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با مبدل فرکانس   ییآشنا
 آن ی و کاربرد ها
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  یی از استقبال باال مختلف ع یو استفاده از مبدل فرکانس در صنا دیخر
 ،یک یالکتر  زات ی استفاده از تجه ع یوس فیتوجه به ط اب .برخوردار است

به دنبال  شهیو مشاغل مختلف هم  ع یصنا صاحبان که ستیتعجب ن یجا
 .فرکانس هستند لیتبد ی "هوشمندانه تر" برا ای"ارزان تر"  ی راه

نحوه کاربرد و انواع آن پرداخته شده  له،یوس نیا  ی ستی مقاله به چ نیا در
 .است

 .دیبا آن با ما همراه باش یی آشنا یبرا
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 کند؟ یو چگونه کار م ستیمبدل فرکانس چ 1#

  ای ی کیالکترون یا لهیوس (frequency converter) فرکانس مبدل
متناوب   انیفرکانس را به جر کی متناوب  انیجر است که ی ک یالکترومکان
 رییتغ زیدستگاه ممکن است ولتاژ را ن نیا .کند ی م ل یتبد گریفرکانس د

 .دهد

که   یی ها ستمیس یی مشابه، کارا یو نمونه ها لهیوس نی استفاده از ا با
  دایپ شیدرصد افزا 35تا  15 حدود هستند، ریمتغ یموتور با بارها  یدارا

  .را هم به همراه خواهند داشت یکاهش مصرف انرژ  نی چن هم .کند ی م
 .هستند یاد یز تیاهم یدارا لیدل نیهم به

بودند که مولد   ی ک یالکترومکان یها  نی دستگاه ها ماش نیا ،یطور سنت به
 یلوله ها  ای وهیقوس ج یها کسوکنندهی یبرا نیچن هم .شدند ی م  دهینام

 .شوند ی استفاده م  زیخالء ن

فرکانس کامالً   یحالت جامد، ساخت مبدل ها کی ظهور علم الکترون با
که دو شبکه برق مجاور در  ی هنگام امروزه .شد ریامکان پذ ی ک یالکترون

برق  لیتبد یفرکانس برا یمبدل ها از کنند، ی فرکانس برنامه مختلف کار م 
  رییتغ  نیا شود که ی استفاده م گر یفرکانس به فرکانس د کی متناوب از 

 .کنترل سرعت موتور الزم است یکانس برافر 
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 انواع مبدل فرکانس  2#

 کیرا در  ی ک یفرکانس، توان الکتر  یگونه که اشاره شد، مبدل ها همان
فرکانس و در ولتاژ   کیرا در  ی کی الکتر توان و رندیگ  ی فرکانس و ولتاژ م 

 .کنند ی م  نی متفاوت تأم

 :دارد ی نکته مبدل فرکانس دو نوع اساس نیتوجه به هم با

 )مجموعه مولد موتور(  یروتار  .1
 جامد  حالت .2

فرکانس  لیتبد یاست که در آن ها برا ی دو، نوع روش نیعمده ا تفاوت 
 .شود ی استفاده م 
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 .کنند ی کار استفاده م  نیا یموتور برا  کیاز  یفرکانس روتار  یها مبدل
  ی م دیرا تول ازیمورد ن ی چرخاند، که توان خروج ی ژنراتور را م کی موتور

 .کند

 :کرد ینوع دسته بند 3توان به   ی را م یروتار  مبدل

 ی محور  کمربند .1
 یدرون خط نگیکوپل .2
 شافت  تک .3

 

فرکانس  لی تبد یبرا یهاد مهیجامد از ادوات ن  مهیکه در نوع ن ی حال در
 .شود ی استفاده م 
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استاندارد   ی ها ستمیاکثر س یدو نوع مبدل فرکانس برا نی از ا کی هر
  ی مشخص  یآن ها تفاوت ها یها  ی ژگیها و و یی در توانا اما کاربرد دارد؛
 .وجود دارد

برنامه   کی ینوع مبدل برا  کیکند که  ی م  نیی تفاوت ها تع  نیواقع ا در
 .دیبا سازنده محصول مشورت کن د،ی صورت ترد در .خاص مناسب تر باشد

 

 استفاده از مبدل فرکانس  یای مزا 3#

که در ادامه   یگسترده ا یعالوه بر کاربردها زات،ینوع تجه نیاز ا استفاده
آن ها  نیرا به همراه دارد که مهم تر  ی فراوان  یایمزا  ذکر خواهد شد،

 :عبارتند از



 

6 www.namatek.com 

توان سرعت موتور را با   ی که م یی : از آن جایمصرف انرژ  کاهش •
و بهبود بهره   یهش مصرف انرژ کا باعث مبدل فرکانس کاهش داد،

جهان به مصرف برق   یدرصد از مصرف انرژ  20 .شود  ی م  یانرژ  یور 
 ی ک یالکتر ی درصد از مصرف انرژ  40  زات ی تجه نیا با .اختصاص دارد

درصد از  10 ی درصد از مصرف پمپ ها و به طور کل 75موتور،  
 .کند ی م  دایکاهش پ یجهان  یمصرف انرژ 

کنترل سرعت  ،ی : عالوه بر کاهش مصرف انرژ ی ک یفشار مکان کاهش •
 یعملکرد دستگاه ها یساز   نهیبه شاهد موتور باعث خواهد شد که

  نیهم  که میباش ی کیمختلف وابسته به موتور و کاهش فشار مکان
 .خواهد داد شیمسئله عمر آن ها را افزا

 

 فرکانس یمختلف مبدل ها یکاربردها  4#

  کیاز  روین لیتبد یفرکانس برا یطور که اشاره شد، مبدل ها همان
 AC یکنترل سرعت و گشتاور موتورها یو برا گریاستاندارد به استاندارد د

  اریکاربرد و استفاده از آن بس رهیدا ری تفاس نیا با .شوند ی استفاده م 
 .گسترده است

 .میده  ی را شرح م  زات ی تجه  نیا یکاربرد ها نیادامه مهم تر  در
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 فن و پمپ 1-4#

 نیبنابرا .دارد ی آن بستگ  هیبه فرکانس منبع تغذ AC موتور کی  سرعت
  نیواقع ا در .کند رییدهد تا سرعت موتور تغ ی فرکانس اجازه م رییتغ

پمپ  ایفن  ی خروج ند،یفرآ طیدهند تا متناسب با شرا  ی اجازه م زات یتجه
 .شود یدر انرژ  یی تواند باعث صرفه جو ی م  تینها  در متنوع باشد و

 

 یرانی و کشت ییمایهواپ  عیصنا 2-4#

هرتز  60هرتز،    50 یبا فرکانس ها ی فرکانس استاندارد صنعت  یها مبدل
به صورت گسترده استفاده   ی رانیو کشت یی مایهواپ ع یهرتز در صنا  400و 
  ی هرتز استفاده م  400از فرکانس   ماهایطور مثال اغلب هواپ به .شود ی م

 یهرتز برا 400هرتز به  60  ایهرتز  50مبدل فرکانس  کی نیبنابرا کنند؛
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 هم .است ازیاست، مورد ن نیزم یکه رو ی در حال مایهواپ یانرژ  نی تأم
 یفرکانس برا یاز مبدل ها یی ما یهواپ یممکن است شرکت ها نیچن
  .مسافران استفاده کنند ی ک یلکترا لی لپ تاپ و وسا ازیمورد ن  یانرژ  نی تأم
 .صورت است نیبه هم طیهم شرا یران یصنعت کشت در

 

 یرزم یو ناوها  ییویراد یها ستم یس  3-4#

  زین یی ا یدر یروین ی جنگ یدر ناوها  ی و رزم  یی ویراد یها ستمیس زات یتجه
از   نیهم یبرا .دارند تا صدا را کاهش دهد ازیهرتز ن  400غالبًا به قدرت 

  کیرا در  یی ویفرکانس راد یها گنالیس شود تا ی مبدل فرکانس استفاده م 
 .کنند لیتبد گریفرکانس به فرکانس د
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 یعی طب  ریدپذیاز منابع تجد یانرژ  لیتبد 4-4#

  نیا از .مبدل فرکانس است یکاربردها نیاز مدرن تر ی ک ی یانرژ  لیتبد
جزر و مد به  یانرژ  ایباد  ،یدیخورش یانرژ  لیتبد یتوان برا  ی م  زات یتجه

 .انتقال داد یآن را به شبکه مصرف انرژ  بعد استفاده کرد و زیبرق ن

 یدیخورش یها روگاهیاستفاده از ن شیبا افزا  ژهیکاربرد مبدل ها به و نیا
 .کرده است دا یپ شی افزا یو باد
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 انتخاب مبدل فرکانس  5#

مهم  اریفرکانس نقش بس یکه اشاره شد، مبدل ها یتوجه به تمام موارد با
گسترده استفاده از آن   فیط .روزمره مدرن برعهده دارند ی در زندگ ی اتیو ح

مختلف   لیو وسا  ع یصنا رایز باشد؛ دارتری انسان پا ی ها باعث شده تا زندگ
 ی باعث شده تا کمپان  لیدال  نیهم .هستند ی فرکانس متک  یبه مبدل ها

 .آن ها بزنند دیدست به تول ی بزرگ  یها

را  ازیبه مبدل فرکانس، ابتدا نوع کاربرد و نوع مبدل مورد ن ازیصورت ن در
  هم .دیبرو نهیزم نیمعتبر در ا یبه سراغ برندها بعد  و دیمشخص کن

از  یچون برخوردار   ی نار نوع و مدل مبدل، به نکات بهتر است در ک نیچن
دست توجه   نیاز ا یو موارد  ی بانیو اصل بودن کاال، خدمات پشت   ی گارانت

 .دیداشته باش ی کاف

متخصصان فعال  از د،یندار نهیزم  نیدر ا ی هم که اطالعات کاف  ی صورت در
انتخاب درست   یالزم را برا یها و مشاوره ها  یی راهنما  نهیزم نیدر ا
 . دیینما  افتیدر


