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سروموتور چیست؟؟
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؟چیستسرومکانیسمیا سرو 
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 م مکانیسسرو یا ( تنظیمخود )واژه سرو کاربردهای مدرن، در
متغیر که کفیدبیک سیستم کنترلی به ( تنظیمخود مکانیزم )

ه عنوان بموقعیت مکانیکی مشتق شونده، موقعیت یا کنترل 
.شودمی محدود است، شتاب سرعت و 

 که به است، سیستم کنترلی فیدبکیک سیستم کنترلی
ده و کنترل شبین یک کمیت مفروضرابطه یک نگهداشتن

الف به توابع آنها و استفاده از اختمقایسه با یک کمیت مرجع، 
.شودمی کنترل منجر وسیله عنوان 
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؟؟سروموتور چیست

راآنتوانمیکهاستموتوریمکانیکیوسیلهیکسروموتور•
تاسآنشفتبهمتصلکهراچرخییابازوکهبردکاربهطوری

.دکنجابهجااستنظرمدکهسرعتیبادلخواهاندازهوجهتدر

در.دشونگرفتهکاربهبستهحلقهصورتبهبایدهاسروموتور•
موقعیتکهداردوجودموقعیتسنسوریکموتورهاسروتمام

اژولتمقدارازولتاژاینادامهدروکردهتبدیلولتاژبهراخروجی
.شودمیکمموتوربهاعمالی
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تفاوت ها ی یک سروو موتور با موتور عادی•
فیدبک سرعت -
اینرسی کم-
کمقطر -
طول زیاد-
کنترل موقعیت و سرعت زاویه ای-
سرعت باال-

ی ولذا باید اینرس.پاسخ سرعت این موتورها بسیار زیاد است
.آنها کم باشد(لختی)
یاد درنتیجه قطراین ماشین ها کم بوده ولی طول آنها نسبتاً ز

.است
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چیست؟؟سروموتور



کرد؟؟؟تبدیلسروبهراعادیموتوریکمیتوانآیا•
اردفیدبکتنهاموتورسروازمامنظوراگرکهاستاینپاسخ-

باارکاینباشدخروجیموقعیتوسرعتکنترلقابلیتوبودن
.استممکنخوبیتقریب

ریدیگسنجسرعتهریاانکودریککردنکوپلکاراینیالزمه-
وتسرعکنترلجهتفیدبکعنوانبهتااستموتورشفتبه

.گیردقراراستفادهمورددرایورمداردرموقعیت
بزرگهایموتوردرکهسریعیشتابگیریعدمواینرسیمشکلاما-

واستاتورروتورویاندازهوساختاردرتغییربهنیازداردوجود
.نیستممکنعمالً کهداردآنهایسیمبندی
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چیست؟؟سروموتور
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ACمحدودیت های سروو موتور و های اصلیمشخصه 



:مشخصه های بارز سرو موتور عبارتند از

10

ز اوسیعی و ثبات کار موتور در محدوده سریع راه اندازی -۱
سرعت

نرمخیلی سرعت موتور به صورت تعویض -۲
نسبت به حجم کم آنهابسیار زیاد گشتاورتولید -۳

آنهاسریع سرعت پاسخ دهی -4
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هامحدودیت
سرووکاریولتاژمحدوده➢
(C)کاریدمایمحدوده➢
(درجه)چرخشزاویه➢
(Deg/sec)سرعت➢
(kg.cm)اندازیراهگشتاور➢
موتورهاسروووزن➢
موتورهاسروودقت➢
گیربکسنسبت➢
گیربکسجنس➢
باریبیسرعت➢
جانبیافزارسخت➢
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انواع سرو موتور
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انواع سرو موتور

DCهایموتورسرو•

ACهایموتورسرو•

یممعایبیومزایادارایمانیازحسببرشدهیادمواردازکدامهر-
.شدخواهدماانتخاببهمنجرنهایتاً کهباشند
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DCهایموتورسرو•
یاوبازیکتوانمیکهداردقرارموتورشفتسروموتورجعبهباالییقسمتدر

مسی.استشدهخارجسیمسههمآنکناریقسمتاز.کردمتصلآنبهراچرخ
تعبیهنترلیکسیگنالبرایزردسیموزمین،برایسیاهسیممثبت،ولتاژبرایقرمز
Radio).موتورسرویکشکل.استشده Control) RCدهدمینشانرا.
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انواع سرو موتور



DCهایموتورسرو•
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انواع سرو موتور



دقیقوسریعآسان،کنترلچونمزایاییوجودباDCموتورهای•
ییراتتغبرایدینامیکیسریعبسیارپاسخهمچنینوگشتاور
:رادارندزیرمعایبسرعت،

مکررنگهداریوتعمیربهنیاز-
باالقیمت-
زغالوکموتاتوربهنیاز-
باالهایگشتاوردرباالوزن-
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انواع سرو موتور



ACسروموتورهای•

ورروتالقاییموتورهایساختمانمانندسروموتورهااینساختمان
هکنندحسوسیلهیکهمراهبهسروموتورهااین.استایقفسه

موقعیتتنظیممنظوربهاتوماتیککنترلهایسیستمدرموقعیت،
.روندمیکاربهمحوریک

میاستسروموتورموقعیتهمانکهخروجیازفیدبکگرفتنبرای
حالتودهردر.کرداستفادهترانسفورمریسینکروییاانکدرازتوان

پسوشودمیتبدیلولتاژبهاستموقعیتصورتبهکهخروجی
.شودمیکمورودیازمناسبمیزانبهتقویتاز
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انواع سرو موتور
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ACهای سرو موتور های مزیت 
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ACهایموتورسروهایمزیت•
نظرزاماشینهایآرمیچرپیچیسیمبامقایسهدروهستندسادهسنجابیقفسروتورهای-

.هستندمحکمترساختاری،
دائمونگهداریتعمیربهنیازونیستنـدکموتاسیـونبرایجاروبکدارایACسروموتورهای-

.ندارند
میآرمیـچرپـسنیستداردوجودموتوردرکهآنچنانآرمیچرهادیاطرافدرعایقیهیچ-

.کندپخشراگرمابهتربسیارتواند
برایـدتوانمیآنقطرندارد،ایپیچـیدهدارعایـقهایپیچیسیـم،آرمیـچراینکهبدلیل-

سـروممکـانیسدرشوتاورازجلوگیریبهامراین.یابدکاهشبسیارروتوراینرسیکاهش
کندمیکمک

کوچکتراندازه-
اندازههمDCموتورهایبامقایسهدربیشترقدرت-
ارزانقیمتوسادهطراحی-
ضربهبرابردرمقاوموسبک-
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ACمزیت های سرو موتور های 
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ac servo motorساختمان واجزای یک 
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ac servo motorساختمان واجزای یک 
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ی در سرو موتور ها دو دسته سیم جدا خارج شده است که یک
رفته مربوط به تغذیه و دیگری فیدبکی است که از انکودر گ

.شده است



ac servo motorساختمان واجزای یک 

استاتور•
،دانمعمولیهایموتورمشابهعملکردینظرازهاموتورسرواستاتور-

نسبتاطولشودمیذکرکهدلیلیبهالبته
گرفتهنظردرکمترقطروبیشتر

.شودمی
گشتاوربهبستهنیزپیچیسیمنظراز
:انواعدرخروجیسرعتو
حلقوی-
موجی-
ایقورباغه-

.شوندمیساخته
24



ac servo motorساختمان واجزای یک 

استاتور•
کردنکاربرایاستممکنACهایموتورسروکهاینبهتوجهبا-

2تاتوراسصورتبهعمدتاً شوندگرفتهکاربهموقتیادایمحالتدر
.شوندمیپیچیسیم(دایم)فاز3و(ایلحظه)فاز
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 باز سروموتورها میانخود را در جای موتورهااین سرو امروزه به مرور
.استخطی غیر آنهاگشتاور سرعت های مشخصه .میکنند

 قفس روتور بادو فاز القائیموتورهاینوع ازكنترل معموال سیستمهای در
.شودمیاستفاده سنجابی 

 فاز دو جهت چرخش موتور به اختالفکهشامل دو سیم پیچ متعامد است
.داردبستگی ولتاژ 

 درجه  ٠ با یکدیگر سیم پیچ متعامد روی استاتور توسط دو ولتاژ که دو
.اختالف فاز دارند تغذیه میشوند

 0مرجع باسیم پیچی >𝑉𝑚 و تغذیه میشود
.تغذیه میشودΠ/2𝑉𝑎>کنترل هم باسیم پیچی 

متفاوت باشد،𝑉𝑚می تواند با𝑉𝑎در اینجا 
.ه این ترتیب یک موتور دو فاز نامتعادل خواهیم داشتب



ac servo motorساختمان واجزای یک 

روتور•
چهکهدباشمیباالاینرسیالکتریکیهایموتورمشکالتعمدهازیکی

قتزریسیستمبهزیادیتاخیرتوقف،هنگامچهواندازیراههنگامبه
.ستنیاستفادهقابلعمالً سریعهایسیستمدرکهنحویبهمیکند

ودیحدتاروتورطولافزایشمتقابالً وقطرکاهشباهاموتورسرودراما
.استشدهحلمشکلاین

ست، زیرا اسرو موتور یک مهم بسیار پارامتر یک اینرسینسبت گشتاور به 
.د می گیرشتاب فاکتور اینرسیگشتاور به نسبت (T/J)اینموتور با 

 هر سرو موتور اصلی مشخصات:
.ن باشد متناسب با ولتاژ بکار گرفته شده آباید موتور خروجی گشتاور-1
ستگی بولتاژ کنترل ای لحظه پالریتهبه باید جهت گشتاور سرو موتور -۲

.توخالی ساخه میشود.داشته باشد 
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ac servo motorساختمان واجزای یک 

شافزایموجبوحرکتیمانعیکجاروبکوجودکهایندلیلبه-
هایورموتسرومخصوصاً )هاموتورسرودرعمدتاً میشوداینرسی

AC)هقفس–سنکرونآ)جاروبکبدونهایمدلازمیشودسعی
.کننداستفاده(سنجابی

میهگرفتکاربهبهبودجهتهاییفناورینیزدارجاروبکموارددر-
.شود
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ac servo motorساختمان واجزای یک 

میدانسرعتبرابرهمیشهروتورسرعتسنکرونموتورهایدر•
.می آیددستبهرابطهاینازواستدوار

دیوروفرکانستغییرباهاقطبتعدادبودنثابتبهتجهبا•
.استکنترلقابلخروجیسرعت

د،باشتواندنمیکمتریاوبیشترحدیکازورودیفرکانس•
اگرومیشودنزدیکDCبهولتاژباشدزیادخیلیفرکانساگر-

رکتحبارهرچونوکردهکارریپلیصورتبهموتورباشدکمخیلی
وداردنیازاندازیراهجریانبهبارهراینبنابرایستدمیوکرده
.ایستدمیعمالً 

موتوریکازACهایموتورسروساختاردرجهتهمینبه•
.شودمیاستفادهسنکرون
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ز موتور موتورهای آسنکرون به علت نداشتن کلکتور و سادگی ساختمان آن بیشتر ا
. سنکرون متداول است

:  مزایای موتور سنکرون
. این موتور دارای ضریب قدرت مناسب و قابل تنظیم است-1
.  بازده عالی دارد-2
.  در مقابل نوسان ولتاژ حساسیت ندارد-3
.  امکان بکار بردن آن به طور مستقیم با ولتاژ زیاد وجود دارد-4
یو مناسب با تحریک مناسب هیچگونه قدرت راکتیو مصرف نمیکند و فقط قدرت اکت-5

.  می گیرد
خط راکتیو برای باال بردن ضریب قدرتقدرت از این موتور میتوان به عنوان مولد -6

.  استفاده کرد



به آن نیاز و علت  (Damping ) میرایی
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 ه مرجع ککمیت برطبق اندازه مطلوب، اندازه خروجی تنظیم سرو برای
.، طراحی می گرددمتغییرباشدیا ثابت ممکن است 

 رابط رین تکه سروموتور ضروری موفقیت آمیز یک سیستم کنترل، کار برای
:داردچیز اهمیت زیاد دو است،حداقلآن 

.ولتاژ فاز کنترل پاسخ دهدتغییرات به بایست سریعًا موتور می . ١
وسان دارای نیا نوسانییعنی نبایستی باشد، بایست پایدار موتور می . ٢

.اضافی باشد
 حاصل اولیه زیادیباشد، شتاب زیاد اینرسیچنان چه نسبت گشتاور به

ستفاده از ابنابراین.شودمی سریع ولتاژ کنترل تغییرات به پاسخ شده و 
، ابدیمی افزایش که با سرعت دورانی گیری ضربه یا گشتاورترمزییک 

.می رسدپایداری  شده و به اضافی حداقل نوسان 



ac servo motorساختمان واجزای یک 

ورعتسکهاندشدهتعبیهموتورانتهاییقسمتدرهاییسنسور-
.کنندمیگیریاندازهراخروجیشفتموقعیتیا

ایوریزولور،سینکرو،هالاثرنوعازتوانندمیهاسنسوراین-
.استانکودرآننوعترینرایجکهباشدانکودر
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AC servo driver
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AC servo driver

هرامداریکبهخروجیهایپارامترکنترلوموتورسرواندازیراه•
همراهوبودهخاصموتورسروهربرایکهداردنیاز(Driver)انداز
.شودمیعرضهآن
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رایبداردوجودهاسیستمدرکهمختلفیهایسرعتوهاگشتاوربهتوجهبا•
همابنهایتاً کهاستنیازدرایوریکوموتورسرویکشدهیادمواردازکدامهر

.شودمیانجامهاآنروینهاییکنترلوشدهشبکه
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AC servo driver



اندازیاهریوظیفهکهاستالکترونیکییکنندهتقویتیکدرایوسرو
.داردعهدهبرراسروفیدبککنترلو

درایوسرووظایفترینمهم:

کنترلیسیستمازفرماندریافت-

موتورسروورودیبهارسالوفرمانسیگنالتقویت-

خروجیبکفیدکردنمانیتور-

موتورگشتاوروسرعتکنترل-
!پلنتبهاندازیراهازناشیضرباتکاهش-

36

AC servo driver
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درایوساختار داخلی سرو 
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AC servo driver

.گیردمیصورتولتاژدامنهوفرکانستغییرطریقازگشتاوروسرعتکنترل•
:میکنندلعمزیرشکلبهدلخواهفرکانستولیدبرایهاموتورسروتمامتقریباً •
هرتز50فرکانسباACبرقدریافت-
DCبهACولتاژتبدیل-
دلخواهفرکانسباACبهDCولتاژتبدیل-

ندنیازمآنعکسهمچنینوسازیسویکعملتوان،بودنباالبهتوجهبا-
مانند.هستندمعمولیوهایدیودوهاترانزیستورازفراترقطعاتیازاستفاده

SCR,IGBT
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AC servo driver

زیرروشهایوکرد،پیداتوسعهACدرایوهایتکنولوژی،DCدرایوهایعملکردازگیریبهرهبا•
:شدندمعرفی

:فیدبکبدوناسکالرکنترل-1
یاV/Fفرکانسکنترل،(PWM)پالسعرضمدوالسیوننظیرعناوینیبادرصنعتراروشاین

VVVFشناسندمی.

برداریکنترل-2
درامادباشکنترلقابلبایدموتورجریانموتور،گشتاوروشاربردارکنترلبرای
تورموجریانطرفیاز.نداردوجودموتورجریانرویسیستمیکنترلموتورهااین

.میشوداستفادهمنظوربدینجریاناینازواستاستاتورازجریانتابعی
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AC servo driver

DTCگشتاورمستقیمکنترلروش-3
ABBشرکتتوسطکهاستACسروموتورهایکنترلتکنولوژیترینپیشرفته❑

ولراسکاروشمانندمتداولروشهایجایگزینتکنولوژیایناستشدهارائه
.استشدهبستهوبازحلقهدرشاربرداریکنترل

دهشبناالقاییموتورهایمیدانجهتکنترلتئوریپایهبرDTCکاراساس❑
.هستندDTCکنترلیمتغیرهای،گشتاورواستاتورشاراست

کفیدبجهتانکودربهنیازیذاتیبکفیدیکوجوددلیلبهروشایندر❑
.نیستخارجیگیری

درایوهایسایرازسریعتربرابر10حدودسریعگشتاورپاسخبادرایوویژگیهای❑
ACدرایویکازبهتربرابر8درایوهاایندردینامیکیسرعتدقتواستAC
.باشدمی
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.سال است40سابقه ی این تکنولوژی بیشتر از -

جریان متناوب  که سرعت متناسب با فرکانسبا توجه به این خاصیت موتور های

.دارند طراحی شده اند

.ندعمده ی اینورتر های موجود در بازار با استفاده از این تکنولوژی کار می کن-

.این روش صرفًا سرعت را تحت کنترل داردفرکانس، با توجه به کنترل -

، ورودیباید عالوه بر فرکانس خروجی، جهت کنترل همزمان گشتاور و سرعت -

.دامنه ی ولتاژ نیز تحت کنترل باشد
41

AC servo driver

Variable Frequency Drive  (VFD)



معایب•

تاثیروباالنویزپذیریVFDتکنولوژیقدیمیواولیههاینمونهدر-
نهمیبهوبودهمشهودبسیاردرایورعملکردبرمحیطیعوامل
.شدبازارواردتریجدیدتکنولوژیدلیل
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AC servo driver



مانعمحیطیاغتشاشاتوباالپذیرینویزها،درایورقبلیهاینمونهدر-
.شدمیمواردازبسیاریدرموتوردقیقعملکرد

-VSDردکهتفاوتاینباهستندقبلیمدلهمانعملکردینحوهلحاظازها
.داردوجوداغتشاشاتونویزکردندمپجهتهاییفیلترخروجیوورودی

یابودنLPFیعنیهستندریزیبرنامهقابلهافیلترترپیشرفتههاینمونهدر-
HPFحیطمبودننویزیشدتبهتوجهباباندپهنایقبیلازدیگرمواردیاو
.استتنظیمقابل

همانباراVSDهاشرکتازبسیاری-
.کنندمیعرضهVFDعنوان-

43

AC servo driver

(VSD) Variable Speed Drive



«AC Servo motor & AC Servo Driver»

AC servoموارد استفاده از 
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بزرگبعدیسههایپرینتر•
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AC servoموارد استفاده از 



CNCهایدستگاه•
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AC servoموارد استفاده از 



پیشرفتهدوختهایدستگاهوریسندگیصنایع•

47

AC servoموارد استفاده از 



تولیدخطوط•
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AC servoموارد استفاده از 



رایبباشدالزمسریعتوقفوحرکتکهسریعبسیارهایکاردر•
.تنیسممکنموتورسروبدونعمالً مطلوبپاسخبهرسیدن
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AC servoموارد استفاده از 
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کاربرد سروو موتور در یک ماشین 
high speed سی ان سی

51

http://www.aparat.com/servo

این فیلم حرکت های سریع سروو موتور و تغییر جهت هایدر 
سروو موتور ها می توانند در مدت . سریع را مشاهده می کنید

ت جه( بسته به مقدار بار متصل به موتور)زمان بسیار کوتاه
ا دقت حرکت بسیار باال می باشد و ب. چرخش را عکس کنند

از این یکی. سرعت باال می توان سیرعت تولید را افزایش داد
.مهترین مزیت های سروو موتور ها می باشد

http://servo.ir/education/high-speed-application.html
http://www.aparat.com/servo
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 «AC Servo motor & AC Servo Driver»

ات نحوه انتخاب، اطالع)سایر اطالعات مربوطه 
(قیمت، نحوه تهیه و خرید



اینورترنکته مهم در انتخاب 10
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 مطمئنی را ایجاد کنیددرایو فرکانس متغیر راهنمایی های زیر را دنبال کنبد و یک سیستم.
اده تر است و منافع بسیاری را به همراه دارد،که تطبیق و تنظیم آن از آنچه که در ابتدا دیده می شود س( اینورتر)استفاده از درایوهای فرکانس متغیر

.نشان داده شده است Brian Shumanتنها الزمه ی آن بکارگیری نکات زیر می باشد که در ساخت یک سیستم درایو فرکانس متغیر توسط

1.اندازی مضر می باشد؟در یک بار یا در یک پروسه در سیستم طراحی شده شما چقدر می باشد؟ آیا این بار برای راهنیاز گشتاور

ظور تامین قابلیت جریان باالی محدود دارد، جریان بار مضر در لحظه راه اندازی ممکن است به دستگاهی با سایز باالتر به مندرایو فرکانس متغیر
.جریان باالتر نیاز داشته باشد

2. آیا می تواند به طور همزمان و پیوسته راه اندازی کند؟است، را می تواند کنترل کند؟اگر بیش از یکی موتورچه تعداد درایو

س حداکثر براسا. که سیستم طراحی شده می تواند با آن مواجه شود را محاسبه کنیدعملیاتی، را در بدترین شرایط پیک جریان بار همه موتورها
.جریان مورد نیاز مناسب ترین اندازه درایو فرکانس متغیر انتخاب کنید

3. یع و یا توقف اضطراریآیا اقدامات شما به نیاز دازد؟ راه اندازی سر
.دحتی درایو با فرکانس متغیر با سایز باالتر ممکن است الزم شو. اگر این چنین باشد، جریان باال به یک درایو فرکانس باال نیاز دارد

4. درایو فرکانس متغیر می باشد؟نگرانی زیادی برای کاربردهای شما در سیستم های طراحی شده باداغ کردن موتورآیا

 گر این چنین محتمل برای کاربردهای سرعت پایین و گشتاور ثابتاست، ا

5. نیاز دارد که پروسه و اقدامات شما را را اندازی کند؟چه سایزی از موتوردرایو فرکانس متغیر به

متغیر، س بنابراین بهبود شرایط به علت وجود درایو فرکان. در نظر داشته باشید که موتور های کوچک کارایی و کیفیت موتور های بزرگ را ندارند
د اگر چه وقتی موتورهای بزرگ توان بیشتری را مصرف می کنند، موتورهای کوچک کارایی را افزایش می دهند و طول عمر مفی.ظاهری خواهد بود

.موتور را بطور قابل مالحظه ای باال می برند

http://servo.ir/
http://www.parsautomation.com/delta
http://www.belden.com/
http://servo.ir/
http://www.servo.ir/
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6. مل محصور شده قادر به عمحیط هایی با ذرات ریز معلق در هوا و یا محیط هایی با دمای باالیدر درایو فرکانس متغیرآیا
کردن می باشد؟

تند و در مقابل مواد شیمیایی مقاوم هسدر مورد ذرات معلق در هوا باید اطمینان حاصل کرد که تمام مواد بکار گرفته شده
.تخنک سازی های مورد نیاز فراهم شده اسباال، برای دماهای .در مورد ذرات بسیار ریز تمام مواد مطمئنا آب بندی شده اند

7. نیاز دارید تا فعالیت متداوم درایو را تضمین کند؟مشخصه ی محافظتی در درایوآیا شما به ابزار یا

 فظ و یا درایوی که گشتاور موتور را حشود، دقت کافی را داشته باشید که درایو در شرایط جریان باال می تواند دچار خطا
.می تواند دچار خطا شوددارد، سرعت موتور را کم می کند تا جریان خواسته شده را ثابت نگه 

8. و ی بارینیاز دارد؟ این قابلیت ها برای راه اندازی بار در بقابلیت های بسیاری برای تشخیصآیا شما در دستگاه خود به
یک آنالیز ریز و دقیق برای خطا یابی چقدر اهمیت دارد؟

9. ازی و راه انداست،بایدکه بر روی بار موتورهای درایو فرکانس متغیر شما نشان داده شده اصالح توان خازن هاآیا ضریب
عمل کنند؟

 غیر به طور و درایو فرکانس مت. نوعا اغتشتشات توان را ایجاد می کنندکند، زمانی که ضریب اصالح توان خازن ها تغییر می
.که ترانسفورمر های ایزوله شده و راکتورهای خطی الزم می باشد .نامطلوبی تحت فشار قرار می گیرد

10. انس متغیر برای سیستم طراحی شده شما وجود دارد در حالی که درایو فرکبه صورت مطلوبیمنبع توانتغییر آیا امکان
در حال عمل کردن است؟

 از این برخی. برای مثال زمانی که بار توسط ژنراتورها به هنگام قطعی برق، متوقف می شود.این حالت ممکن است رخ دهد
.درایو ها می توانند این کمبود برق را جبران کنند در حالی که برخی نمی توانند

http://servo.ir/
http://servo.ir/
http://servo.ir/


:اطالعات قیمت
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 درایور سرُو موتورSD21

ریال1220000: قیمت

 سرُو موتور درایورSD84

ریال2300000: قیمت



:نحوه تهیه و خرید
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 ،فروش سرو موتورهای ایستونESTUN Servo motor 

ــام -خیابــان فلســطین :آدرس 10واحــد -مجتمــع تی
09132199366–03132228190تلفن

 فروش سرو موتور درایو نمایندگیESTUN 

تلفن14پ –خ توحید –تهران : آدرس :
6694891216
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• www.servo.ir

• www.roboeq.com

• www.delta.com

• www.zagroscontrol.com

• www.pishgamautomation.com

• PowerEn.ir

• www.kollmorgen.com

منابع و مراجع

http://www.servo.ir/
http://www.delta.com/
http://www.zagroscontrol.com/
http://www.pishgamautomation.com/
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