب  به خاطر (PDA) همچون تلفن همراه و یحملقابلهاي اما براي دستگاه

نیاز از اي، با اجراي بهتر، تأخیر کمتر و بیهزینهحل نسبتاً کمنیستند، یک پردازشگر سیگنال دیجیتال، راه
 .باشدهاي بزرگ میکننده و باتريخنک

 



  

  

  

   :دانشجویان محترم

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



 

 

  
  
  
  
  
  
  

  مراجع
جزوه استاد ، کتاب بیم بهارا ، شبکه اینترنت ، دکتر سبز پوشان ، سید حجت ، اصول اجزاي کنترل 

صنعتی ، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران




