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نظراً لالنتشار الواسع في استخدام المحركات الحثية ثالثية األطوار في التطبيقات الصناعية ولصعوبة   :الملخص

السيطرة عليها من ناحية السرعة والعزم بالشكل المطلوب فقد تم استخدام تقنية التحكم في التردد والجهد معا للحصول 

حيث يمكن التحكم اعية المختلفة لزيادة االنتاجية والكفاءة, على تناغم في السرعة والعزم حسب احتياجات التطبيقات الصن

بسرعة المحركات الحثية المستخدمة في هذه التطبيقات من خالل ضبط تردد وجهد التغذية المطبق على أطوار العضو 

كات من الثابت للمحرك الحثي ثالثي األطوار, وبما أن معظم تقنيات التحكم تختلف عن بعضها البعض في قيادة المحر

طريقة التحكم في التردد بالنسبة للجهد في قيادة المحرك  وتطبيق قد تم دراسةفحيث األداء ومفاقيد الطاقة الكهربائية, 

 الحثي ثالثي األطوار ووضع نموذج باستخدام لوحة األردوينو للتحكم بسرعة المحرك.

الواسعة ومواكبته للتطور الحاصل في رة وامكانياته اآلونة االخيفي  األردوينونظرا للتوسع الكبير في استخدام متحكم و

الئم ظروف التشغيل تل مجال التحكم المبرمج فقد تم استخدامه لضبط التحكم التدقيق بسرعة المحركات الحثية ثالثية الطور

العاكس ومرشح تخدام دائرة تقويم ودائرة جزء من دائرة التحكم المتكاملة والتي تشمل اس األردوينو, ويعتبر المختلفة

 , وباستخدام برنامج طباعة اللوحات المطبوعة تم تجميع دوائر التحكم,امرار

مقارنة اإلشارات المتولدة في كل مرحلة لوضع أساس يسهل فهم الدائرة باعتبارها  ولتوضيع آلية عمل الدائرة فقد تم

 .ات الحثيةالطريقة األفضل لقيادة المحرك

 

 (متحكم األردوينو . السرعة , الجهد , التردد,  ثالثية الطور,  الحثية,  المحركات) الكلمات المفتاحية:
 
 
 

 .ةــدمـمقال .1

أهم العناصر في عالم  المحركات الكهربائيةتعتبر 

بما تمثله من  بل ربما في الحياة العملية اليومالصناعة 

أدوار كبيرة في معظم اآلالت واألدوات المستخدمة في 

 .الحياة اليومية

تحتل أنظمة التحكم الكهربائية ذات التيار المتردد و

مجاالً واسعاً في التطبيقات الصناعية وهي تعتمد بشكل 

أساسي على المحركات الحثية, نظراً للمميزات الهامة 

التي تتمتع بها هذه المحركات, وعلى االلكترونيات 

الصناعية, حيث يعد مجال االلكترونيات الصناعية 

حيث سرعة التطور الحاصل على الحقل األنشط من 

مستوى التجهيزات واألداء والكلفة االقتصادية, وقد 

 أصبحت تقنيات التحكم المستخدم في هذه األنظمة من

األبحاث عليها أهم المواضيع التي تركزت الدراسات و

  .[1] في اآلونة األخيرة

باستخدام  يتم التحكم فيها عدة المحركات الحثيةان 

المفاتيح الكهربائية للعاكس ستوجب حيث تالعواكس, 

وتعتمد العواكس  قيادة من خالل دائرة تحكم مناسبة,

( وهي التقنية األكثر PWMعلى تقنية عرض النبضة )
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شيوعاً للتحكم, حيث يمكن جعل جهد المحرك متغيراً 

عن طريق تزويد جهد دخل العاكس المستمر إلى ملفات 

ما التردد المحرك لفترات زمنية أطول أو أقصر, أ

ره عن طريق تغيير عدد نبضات الجهد على يفيمكن تغي

 .طول محور الزمن
 

 . المحرك الحثي2

تحتل المحركات الكهربائية مكانة متميزة في التطبيقات 

, ج الى وسائل تدوير متغيرة السرعةالصناعية التي تحتا

وذلك لما تتميز به هذه المحركات من خصائص جيده 

, خالل مدى تحكم واسعمثل إمكانية التحكم في السرعة 

ولقد ساعد على ذلك أيضا التقدم التكنولوجي في صناعة 

المواد المغناطيسية باإلضافة الى التقدم الهائل في دوائر 

 الكترونات القدرة والتحكم فيها.

الى نوعين أساسيين هما  ويمكن تقسيم هذه المحركات

محركات التيار المستمر ومحركات التيار المتردد, وكل 

أنواع وسوف نستعرض  نوع منها يمكن تقسيمه الى عدة

حيث نجد انها , المحركات الحثية ثالثية األطوار هنا

                    تتكون من ثالثة ملفات في كل من العضو الثابت 

 [1](.1كل )الدوار كما في الشوالعضو 

 

 
 

 ( يوضح تركيب المحرك الحثي ثالثي األطوار1شكل )
 

ويتم ترتيب الملفات في العضو الثابت بحيث تعطي تأثير 

عدد من األقطاب , ويتم تغدية هذه الملفات من مصدر 

ثالثي األطوار متزن مما يسبب تكون مجال مغناطيسي 

يدور بسرعة التزامن مما يؤدي الى تولد قوة دافعة 

كهربائية بالحث في ملفات العضو الدائر فإذا تم قصر 

سوف يؤدي الى مرور تيار كهربائي في  ملفاته فإن ذلك

العضو الدائر يصاحبه مجال مغناطيسي دوار آخر 

ويدور أيضا بسرعة التزامن , ونتيجة لتداخل هذين 

المجالين المغناطيسيين يتولد العزم الكهرومغناطيسي 

 الذي يؤدي إلى حركة المحرك.

ويمكن فهم خواص المحرك من خالل تمثيله بالدائرة 

 (.2لمبينة بالشكل)المكافئة ا

 
 

 ( يوضح الدائرة المكافئة للمحرك الحثي2شكل )

 

يمكن التحكم في سرعة المحركات الحثية عن طريق 

 تغيير أحد العوامل الموجودة بالمعادلة األتية:

)1(*

*120

sp

f
n


  (1)         

 حيث أن :

n  , سرعة المحرك :f  , تردد مصدر الجهد:p  عدد :

 : االنزالق. sاألقطاب الرئيسية للمحرك, 
 

 أ.التحكم في السرعة بتغيير عدد األقطاب
 

هذه الطريقة للتحكم في السرعة ليست قابلة للتنفيذ مع 

اآلت العضو الدوار ذي اللفائف حيث في تلك المحركات 

سوف تشمل هذه الطريقة تعقيدات في التصميم 

حيث أن التوصيالت الداخلية لكل من والتوصيل 

االبتدائي والثانوي يجب أن تتغير لحظياً من لفات 

 العضو الساكن كل مرة بتغيير األقطاب. 

وبسبب التعقيد في التركيب والتصميم والتوصيل الداخلي 

للفات العضو الساكن فليس باإلمكان الحصول على أكثر 

(1) 
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ضا تحكم من اربع سرعات , وهذه الطريقة ال تعطي أي

في السرعة مستمر وتدريجي ولهذا السبب ال تستخدم 

هذه الطريقة في تطبيقات التحكم في السرعة لألغراض 

 العامة. 

 ب. التحكم في السرعة بتغيير االنزالق
 

 يمكن تغيير االنزالق بعدة طرق :

 .تغيير جهد الخط المؤثر على العضو الساكن 

 .تغيير مقاومة العضو الدوار 

  بتردد االنزالق في دائرة الثانوي.حقن جهد 

 ج. التحكم في السرعة بتغيير جهد المصدر
 

في هذه الطريقة يتم تغيير الجهد المؤثر على العضو 

الساكن لتغيير السرعة ولكن النهاية العظمى للعزم الذي 

يمكن ان يولده المحرك تنخفض مع االنخفاض الطفيف 

وقلة تكاليفها للسرعة , وهذه الطريقة تتميز ببسطتها 

ولكن بسبب التحديد الذي تفرضه على النهاية العظمى 

 تستخدم في المحركات الصغيرة.

 د. التحكم في السرعة بتغيير تردد المصدر

 

هذه الطريقة تعتبر األفضل للتحكم في السرعة كونها 

تعطي مدى واسع للتحكم في السرعة بالتغيير التدريجي 

للسرعة خالل هذا المدى والصعوبة الرئيسية في هذه 

 هي الحصول على مصدر متغير التردد فالجهاز الطريقة 

المطلوب ينتج عنه تكاليف أولية مرتفعة , ولهذا السبب 

يقة ال تستخدم في تطبيقات األغراض فإن هذه الطر

العامة وبالرغم من ذلك فإنه توجد تطبيقات معينة 

تستخدم فيها هذه الطريقة على نطاق واسع حيث مدى 

السرعة وتنظيم السرعة الجيد يجعل استخدامها مطلوباً, 

وفي هذه الطريقة للتحكم في السرعة يجب أن يتغير 

كثافة الفيض  جهد المصدر مع التردد لكي يحافظ على

ثابتة تقريباً ولتجنب التسخين الزائد للمحرك, وعند 

تحقق هذه الشروط فان النهاية العظمى للعزم المتولد 

تبقى تقريبا ثابتة, والحل األمثل لتغيير التردد هو جهاز 

 (.Inverterالعاكس )

عند زيادة التردد سيقل تيار المجال ويقل تبعا له و

المصدر قليال بالتناسب مع الفيض ولكن اذا زاد جهد 

زيادة تردده سوف نحافظ على قيمة تيار المجال ثابتا 

ويمكن توضيح عالقة زيادة الجهد مع  ,ومن ثم الفيض

 :التردد من العالقة االتية

Volt / Frequency = Constant 

القدرة على انتاج عزم من المحرك تتناسب مع قيمة 

اذا قلت كثافة الفيض فان المحرك  أيكثافة الفيض 

بصفحة عامة تقل قدرته على انتاج العزم والعكس 

للحصول على قدرة انتاج عزم ثابتة للمحرك , وصحيح

 فيالمحرك  فييجب ان نحافظ على ثبات قيمة الفيض 

 جميع سرعات المحرك تحت السرعة المقننة.

والن المحرك يمثل حمل حثى كبير فان تغيير التردد 

على  بالتاليعة المحرك( يؤثر على معاوقته الكلية و)سر

معاوقة العضو  دادفبزيادة التردد تز ,الفيض بداخله

الثغرة الهوائية.  فيالثابت ويقل تبعا لذلك الفيض المتولد 

الفيض يلزم زيادة الجهد قليال  فيولتعويض هذا النقص 

يجب ان تكون النسبة بين  وبالتاليبالتناسب مع السرعة 

 هد والتردد ثابتةالج
[2]. 

 

 .. متحكم االردوينو3

لتطيييييوير رونيييييية مفتوحييييية المصيييييدر هيييييي لوحييييية الكت

المتعلقييييية بيييييالتحكم  العملييييييات الصيييييناعيةالكثيييييير مييييين 

اآلليييي بصيييورة سيييهلة وبسييييطة عييين طرييييق اسيييتخدام 

ويييييتم  (Arduino c) لغيييية برمجيييية مفتوحيييية المصيييير

برمجيييية المتحكميييية الموجييييودة علييييى اللوحيييية باسييييتخدام 

( والشييييكل Arduino IDE)برنييييامج خيييياص يسييييمى 

 ( يوضح احد أنواع لوحات األردوينو.3رقم )
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 Arduino uno( يوضح لوحة 3شكل رقم )

 منهجية التنفيذ العملي. 4

 بتغيير التردد يتم استخدام مشغل المحركات

(VARIABLE FREGUENCY DRIVER)  مع

ألن هذه  وذلك المحركات الحثية ثالثية األطوار

, إليقافالمحركات عادة ما تعمل بطريقة التشغيل وا

( عندما VFDتتم الحاجة إلى المشغل المتغير التردد )و

بعيداً عن و ,يتطلب األمر التشغيل على سرعات متعددة

إمكانية السرعات المتعددة فإن الكفاءة الكلية للنظام 

المحرك سيتلقى قدره الدخل الالزمة ستزداد ألن 

للحصول على طاقة الخرج المطلوبة, أضف إلى ذلك 

 فإن المحرك يمكن إقالعه إلى السرعة المطلوبة ببطء

قد تم دراسة وتنفيذ , ومما يلغي تأثيرات تيار اإلقالع

بالمحركات الحثية ثالثية األطوار وتعمل تحكم للدائرة 

( 4) رقم , والشكلمع مدى واسع من قدرات المحركات

 يوضح المخطط الصندوقي للدائرة العملية المستخدمة.

 

 ( المخطط الصندوقي لدائرة التشغيل4شكل )

 (Block Diagram) 

 

 مكونات الدائرة العملية 1.4

 دائرة التقويمتتكون الدائرة من جزأين رئيسيين وهما 

(AC/DC converter )  ودائرة العاكس(DC / AC ) ,

د األول يتم تحويل الجهد المتناوب إلى جهالجزء في 

تكوين الجهد الذي يقوم ب مستمر يستخدم في الجزء الثاني

 والعاكس (PWM) ( عن طريقACالمتناوب )

(DC/AC) يتم التحكم به عن طريق دائرة تحكم و

 ومتحكم قابل للبرمجة أردوينو. 

( لتقوم PWMنبضات ) بإنتاجاألردوينو حيث يقوم 

عالية التردد بينها فارق  جيبيهثالث موجات  بإنتاج

(, Low Pass filterوذلك باالستعانة بالمرشح) زمني

كما موضحة بالمخطط  تتكون الدائرة العمليةو

 من األجزاء الرئيسية األتية: الصندوقي

  دائرة التقويمAC / DC : 

تعتبر هذه الدائرة الجزء األول من مشغل 

 فولت جهد متناوب 380 المحركات وتقوم بتحويل

 اتوتمر عبر مكثف عالي القيمة إلى جهد مستمر

, ومن لترة وتغذي دائرة العاكس مباشرةستخدم للفت

 الممكن استخدام دائرة تقويم احادية الطور أيضاً.

 
 AC/DC Converter Circuit(  5شكل رقم )

  
  قنطرة العاكسDC / AC converter : 

 التحكم بمفاتيحقنطرة العاكس تعمل عن طريق 

لتشغيل  (Mos fet)نوع القدرة متحكم بها كلياً 

تيار والجهد في االتجاه توجيه اللالمفاتيح تناوبياً 

 .المطلوب

 ة فإن االهتمام كان بتوفير إشارةفي هذه الحال

(PWM تقوم بتشغيل وإطفاء مفتاح للجزء )

الموجب من الموجه الجيبية وعمل مماثل لمفتاح 

 .[3] للجزء السالب من الموجه الجيبيةآخر 
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 H-Bridge Inverter( 6شكل رقم ) 

Configuration 

 مرشح اإلمرار المنخفض Low Pass filter : 

الخارجييييية ( PWM) يسيييييتخدم لتحوييييييل إشيييييارة

مباشييرة ميين األردوينييو بتييردد عييالي إلييى إشييارة 

, والييييييدائرة المسييييييتخدمة (Sine wave) جيبيييييييه

وإشيييييارة الخيييييرج ( 7موضيييييحة بالشيييييكل رقيييييم )

 (.8لهذه الدائرة كما موضحة بالشكل رقم )

 

 

 

 Low Pass Filter Circuit( 7) رقم شكل

 

 
 

 ( يوضح إشارة الدخل والخرج للمرشح8شكل رقم )

 

  المقارنcomparator : 

توصيييل دائيييرة المقيييارن ميييع المرشيييح كميييا فيييي 

( بحييييث تيييدخل الموجييية المتوليييدة 9الشيييكل رقيييم )

( LM-339مقارنيييات ) إليييى اثنيييينمييين المرشيييح 

المقيييييارن األول يوصيييييل ميييييع اليييييدخل الموجيييييب 

)+( بينميييا المقييييارن الثيييياني يوصييييل مييييع الييييدخل 

( 5V( ويوصيييييل المقيييييارن بتغذيييييية )-السيييييالب )

للسييييييييييييييييييالب  (0V( و )VCCللموجييييييييييييييييييب )

(Ground.) 

 

 Low Pass Filter with( 9شكل رقم )

Comparators LM339 

 

وفيييق وتقسييييم اشيييارة الفوليييت فيييي المقيييارن تيييتم 

 المعادلتين:

)3....(..........
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يييييييتم أخييييييدها ميييييين  3Vحيييييييث اشييييييارة الجهييييييد 

 األردوينو مباشرة.

وبيييذلك نحصيييل عليييى إشيييارتين ميييربعتين عنيييد  

كمييييا موضيييح فييييي الشيييكل رقييييم  خيييرج المقيييارن

(10).  

 

 شارتي الدخل والخرج للمقارنإ( 10شكل رقم )
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CH1 : The filtred sine wave 

CH2 : The enable Signal 
 

 ( 4011الدائرة المتكاملةN) : 

ميييييييع ( 4011N) اليييييييدائرة المتكامليييييييةتوصيييييييل 

 (10كمييييا فييييي الشييييكل رقييييم ) خييييرج المقارنييييات

البوابييييية  اليييييدائرة لتأخيييييذ سيييييلوكوتسيييييتخدم فيييييي 

(And Logic Gate ) بحييييث تأخيييذ إشيييارة

إشيييارة مربعييية مييين ميييع أصيييلية مييين األردوينيييو 

ويكييييييون خييييييرج الييييييدائرة ( LM339) المقييييييارن

إشييييارة مربعيييية  (AND)بحسييييب سييييلوك بوابيييية 

 .(12كما موضح بالشكل رقم ) بتردد عالي

 

 

 يوضح شكل دائرة التحكم مع (11شكل رقم )
 البوابات المنطقية

  

 

 إشارات دوائر التحكم المهمةيوضح  (12شكل رقم )
CH1 : The filtered Signal 

CH2 : Signal after the comparators 

CH3 : Signal after (and gate) 
 

 مشغل الترانزستور Gate Drive: 

 ييييييتم اسييييييتخدام مشييييييغل الترانزسييييييتورات نييييييوع

(IRS-2336JTRPBF ) إلبقيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياء

وتسيييتخدم  ,الترانزسيييتورات فيييي وضيييع التشيييغيل

أيضيياً لرفييع جهييد بوابيية الترانزسييتور أعلييى ميين 

مسيييتوى جهيييد التغذيييية أو تخفييييض الجهيييد عليييى 

دائيييييرة مجميييييع الترانزسيييييتورات المفتيييييوح وييييييتم 

( PWM) ذليييييك عييييين طرييييييق معاجلييييية إشيييييارة

, وتتكييييييون الخارجيييييية ميييييين مييييييتحكم األردوينييييييو

دائيييرة المشيييغل مييين عيييدة دوائييير الكترونيييية كميييا 

 (.13موضح بالشكل )

 

( يوضح التركيب الداخلي لدائرة المشغل 13)شكل 

(IRS2336JTRPBF.) 

ويقييييوم مشييييغل الترانزسييييتورات بعييييدة وظييييائف 

أخييرى مثييل الترشييييح, التييأخير الزمنييي, ضيييمان 

الجهييييود داخييييل نطيييياق التشييييغيل وتخييييزين القيييييم 

 في قطاع التخزين.
 

 تنفيذ الدائرة عمليا 2.4
 

رئيسييييية تنفييييذ العملييييي اليييى ثيييالث دوائييير تيييم تقسييييم ال

حييييييث تيييييم رسيييييم كيييييل دائيييييرة بيييييالكمبيوتر باسيييييتخدام 

( تيييم تنفييييذها عليييى Sprint Layout 0.6برنيييامج )

األلييييييواح المطبوعيييييية وتوصيييييييل العناصيييييير المادييييييية 

 للدائرة بها كما يلي:

i. دائرة التحكم 

 تم تنفيذها كما هو موضح باألشكال األتية:
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 أ( دائرة التحكم -14شكل )

 

 التحكمب( رسم دائرة  -14شكل )

 

 دائرة التحكم طباعة( ج -14شكل )

 

 دائرة التحكم تنفيذ( د -14شكل )

 

ii. دائرة العاكس 

 بنفس الطريقة تم تنفيذ دائرة العاكس كاألتي:

 

 عاكسأ( دائرة ال -15شكل )

 

 عاكسدائرة الرسم ( ب -15شكل )

 

 العاكسدائرة  طباعة( ج -15شكل )

 

 العاكسدائرة  تنفيذ( د -15شكل )

iii. دائرة التقويم 

تييم تنفيييذ هييذه الييدائرة مباشييرة وذلييك لبسيياطتها كمييا 

 موضح بالكل االتي:
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 ( يوضح التنفيذ العملي لدائرة التقويم16شكل )

 

 

 فكرة عمل الدائرة العملية: 3.4

تتكييون الييدائرة ميين عييدة دوائيير مجمعيية كمييا فييي الشييكل 

(, بحييييث يكيييون دخيييل اليييدائرة تييييار متيييردد ثابيييت 17)

القيمييية عبييير المقيييوم اليييذي يعطيييي خيييرج تييييار مسيييتمر 

 عالي القيمة مربوط مباشرة بدائرة العاكس 

 

 ( الدائرة العملية17شكل رقم )

 قنطيييرة العييياكس مييين سيييتة ترانزسيييتورات نيييوع تتكيييون

(MOSFET) ,يسيييييييتخدم األردوينيييييييو فيييييييي اليييييييدائرة و

0موجييييات عالييييية التييييردد بفييييرق طييييور  كمصييييدر
120 

 هيغيييذي كيييل طيييور مييين األطيييوار الثالثييية دائيييرة فلتيييرو

(Low Pass filter ) جيبييييهللحصيييول عليييى موجيييه 

(Sine Wave بعيييييد ذليييييك ييييييتم مقارنييييية اإلشيييييارة ,)

 لكيييل طيييور ميييع فولتيييية مرجعيييية عبييير مقيييارن هالجيبيييي

(LM-339)  3.3ميييييأخوذة مييييين األردوينيييييو بقيميييييةV  

للحصيييول عليييى إشيييارة مربعييية عنيييد خيييرج كيييل مقيييارن 

 وبذلك نحصل على ستة إشارات بينها فارق زمني. 
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لتأخييييييذ ( 4011N) تسييييييتخدم دائييييييرة متكامليييييية نييييييوعو

اإلشيييارة الناتجييية مييين المقيييارن ميييع اإلشيييارة األصيييلية 

المتوليييدة مييين األردوينيييو وذليييك للحصيييول عليييى موجيييه 

التييييردد وتغييييذي هييييذه اإلشييييارات السييييتة  مربعيييية عالييييية

إلشيييييارات مشيييييغل المحركيييييات اليييييذي يقيييييوم بتنظييييييم ا

وميين تييم تغييدي كييل إشييارة ميين هييذه اإلشييارات  السييتة,

السييييتة بوابييييات الترانزسييييتورات التييييي تعمييييل بطريقيييية 

الفييييتح واإلغييييالق والتنيييياوب فيمييييا بينهييييا بشييييكل سييييريع 

جييييداً لتقطيييييع إشييييارة التيييييار المسييييتمر وتحويلهييييا إلييييى 

 ة تيييييييار متنيييييياوب, الخييييييرج سيييييييكون إشييييييارةإشييييييار

(PWM ) بتيييردد متغييييير, التغيييير فييييي التيييردد سيييييكون

بحسيييب اليييدخل إليييى ميييتحكم األردوينيييو, كلميييا تغييييرت 

المقاومييية المتغييييرة تغيييير التيييردد وهيييذا بالتيييالي سيسيييمح 

بتغييييرات أقيييل أو أعليييى مييين التيييردد القياسيييي للمحيييرك 

 . HZ 50/60وهو 

 الدائرة العملية 4.4

والحصيييييول ودراسيييييتها نظرييييييا  محاكييييياة اليييييدائرةبعيييييد 

يييييع القطييييع معلييييى النتييييائج المطلوبيييية بييييدأ العمييييل بتج

الالزميييية وتنفيييييذ الييييدائرة بمعمييييل الهندسيييية الكهربائييييية, 

يعيييييي النهيييييائي مل التج( يوضيييييح الشيييييك18الشيييييكل )و

 الرئيسية. الدوائرللدائرة العملية موضح عليها 

 

 ( الدائرة العملية18الشكل )

 :  النتائج 5.

( تم Oscilloscopeباستخدام جهاز راسم االشارة )

 تتبع اشارة الخرج لكل مرحلة من الدائرة كاالتي:

  .إشارة خرج األردوينو .1

 

 

 ( يوضح النتائج العملية9الشكل )

( تم عرض LCDباستخدام شاشة العرض ) .1

 زوايا الدوران المختلفة للمحرك وفي 

 

 األردوينوإشارة خرج ( 19الشكل )

 (Low Pass filterإشارات خرج الفلتر ) .2

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 المفلترةيوضح فرق الطور بين اإلشارات ( 20الشكل )

والبوابات المنطقية  إشارات خرج المقارن .3

وهي إشارات مربعة بتردد عالي الالزمة لعمل 

 .(Gate Drive Circuit) مشغل دائرة العاكس
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االشارات المربعة لخرج البوابات ( 21الشكل )

 والمقارن

 : العراقيل والصعوبات 1.5

يجب الحرص التام عند توصيل واختبار القطع  .1

( لسهولة ICاإللكترونية والدوائر المتكاملة )

 . (Gate Driveوخاصة هنا ) تلفها

أكثر  إلى تعديل جكتابة الكود البرمجي يحتا .2

ألن  من مرة للحصول على نتائج دقيقة, وذلك

التنفيذ العملي يختلف دائماً عن الدراسة 

 . النظرية

التعامل هنا مع دوائر قدرة بتيارات وترددات  .3

 .عالية تقتضي الحيطة و الحذر

 : االسـتـنـتـاجــات. 6

يوفر علينا تصميم  متحكم األردوينواستخدام  .1

يوفر لنا للتحكم, وكذلك  معقدة دوائر الكترونية

اثناء  والتطوير بكل سهولةإمكانية التعديل 

 . التنفيذ العملي

النتائج المتحصل عليها عملياً مرضية جداً  .2

 بالنسبة للنتائج التي تم دراستها نظرياً. 

هي  (PWM) تقنية تعديل عرض النبضة .3

 . الحثيةمحركات ال للتحكم فياألمثل 

 (comparator) تم التعرف على لوحة المقارن .4

 .لما لها من مزايا في مقارنة اإلشارات

توفر دائرة التحكم التشغيل الناعم للمحركات  .5

مما يوفر لها الحماية من تيارات البدء العالية 

وكذلك المحافظة على عزم المحرك ثابت مع 

تغير السرعة نظرا للتناغم التام بين تغيير 

 .التردد والجهد للمحرك

التام لجهاز  توفر الدائرة المستخدمة التعريف .6

 .العاكس إلتاحة الفرصة للبحاث للتطوير

الدائرة العملية المنفذة تمثل أضافة في مجال  .7

التحكم في المحركات لما توفره من مزايا 

 تجعلها مالئمة لتطبيقات عديدة.

اإلشارات المتحصل عليها عملياً مطابقة تماماً  .8

 لإلشارات التي تمت دراستها نظرياً.

 :  التوصيات .7

تحتاج الى تجميع  المستخدمة العملية الدائرة .1

على لوحة واحدة الستفادة منها عمليا ويمكن 

  عمل منها نماذج معملية تعليمية.

مكونات الدائرة والقطع االلكترونية يجب ان  .2

 . مع قدرة المحرك المطلوبة ةمتناغمتكون 

يمكن استخدام تقنيات التحكم الحديثة لزيادة دقة  .3

 .كوسرعة عمل المحر

من الممكن دراسة وتحسين سرعة استجابة  .4

 (.PIDالمحرك باستخدام تقنية )

استخدام التغذية العكسية في التحكم من الممكن  .5

 أن تضيف تحكم أمثل في المحركات.

يفضل اضافة شاشة لتوفر قراءة لحظية  .6

 للسرعة والتردد والجهد للمحرك.

توفير القطع االلكترونية الالزمة لتنفيذ مثل  .7

 الدوائر المهمة للتحكم.هذه 

 Gate) دراسة أكثر لمشغل الترانزستور .8

Drive وذلك لتعدد أنواعه وطرق توصيله )

 مع الدوائر االلكترونية. 

بالبدء  عند تنفيذ مثل هذه الدوائر نوصي .9

منخفضة على دائرة العاكس وزيادة  اتبفولثي

الفولت تدرجياً مع مراقبة جهاز قياس األمبير 

 تفادياً لحصول قصور في الدائرة.
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