
  سيستم سروموتور
 

              سرو موتورها يكي از اجزا، يك سرو سيستم خاص مي باشد كه به منظور كنترل مكان يا سرعت بكار 
موتورجريان (   DCاز نوع MS150 سروسيستم بكار رفته در آزمايشگاه كنترل، شامل سرو موتور  .شودمي گرفته

و تقويت كننده و مقايسه كننده و عناصر تبديل كنندة تغيير مكان يا سرعت به سيگنال ) دائم با تحريك مستقل
 پتانسيومتر روشهاي مختلف از جمله با كمك ازمدار كنترل وضعيت را مي توان با استفاده . مي باشد... الكتريكي و

همچنين   مي توان كنترل  .بسته و آزمايش كردكمك سينكرو سيستمها   كوپل شده با محور موتور و يا بهزاويه اي 
براي سيستم كنترل وضعيت طراحي  و آزمايش كرد و روشهاي مختلفي از جمله اثر بار و كنترل كننده و  PIDكننده 

 .فيدبك سرعت را براي بهبود پاسخ سيستم آزمايش  و اجرا نمود

  
  دستگاه سروموتور

  

  : اجزاء بكار رفته در اين سيستم عبارتند از

بكار رفته در آزمايشگاه از نوع جريان دائم مي باشد كه در واقع يك ژنراتور كوچك ) دورسنج الكتريكي(تاكومتر
بوسيلة يك آهنرباي دائمي ايجاد مي شود و ولتاژ خروجي متناسب با سرعت  DCبوده كه ميدان مغناطيسي تاكومتر 

  . ن مي باشددوراني محور آ



معموالً جهت تقويت و تعيين جهت دور موتور استفاده مي  DCدر راه اندازي سروموتورهاي  آمپلي فايرهاسرو از
  . شود

دو خروجي است كه جهت  و ورودي  آزمايشگاه داراي دو موجود در )Pre‐Amp(تقويت كننده اوليه
  .مي رود چرخش موتور در دو جهت به طور خودكار بكار

به عنوان مقايسه كننده در سيستم حلقه بسته كنترل سرعت يا كنترل   )Op‐Amp(تقويت كننده عملياتي از
  . وضعيت استفاده شده است

مدارهائي هستند كه تغييرات دامنة يك ولتاژ دائمي را بر روي يك ولتاژ متناوب مدوله مي كند  مدوالتورها
تغيير  180°ي متناسب بوده و فازآن با تغيير جهت ولتاژ دائمي به مقدار بطوريكه دامنه ولتاژ متناوب با دامنةولتاژ دائم

  .دمدوالتورها دقيقاً برعكس مدوالتورها كار   مي كنند. مي نمايد

مي باشد و روتور آن داراي دو  120°فرستنده داراي استاتور استوانه اي با سه سيم پيچي شبيه بهم با فاصلة  سينكرو
در اين نوع سينكرو، ورودي مكانيكي . كه به جريان متناوب مدار تغذيه اتصال دارد قطب و يك سيم پيچي بوده

باشد كه دامنه اين ولتاژها تابع  بصورت چرخش محور، و خروجي آن الكتريكي، بصورت سه ولتاژ يك فاز مي
تفاوت كه روتور آن ، شبيه سينكرو فرستنده مي باشد فقط با اين سينكرو فرمان .مي باشد موقعيت زاويه اي محور

بدين ترتيب با  توجه به اينكه در بيشتر .استوانه اي است تا فلوي مغناطيسي بطور منظم در دور روتور تقسيم گردد
موارد خروجي دو سر روتور سينكروي فرمان  به يك تقويت كننده وصل است، تغيير امپدانس روتور با حركت 

                                               .دوراني آن به حداقل خواهد رسيد

. اين پتانسيومتر براي ايجاد يك ولتاژ مرجع بكار مي رود. بچرخد 300°ورودي مي تواند  پتانسيومتر زاويه اي
پتانسيومتر خروجي كه با محور سرعت كند موتور متصل است، موقعيت خروجي موتور را به ولتاژ تبديل        مي 

   .كند



  
    فايرسرو آمپلي منبع تغديه و

  

            

  

  پتانسيومتر زاويه اي ورودي                                           پتانسيومتر زاويه اي خروجي                                                                                   

 

  

 سينكرو فرمان تاكومتر سينكرو فرستنده
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