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١٠١

ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎی اﻟﻘﺎﻳﯽ ﺳﻪ ﻓﺎز

٣

ﻫﺪف ﻫﺎی رﻓﺘﺎری:
ــ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ آﺳﻨﮑﺮون و ﺳﻨﮑﺮون را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﻨﺪ.
ــ ﻣﺎﺷﻴﻦ آﺳﻨﮑﺮون را در دو ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻮﺗﻮری و ﻣﻮﻟﺪی ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﻨﺪ.
ــ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻇﺎﻫﺮی و داﺧﻠﯽ ﻣﺎﺷﻴﻦ آﺳﻨﮑﺮون را از روی ﺷﮑﻞ ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.
ــ اﺳﺎس ﮐﺎر ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی آﺳﻨﮑﺮون را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.
ــ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﺪان دوار در ﻳﮏ اﺳﺘﺎﺗﻮر ﺳﻪ ﻓﺎز دوﻗﻄﺒﯽ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.
ــ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ و ﺗﻌﺪاد ﻗﻄﺐ ﺑﺮﺳﺮﻋﺖ ﻣﻴﺪان دوار را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.
ــ ﻣﺜﺎل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻴﺪان دوار را ﺗﺸﺮﻳﺢ ﮐﻨﺪ.
ــ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻴﺪان دوار را ﺣﻞ ﮐﻨﺪ.
ــ ﻟﻐﺰش را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﻨﺪ.
ــ ﻋﻠﺖ اﻳﺠﺎد ﻟﻐﺰش در ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی آﺳﻨﮑﺮون را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.
ــ ﻣﺜﺎل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻟﻐﺰش را ﺗﺸﺮﻳﺢ ﮐﻨﺪ.
ــ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻟﻐﺰش را ﺣﻞ ﮐﻨﺪ.
ــ ﻟﻐﺰش در ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺗﻮر آﺳﻨﮑﺮون را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.
ــ اﺛﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻟﻐﺰش ﺑﺮ ﻣﺪار رﺗﻮر را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.
ــ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎی ) T = f(n) , T = f(sرا رﺳﻢ ﮐﻨﺪ.
ــ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎی ) T = f(n) , T = f(sﮔﺸﺘﺎورﻫﺎی راه اﻧﺪازی و ﺑﺤﺮاﻧﯽ را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ.
ــ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن داﺧﻠﯽ روﺗﻮر ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﻗﻔﺴﯽ را در ﮐﻼس ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.
ــ روش ﻫﺎی راه اﻧﺪازی ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی روﺗﻮر ﻗﻔﺴﯽ را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﺪ.
ــ ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی روﺗﻮر ﻗﻔﺴﯽ را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﺪ.
ــ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن داﺧﻠﯽ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی روﺗﻮر ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭽﯽ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.
ــ اﺛﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺪار روﺗﻮر ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭽﯽ را در دو ﺣﺎﻟﺖ راه اﻧﺪازی و زﻳﺮﺑﺎر ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.
ــ ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی روﺗﻮر ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭽﯽ را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﺪ.
ــ اﻧﻮاع ﺗﻠﻔﺎت در ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی آﺳﻨﮑﺮون را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﻨﺪ.
ــ دﻳﺎﮔﺮام ﺗﻮازن ﻗﺪرت در ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی آﺳﻨﮑﺮون را رﺳﻢ ﮐﻨﺪ.
ــ رواﺑﻂ ﺗﻮان ،ﺗﻠﻔﺎت و ﺑﺎزده را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.
ــ ﻣﺜﺎل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮان و ﺑﺎزده را ﺗﺸﺮﻳﺢ ﮐﻨﺪ.
ــ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮان و ﺑﺎزده را ﺣﻞ ﮐﻨﺪ.
ــ روش ﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﺳﺮﻋﺖ در ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی اﻟﻘﺎﻳﯽ را ﺷﺮح دﻫﺪ.
١٠٢

ــ روش ﻫﺎی ﺗﺮﻣﺰ در ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی اﻟﻘﺎﻳﯽ را ﺷﺮح دﻫﺪ.
ــ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم را از ﭘﻼک ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی اﻟﻘﺎﻳﯽ اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﻨﺪ.
ــ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻮﻟﺪی ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎی آﺳﻨﮑﺮون را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.
ــ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻫﺎی ﭘﺎﻳﺎن ﻓﺼﻞ را ﺣﻞ ﮐﻨﺪ.

١٠٣

ماشین های القایی سه فاز
مقدمه

3

موتورهای القایی سه فاز ،پرکاربردترین موتورهایی هستند
که برای به حرکت درآوردن ،چرخهای صنعت از آنها استفاده
میشود .طراحی ساده و مستحکم ،قیمت ارزان ،هزینه نگهداری
پایین و اتصال آسان به منبع سه فاز امتیازات اصلی موتورهای
القایی هستند .با اینکه ساختمان موتورهای القایی سه فاز به مراتب

سادهتر از موتورهای  DCاست .ولی مکانیزم عملکرد ،کنترل
سرعت و گشتاور در این نوع موتورها نیازمند درک عمیقتری از
مفاهیم الکتریسیته و مغناطیس میباشد.
این نوع موتور در قدرت های متنوع (کسری از کیلو وات
تا چند ده مگا وات) ساخته و بهره برداری میشوند.

شکل  1ــ انواع موتورهای الکتریکی وکاربردآن در صنعت
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١ــ٣ــ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎی اﻟﻘﺎﻳﯽ
ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻫﺮ ﻣﺎﺷﻴﻦ اﻟﻘﺎﻳﯽ )ﻣﻮﺗﻮر ﻳﺎ ﻣﻮﻟﺪ اﻟﻘﺎﻳﯽ( از دو
ﺑﺨﺶ اﺳﺘﺎﺗﻮر و رﺗﻮر ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﺳﺘﺎﺗﻮر ﺑﺨﺶ ﺛﺎﺑﺖ و
رﺗﻮر ﺑﺨﺶ ﻣﺘﺤﺮک ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
در ﺷﮑﻞ) (۲ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺎﺷﻴﻦ اﻟﻘﺎﻳﯽ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
۱ــ۱ــ۳ــ اﺳﺘﺎﺗﻮر :اﺳﺘﺎﺗﻮر ﻣﺎﺷﻴﻦ اﻟﻘﺎﻳﯽ ،ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺪﻧﻪ،
۱
ﻫﺴﺘﻪ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ ،ﺳﻴﻢﭘﻴﭻﻫﺎ و ﻳﺎﺗﺎﻗﺎنﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﺴﺘﻪ اﺳﺘﺎﺗﻮر ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ورق ﻫﺎی ﻓﻮﻻدی اﺳﺖ ﮐﻪ
دارای ﺷﻴﺎر در ﺳﻄﺢ داﺧﻠﯽ آن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ )۳ــ اﻟﻒ( ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻳﮏ ﺣﺠﻢ اﺳﺘﻮاﻧﻪ ای
ﺗﻮﺧﺎﻟﯽ را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ )۳ــ ب( ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺳﻴﻢﭘﻴﭻ ﻫﺎی ﺳﻪ ﻓﺎز ﻣﺎﺷﻴﻦ اﻟﻘﺎﻳﯽ در داﺧﻞ ﻫﻤﻴﻦ ﺷﻴﺎرﻫﺎ
ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮﻧﺪ.

در ﻓﺼﻞ ۱ﺑﺎ ﭘﺪﻳﺪه ﻫﻴﺴﺘﺮزﻳﺲ و ﻓﻮﮐﻮ آﺷﻨﺎ ﺷﺪﻳﺪ .در
ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎی اﻟﻘﺎﻳﯽ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻠﻔﺎت ﻫﻴﺴﺘﺮزﻳﺲ ،ﺟﻨﺲ ﻫﺴﺘﻪ
ﺑﺎﻳﺪ از ﻓﻮﻻد اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ ﺑﺎ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﮐﻢ ۲اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد ﺗﺎ ﺗﻠﻔﺎت
ﻫﻴﺴﺘﺮزﻳﺲ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮﺳﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ
ﺗﻠﻔﺎت ﻓﻮﮐﻮ ﻧﻴﺰ از روش ورق ،ورق ﮐﺮدن ﻫﺴﺘﻪ ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ.
ﺑﺪﻧﻪ
اﺑﻌﺎد ﻫﺴﺘﻪ اﺳﺘﺎﺗﻮر ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ در ٔ
ﻓﻮﻻدی ،ﭼﺪﻧﯽ ﻳﺎ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮﻣﯽ اﺳﺘﺎﺗﻮر ﻣﺤﮑﻢ ﻣﯽﺷﻮد اﻳﻦ ﺑﺪﻧﻪ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺮه دار ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺮای ﺗﻬﻮﻳﻪ ﺑﻬﺘﺮ ،ﺳﻄﺢ ﺗﻤﺎس
ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑﺎ ﻫﻮای ﻣﺤﻴﻂ )ﺳﻄﺢ ﺑﻴﺮوﻧﯽ( ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
وﻇﻴﻔﻪ ﺑﺪﻧﻪ ،ﭘﻮﺷﺶ ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻣﺎﺷﻴﻦ اﻟﻘﺎﻳﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﻪ و
ٔ
ﺳﻴﻢﭘﻴﭻﻫﺎ را در ﺧﻮد ﺟﺎی داده اﺳﺖ و ﺿﻤﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﺎﺷﻴﻦ در
ﺑﺮاﺑﺮ ورود اﺟﺴﺎم ﺧﺎرﺟﯽ اﻣﮑﺎن ﻧﺼﺐ ﻣﺎﺷﻴﻦ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
۳
ﺑﺪﻧﻪ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺟﻌﺒﻪ ﺗﺮﻣﻴﻨﺎل
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮای اﺗﺼﺎل ﺳﻴﻢﭘﻴﭻ ﻫﺎ روی ٔ
ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮد.

ﺷﮑﻞ  ۲ــ اﺟﺰای ﺗﺸﮑﻴﻞ دﻫﻨﺪه ﻳﮏ ﻣﻮﺗﻮر اﻟﻘﺎﻳﯽ

۱ــ درﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﻨﮏ ﺳﺎزی ﻣﺎﺷﻴﻦ اﻟﻘﺎﻳﯽ و ﻳﺎ ﺣﻔﺎﻇﺖ آن از ﻟﻮازم ﺑﻴﺸﺘﺮی ﻧﻈﻴﺮ ﻓﻦ ،ﻫﻴﺘﺮ ﻳﺎ ﮔﺮم ﮐﻦ ،ﺳﻨﺴﻮر ﻟﺮزش ،ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻫﺎی ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﺎ دﻣﺎ و … در
آن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
۲ــ ﻓﻮﻻد ﺳﻴﻠﻴﺲ دار
۳ــ Terminal Box

١٠٥

ماشین های القایی سه فاز
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120
˚

به عالوه دو درپوش و یاتاقان های طرفین ماشین به گونه ای
طراحی میشوند که قسمت متحرک ماشین (رتور) به راحتی در
داخل استاتور بچرخد و تکیه گاه مکانیکی مناسبی برای رتور
فراهم شود .این بخش در ساختار الکتریکی ماشین نقشی ندارد
و جزو تجهیزات مکانیکی ماشین به حساب میآید.
در موتورهای سنگین که جابه جایی آن برای افراد میسر
نیست ،یک قالب در باالی بدنه ماشین پیش بینی میشود که
بتوان با جرثقیل آن را جابهجا نمود.

2ــ1ــ3ــ سیم پیچ :استاتو ر ماشین القایی سه فاز با
توجه به محیط  360 °دایره ای شکل خود باید حداقل دارای
سه سیم پیچ با اختالف زاویه  120 °مکانی از هم مطابق شکل
( )4باشد.

ﺭﺗﻮﺭ

L3

L2

L1

به اختالف مکانی  120درجه سیمپیچ توجه کنید.
شکل  4ــ استقرار سیمپیچ های ماشین القایی ومدار الکتریکی آن

(الف)

(ب)

(ج)

در عمل سیم پیچ های سه فاز استاتور ماشین القایی احتیاج
به حداقل  6شیار مطابق شکل ( )5دارند .سیم پیچ ها به گونه ای
جاسازی میشوند که هر سیم پیچ با دیگری 120درجه اختالف
فاز مکانی داشته باشد .در این شکل سه دسته سیمپیچ با حروف
(׳, cc׳, bb׳ )aaمشخص شده اند .در ماشین های القایی صنعتی
شیارهای استاتور بیشتر از این تعداد می باشند.

120 º

a

a
ʹc

b

b
c
ʹa

ʹa

ʹb

c

120 º

ʹb

ʹc

b

c
ʹa

120º

شکل 3ــ هسته استاتور ،بدنه و سیمپیچ استاتور
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شکل  5ــ استاتورماشین الکتریکی سه فاز دو قطب شامل سه کالف تک حلقه

L1
U1
L1
W2

U1

W1

U2

V1

U1

V2
U2
L2

W1
V1

L3

V2
L2

L3

V1

W1

V1

V2

U2

W2

L3 W1

L2
L3

L1
U1

W2

W2

V2

U2

W1

L2
V1

V2

L1
U1

U2

W2

ﺷﮑﻞ  ۶ــ ﻧﺤﻮه اﺗﺼﺎل ﺳﺮ ﺳﻴﻢ ﻫﺎ در ﺗﺮﻣﻴﻨﺎل ﻣﺎﺷﻴﻦ اﻟﻘﺎﻳﯽ ﺳﻪ ﻓﺎز

در ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎی اﻟﻘﺎﻳﯽ ،ﺳﺮ و ﺗﻪ ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭻﻫﺎ )׳, cc׳, bb׳(aaرا
ﺑﻪ داﺧﻞ ﺟﻌﺒﻪ ﺗﺮﻣﻴﻨﺎل ﻣﯽآورﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﻣﻴﻨﺎلﻫﺎی ﺧﺮوﺟﯽ ﻣﺘﺼﻞ
ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﺗﺼﺎل ﺳﺘﺎره و ﻳﺎ ﻣﺜﻠﺚ در ﺟﻌﺒﻪ ﺗﺮﻣﻴﻨﺎل
ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎده ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﮑﻞ ) (۶ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
۳ــ۱ــ۳ــ رﺗﻮر :رﺗﻮر ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎی اﻟﻘﺎﻳﯽ ﺑﺮ دو ﻧﻮع
اﺳﺖ:
رﺗﻮر ﻗﻔﺴﯽ
رﺗﻮر ﺳﻴﻢﭘﻴﭽﯽ ﺷﺪه
ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺮ دو ﻧﻮع رﺗﻮر از ورﻗﻪ ﻫﺎی ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ داﻳﺮه ای
ﺷﮑﻠﯽ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ از ﻣﺮﮐﺰ آن ﻣﺤﻮر ﻓﻮﻻدی رﺗﻮر
ﻋﺒﻮرﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﺤﻮر ﻓﻮﻻدی رﺗﻮر ﺑﺎﻳﺴﺘﯽ از ﻧﻈﺮ ﻣﮑﺎﻧﻴﮑﯽ
از اﺳﺘﺤﮑﺎم ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده وﻟﯽ از ﻧﻈﺮ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ
ﺿﻌﻴﻒ ﺑﺎﺷﺪ.
۴ــ۱ــ۳ــ رﺗﻮر ﻗﻔﺴﯽ :اﻳﻦ ﻧﻮع رﺗﻮر ،از ﺗﻌﺪادی
ﻣﻴﻠﻪ ﻫﺎی ﻣﺴﯽ ﻳﺎ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮﻣﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ ) (۲۱ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را در داﺧﻞ ﺷﻴﺎرﻫﺎی ورﻗﻪ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ رﺗﻮر ﺗﻌﺒﻴﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ.

ﺳﭙﺲ اﻳﻦ ﻣﻴﻠﻪ ﻫﺎ از ﻫﺮ دو ﻃﺮف ﺗﻮﺳﻂ دو ﺣﻠﻘﻪ ﻫﻢ ﺟﻨﺲ ﺑﺎ ﻣﻴﻠﻪ ﻫﺎ
) آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم ﻳﺎ ﻣﺲ( ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺷﮑﻞ) (۷اﺑﻌﺎد ﭼﻨﺪ ﻧﻮع
رﺗﻮر ﻗﻔﺴﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

ﺷﮑﻞ ۷ــ رﺗﻮر ﻗﻔﺴﯽ در اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ

١٠٧

ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎی اﻟﻘﺎﻳﯽ ﺳﻪ ﻓﺎز
۵ــ۱ــ ۳ــ رﺗﻮر ﺳﻴﻢﭘﻴﭽﯽ ﺷﺪه ):(Wound rotor
ﺑﺮ روی اﻳﻦ ﻧﻮع رﺗﻮر ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭻ ﺑﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﮑﺎﻧﯽ ۱۲۰
درﺟﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﺎﺗﻮر ﻣﺎﺷﻴﻦ اﻟﻘﺎﻳﯽ ﺳﻪ ﻓﺎز ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺗﻌﺪاد ﻗﻄﺐ ﭘﻴﭽﻴﺪه
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﻳﻦ ﺳﻴﻢﭘﻴﭻﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻪ رﺗﻮر ﻋﺎﻳﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻧﻤﺎﻳﯽ از اﻳﻦ ﻧﻮع رﺗﻮر در ﺷﮑﻞ ) (۸دﻳﺪه ﻣﯽﺷﻮد.

٣

ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭻ ﻫﺎی رﺗﻮر اﻏﻠﺐ ﺑﺎ اﺗﺼﺎل ﺳﺘﺎره ۱ﺑﻪ ﻫﻢ وﺻﻞ
ﻣﯽﺷ ﻮﻧﺪ و ﺳﻪ ﺳﺮ دﻳﮕﺮ ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭻ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎی ﻟﻐﺰان ۲و
ﺟﺎروﺑﮏ ﺑﻪ ﺑﻴﺮون رﺗﻮر ﺟﻬﺖ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ راهاﻧﺪاز اﻧﺘﻘﺎل
داده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎی اﻟﻘﺎﻳﯽ رﺗﻮر ﺳﻴﻢﭘﻴﭽﯽ ،اﻣﮑﺎن
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺪار داﺧﻠﯽ رﺗﻮر وﺟﻮد دارد.
ﻣﺪار اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ و اﺗﺼﺎل ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭻ ﻫﺎی رﺗﻮر ﺑﻪ ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎی
ﻟﻐﺰان در ﺷﮑﻞ ) (۹ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﺷﮑﻞ ۹ــ ﻣﺪار اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ رﺗﻮر ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭽﯽ

ﺧﻮد را ﺑﻴﺎزﻣﺎﻳﻴﺪ

ﺷﮑﻞ  ۸ــ رﺗﻮر ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭽﯽ ﺷﺪه در اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ

ﻧﮑﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎی اﻟﻘﺎﻳﯽ رﺗﻮر
ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭽﯽ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از:
اﻟﻒ( ﺗﻌﺪاد ﺷﻴﺎرﻫﺎی رﺗﻮر ﻫﻤﻮاره ﮐﻤﺘﺮ از ﺗﻌﺪاد ﺷﻴﺎرﻫﺎی
اﺳﺘﺎﺗﻮر اﺳﺖ.
ب( ﺗﻌﺪاد ﻗﻄﺐ ﻫﺎی ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭽﯽ رﺗﻮر ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد
ﻗﻄﺐ ﻫﺎی ﺳﻴﻢﭘﻴﭽﯽ اﺳﺘﺎﺗﻮر ﺑﺎﺷﺪ.

۱ــ ﻣﺰﻳﺖﻫﺎی ﻣﺎﺷﻴﻦ اﻟﻘﺎﻳﯽ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺘﻨﺎوب
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎی ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻴﺪ.
۲ــ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﺷﻴﻦ اﻟﻘﺎﻳﯽ…و ﺑﻪ
ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺘﺤﺮک آن… ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ.
۳ــ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ اﺳﺘﺎﺗﻮر ﻣﺎﺷﻴﻦ
اﻟﻘﺎﻳﯽ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
۴ــ ﭼﺮا ﻫﺴﺘﻪ اﺳﺘﺎﺗﻮر ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎی اﻟﻘﺎﻳﯽ
را ﺑﻪ ﺻﻮرت ورﻗﻪ ورﻗﻪ و ﺑﺎ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﮐﻢ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ؟
 ۵ــ اﺟﺰای ﺗﺸﮑﻴﻞ دﻫﻨﺪه رﺗﻮر ﻗﻔﺴﯽ را
ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.

۱ــ ﮔﺎﻫﯽ در ﺻﻨﻌﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی اﻟﻘﺎﻳﯽ رﺗﻮر ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭽﯽ ﺷﺪه ای ﻳﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭻ ﻫﺎی رﺗﻮر آن ﺑﺎ اﺗﺼﺎل ﻣﺜﻠﺚ ﺑﻪ ﻫﻢ وﺻﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 Slip ringــ۲
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2ــ3ــ اساس کار موتورهای القایی

(ثانویه) عالوه بر هسته مغناطیسی ،فاصله هوایی نیز وجود دارد و
از آنجا که در قدرتهای یکسان ،نیروی محرکه مغناطیسی بیشتری
جهت غلبه بر تلفات مکانیکی رتور و مقاومت مغناطیسی ناشی از
فاصله هوایی بین استاتور و رتور مورد نیاز است ،بنابراین در قدرت
یکسان جریان بی باری موتورهای القایی نسبت به ترانسفورماتورها
بیشتر میباشد.

مطابق شکل ( ،)10مدار الکتریکی موتور القایی سه فاز رتور
سیم پیچی شده مانند یک ترانسفورماتور سه فاز است .در واقع
هر دو از اثر القای نیروی محرکه در سیم پیچ طرف دیگر استفاده
می کنند لذا به این موتورها ،موتورهای القایی گفته میشود.
البته در ساختار موتور القایی بین سیم استاتور (اولیه) و رتور
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شکل  10ــ مدار الکتریکی(پایین) و جعبه ترمینال(باال) موتور القایی با رتور سیم پیچی شده

3ــ3ــ پدیده میدان دوار در ماشین های القایی

در این بخش پس از معرفی ساختار ماشین القایی سه فاز،
ثابت میشود که چگونه با عبور جریان سه فاز از سه سیم پیچ
استاتور ماشین القایی میتوان میدان دوار ایجاد کرد به طوری که
این میدان پیرامون هسته استاتور گردش نموده و بدین ترتی ب
شرایط الزم برای چرخش رتور را فراهم کند.
البته برای اثبات موضوع فوق از معادالت ریاضی بهره

می گیرند ولی از آنجا که میتوان این موضوع را با دالیل فیزیکی
نیز شرح داد ،لذا برای اثبات میدان دوار از تشریح فیزیکی میدان
استفاده میگردد.
در آغاز انواع میدان های ایجاد شده توسط جریان های
مستقیم و متناوب یادآوری میشود .مطابق شکل ( )11با عبور
جریان  DCاز یک سیمپیچ میتوان میدان ثابت ایجاد کرد .زیرا
اندازه و جهت این میدان همواره ثابت است .همچنین با عبور
109
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ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺘﻨﺎوب ﺗﮏ ﻓﺎز ﻣﻴﺪاﻧﯽ ﻣﺘﻐﻴﺮ اﻳﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪﺻﻮرت
ﺿﺮﺑﺎﻧﯽ ﺟﻬﺖ آن در ﻫﺮ ﻧﻴﻢ ﺳﻴﮑﻞ ﻣﺮﺗﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻣﻴﺪان

٣

ﺿﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ .ﺟﻬﺖ ﻣﻴﺪانﻫﺎی ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ اﻃﺮاف ﺳﻴﻢﭘﻴﭻ در
ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺘﻨﺎوب ﺗﮑﻔﺎز ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ ) (۱۲ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
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ﺷﮑﻞ ۱۲ــ ﺟﻬﺖ ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭻ در ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺘﻨﺎوب
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پیکان نشان داده شده در شکل  12جهت جریان فرضی
وارد و خارج شده از سیمپیچ را نشان میدهد.
در ادامه نشان داده میشود که با عبور جریان های متناوب
سه فاز در سه سیمپیچ مطابق شکل ( )13میدان های گردشی یا
دوار ایجاد خواهد شد.

شکـل (13ــ الف) سـیم بندی سه فـازه ماشین القـایی
دوقطبی ساده را نشان می دهد .با توجه به شکل (13ــ ب،
ج) ،سیمپیچ های سه فاز  c,b,aدر بدنه استاتور ،با اختالف
 120درجه مکانی نسبت به یکدیگر جاسازی شده اند در این
ماشـین بـازوی برگشت سیمپیچ های هر فاز استاتور ،ماشین
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120º
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الف)شمای واقعی با ماشین القایی با سیم پیچ

b
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0º

0º
12

a

ب) نمایش کالف ها بر اساس موقعیت مکانی

c
ʹa

ʹb

c

ʹa

ج) شمای تک حلقه سیم بندی ماشین القایی با سیم پیچ

متمرکز

گسترده بر اساس موقعیت مکانی

د) شکل واقعی ماشین القایی سیم پیچ متمرکز مدل آزمایشگاهی
شکل 13ــ ماشین القایی سه فاز

را به دو نیم تبدیل نموده است یعنی بازوی رفت سیمپیچ مثال ً
 aبا بازوی برگشت آن یعـنی ׳  180،   aدرجه اختالف مکانی
دارد بنابـراین در ایـن ماشین القایی میدان دو قطـبی ایـجاد
میشود.
برای شروع انتهای سیم پیچ های سه فاز استاتور یعنی
(׳,c׳,b׳ )aرا با اتصال ستاره به هم متصل کرده و ابتدای آنها یعنی
( )a,b,cرا به منبع برق سه فاز با ولتاژ مناسب،وصل می کنند.
بالفاصله پس از اتصال برق سه فاز به سیم پیچ های

استاتور ،جریان الکتریکی در آن جاری میشود و سپس در
هادی های هر سیم پیچ متناسب با جهت جریان عبوری از آن
میدان مغناطیسی ایجاد میشود.
برای تحلیل آسانتر میدان دوار ،اندازه و جهت جریانهای
سه فازه شکل ( )14در زمانهای  t1تا  t6در نظر گرفته میشود.
در نتیجه فاصله هر یک از نمونههای زمانی  60درجه از یکدیگر
میباشد .بنابراین با تحلیل این  6نقطه میتوان گردش کامل میدان
دوار را در مسیر دایره ای (یعنی 360درجه) بررسی نمود.
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ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎی اﻟﻘﺎﻳﯽ ﺳﻪ ﻓﺎز
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ﺷﮑﻞ ۱۴ــ ﻣﻴﺪان دوار اﺳﺘﺎﺗﻮر در ﻳﮏ دوره ﺗﻨﺎوب

ﺟﺪول ) (۱ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺟﻬﺖ ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺮ ﻳﮏ از ﺳﻴﻢﭘﻴﭻ ﻫﺎ را در
ﻳﮏ دوره ﺗﻨﺎوب ﺷﮑﻞ ﻣﻮج ﺳﻪ ﻓﺎز ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺟﻬﺖ ﺟﺮﻳﺎن
ﻫﺎدی ﻫﺎی ﻫﺮ ﺷﻴﺎر و وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻴﺪان ﻫﺎی ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ اﺳﺘﺎﺗﻮر در
ﻫﺮ ﻳﮏ از زﻣﺎن ﻫﺎی  t۱ﺗﺎ  t۶ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺟﺪول ) (۱ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﻳﺪ.
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺷﻴﺎرﻫﺎی اﺳﺘﺎﺗﻮر ،ﻫﺎدی ﻫﺎی ﻫﺮ ﻓﺎز را در
ﺧﻮد ﺟﺎی داده اﻧﺪ و ﺟﻬﺖ ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺎدی ﻫﺎی ﻫﺮ ﺷﻴﺎر در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮض ﻓﻮق ﻗﺎﺑﻞ ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاری ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻟﺬا ﻣﯽﺗﻮان
ﺟﺪول) (۱را ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻤﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ
اﻃﺮاف ﻫﺎدی ﻫﺎی ﻫﻢ ﺟﻮار ،ﺟﻬﺖ ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه
در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﻳﺪ.

١١٢

ﺷﮑﻞ ۱۵ــ ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ اﻃﺮاف ﺳﻴﻢ ﺣﺎﻣﻞ ﺟﺮﻳﺎن و دو ﺳﻴﻢ ﻣﺠﺎور ﻳﺎ
ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻢ ﺟﻬﺖ

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻮج ﺟﺮﻳﺎنﻫﺎی ﺳﻴﻨﻮﺳﯽ ﺳﻪ
ﻓﺎز ،در ﻟﺤﻈﻪ  ،t۱ﻓﺎز  aﻣﺜﺒﺖ ،ﻓﺎز  bﻣﻨﻔﯽ و ﻓﺎز  cﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ.
ﭘﺲ ﻋﻼﻣﺖ ﺟﻬﺖ ﺟﺮﻳﺎن در اﺑﺘﺪای ﺳﻴﻢﭘﻴﭻ  ،aو در اﻧﺘﻬﺎی آن
ﻳﻌﻨﯽ ׳ ،aدرج ﻣﯽﺷﻮد .اﻳﻦ ﻋﻼﻣﺖﻫﺎ ﺑﺮای ﻓﺎزﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ

ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺳﻄﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ زﻣﺎن ﻗﺮار داده ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه از زﻣﺎن  t۱ﺗﺎ  t۶ﻣﯽﺗﻮان
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ در ﻫﺴﺘﻪ اﺳﺘﺎﺗﻮر ﻣﯽﭼﺮﺧﺪ .اﻳﻦ
ﻣﻴﺪان در ﺣﺎل ﮔﺮدش را ﻣﻴﺪان دوار ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ.

ﺟﺪول۱ــ ﺟﻬﺖ ﺟﺮﻳﺎن ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭻ ﻫﺎی اﺳﺘﺎﺗﻮر
ﺟﻬﺖ ﺟﺮﻳﺎن در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭻ
׳b

c
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ﺟﻬﺖ ﮔﺮدش ﻣﻴﺪان

١١٣

ماشین های القایی سه فاز
ــ تغییر جهت چرخشی میدان دوار3ــ4

.) انجام شده است16( شکل
) جهت چرخش میدان مغناطیسی دوار را با16( شکل
 از این روش برای تغییر. نمایش می دهدb  وa تعویض جای فاز
.جهت گردش موتور القایی استفاده میشود

3

در صورتی که جای دو فاز از سه فاز متصل شده به
 میدان دوار ماشین القایی،ماشین القایی به اختیار عوض شود
) بر اساس2(  این تغییر در جدول.سه فاز تغییر جهت میدهد

ــ اثر تغییر جای دو فاز بر جهت میدان دوار2 جدول
عالمت جریان هر فاز
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ﺷﮑﻞ ۱۶ــ ﺟﻬﺖ ﺟﺮﻳﺎن ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭻ ﻫﺎی اﺳﺘﺎﺗﻮر و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻬﺖ ﻣﻴﺪان دوار در ﻳﮏ دوره ﺗﻨﺎوب

ﺧﻮد را ﺑﻴﺎزﻣﺎﻳﻴﺪ
۱ــ ﭼﺮا ﺟﺮﻳﺎن ﺑﯽﺑﺎری ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی اﻟﻘﺎﻳﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
۲ــ آﻳﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻴﺪان دوار اﻳﺠﺎد ﮐﺮد؟
۳ــ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻼﻣﺖ ﺟﺮﻳﺎنﻫﺎی داده ﺷﺪه در ﺟﺪول زﻳﺮ ،ﺟﻬﺖ ﺟﺮﻳﺎن در ﺳﻴﻢﭘﻴﭻﻫﺎی ﻣﺎﺷﻴﻦ اﻟﻘﺎﻳﯽ و ﺟﻬﺖ
ﻣﻴﺪان دوار را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﻨﻴﺪ.
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١١٥

ماشین های القایی سه فاز
  5ــ3ــ عوامل مؤثر در سرعت میدان دوار

3

همانطور که مالحظه کردید برای ترسیم میدان دوار از
شکل موج جریان های سه فاز در فواصل منظم و در یک دوره
تناوب استفاده می شود .حاال تصور کنید هر چه دوره تناوب
در زمان کوتاه تری تکرار گردد مسلماً سرعت چرخشی میدان
دوار نیز بیشتر خواهد شد و بالعکس با افزایش زمان دوره تناوب
سرعت میدان دوار کندتر میشود.
یکی از کمیت های شبکه برق متناوب ،فرکانس  fاست که با
دوره تناوب  Tنسبت عکس دارد .پس می توان نتیجه گرفت یکی
از عوامل مؤثر بر سرعت میدان دوار ،فرکانس شبکه برق میباشد
ولی از آنجا که فرکانس متناسب با عکس زمان تناوب است ،بنابراین
با کاهش فرکانس ،سرعت چرخش میدان دوار ،کم می شود و با
افزایش فرکانس ،سرعت چرخش میدان دوار زیاد می شود.
سرعت میدان دوار ماشین القایی را با  nsنمایش میدهند
و آن را سرعت سنکرون مینامند.
سرعت میدان دوار متناسب با فرکانس است بنابراین
می نویسیم:
ns∝f
از آنجا که جریان عبوری از سیمپیچ ها در یک دوره تناوب

فقط یکبار تغییر جهت میدهند ،میتوان نتیجه گرفت که قطب های
 Nو  Sمیدان دوار در این مدت فقط یکبار عوض میشود .بنابراین
در یک ماشین دو قطبی که قطب ها ( 360درجه) محیط استاتور
را اشغال کرده اند در یک دوره تناوب ،میدان دوار یک دور محیط
استاتور را طی میکند در حالی که در یک ماشین چهار قطبی که
هر دو قطب آن ( 180درجه) محیط استاتور را اشغال کرده است
در یک دوره تناوب ،میدان دوار تنها نیم دور ( 180درجه)محیط
استاتور را طی می کند .پس میتوان نتیجه گرفت ،افزایش تعداد
قطب های استاتور باعث کم شدن سرعت میدان دوار میشود.
بنابراین عامل دیگر تعیین کننده سرعت میدان دوار ،تعداد
قطبهای سیم بندی ماشین القایی میباشد.
با مراجعه به جدول( )3دیده میشود که میدان دوار ماشین
 4قطبی در مقایسه با ماشین  2قطبی در یک دوره تناوب نیم دور
محیط استاتور را طی میکند.
2
با توجه به جدول ( )3سرعت میدان دوار با رابطه
P
متناسب است.
2
∝ns
P
 pتعداد قطبها
 nsسرعت میدان دوار
			

جدول3ــ اثر افزایش تعداد قطب ماشین القایی بر سرعت رتور

چرخش میدان در یک دوره
تناوب

محیط اشغال شده توسط یک جفت
قطب

تعداد قطب ها

 = 2یک دورکامل

360 360
2 = 1 =360
2

2

 = 2نیم دور

360 360
=
=180
4
2
2

4

 = 6ثلث دور

360 360
=
=180
3
6
2

6

...

...

...

360
P
2

p

2

4

2

2
P
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دور

راﺑﻄﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻴﺪان دوار ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﺮ دو ﻋﺎﻣﻞ
ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ و ﺗﻌﺪاد ﻗﻄﺐﻫﺎی ﺳﻴﻢﭘﻴﭽﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد:
)۱ــ(۳

2× f
P

=ns

) nsﺑﺮ ﺣﺴﺐ دور در ﺛﺎﻧﻴﻪ(
ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻴﺪان دوار در راﺑﻄﻪ )۱ــ (۳ﺑﺮ ﺣﺴﺐ دور ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎی دوار را ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺑﺮ ﺣﺴﺐ
دور ﺑﺮ دﻗﻴﻘﻪ (RPM) ۱ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﻟﺬا راﺑﻄﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻴﺪان دوار
ﺑﻪ ﺻﻮرت راﺑﻄﻪ )۲ــ (۳ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
)۲ــ(۳

120× f
P

=ns

ﺧﻮد را ﺑﻴﺎزﻣﺎﻳﻴﺪ
۱ــ در ﻣﺎﺷﻴﻦ اﻟﻘﺎﻳﯽ ﻫﺮ ﭼﻘﺪر دوره ﺗﻨﺎوب
ﺑﺰرگﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻴﺪان دوار ……… اﺳﺖ.
 (۲ﭼﺮا در ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎی اﻟﻘﺎﻳﯽ ﻫﺮ ﭼﻘﺪر
ﺗﻌﺪاد ﻗﻄﺐ ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻴﺪان دوار
ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد؟
 (۳ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻴﺪان دوار ﻣﺎﺷﻴﻦ اﻟﻘﺎﻳﯽ
 ۱۰۰۰ RPMو ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺷﺒﮑﻪ  ۵۰ Hzﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﻌﺪاد ﻗﻄﺐ ﻫﺎی ﻣﺎﺷﻴﻦ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻳﺪ.

در راﺑﻄﻪ )۲ــ:(۳
 nsﺳﺮﻋﺖ ﻣﻴﺪان دوار ﺑﺮ ﺣﺴﺐ RPM
 fﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮق ﺑﺮ ﺣﺴﺐ Hz
 Pﺗﻌﺪاد ﻗﻄﺐﻫﺎی ﺳﻴﻢﺑﻨﺪی ﻣﺎﺷﻴﻦ اﻟﻘﺎﻳﯽ
ﺑﻪ ﻳﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﺑﺮق ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ
در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻴﺪان دوار در ﻣﺎﺷﻴﻦ اﻟﻘﺎﻳﯽ دو ﻗﻄﺒﯽ
اﻳﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد.
 :ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻴﺪان دوار ﻳﮏ ﻣﺎﺷﻴﻦ  ۲ﻗﻄﺒﯽ در ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮق

٦ــ٣ــ ﻧﺤﻮه اﻳﺠﺎد ﭼﺮﺧﺶ رﺗﻮر در ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی اﻟﻘﺎﻳﯽ
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﻮران ﻋﺎﻣﻞ اﻳﺠﺎد ﻧﻴﺮوی ﻣﺤﺮﮐﻪ اﻟﻘﺎﻳﯽ در
ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭻ اﺳﺖ .از آﻧﺠﺎﮐﻪ ﺟﺮﻳﺎن  DCﻓﻮران ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﺛﺎﺑﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻟﺬا ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭻ ﺣﺎﻣﻞ ﺟﺮﻳﺎن  DCدر ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭻ ﻣﺠﺎور ﺧﻮد
ﻧﻴﺮوی ﻣﺤﺮﮐﻪ اﻟﻘﺎ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.
f¼f·Á
Voltmeter

f¼f·Á
0

Voltmeter

0

اﻳﺮان ﺑﺎ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ) (۵۰Hzﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟
120f 120× 50
=
= ۳۰۰۰RPM
P
2

=ns

اﻳﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪاری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻴﺪان دوار ﻣﺎﺷﻴﻦ اﻟﻘﺎﻳﯽ
در اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮق ﮐﺸﻮر اﻳﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺷﮑﻞ ۱۷ــ اﻳﺠﺎد وﻟﺘﺎژ اﻟﻘﺎﻳﯽ ﺑﺎوﻟﺘﺎژ ﻣﺘﻨﺎوب )ﺳﻤﺖ راﺳﺖ( ﻋﺪم اﻳﺠﺎد وﻟﺘﺎژ
اﻟﻘﺎﻳﯽ ﺑﺎ وﻟﺘﺎژ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ)ﺳﻤﺖ ﭼﭗ(
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آمپرمتر
ﺁﻣﭙﺮﻣﺘﺮ
Ameter

0

L1

K
L

M

L2

ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﻮﺍﻳﻲ

با اتصال سیمپیچ استاتور ماشین القایی رتور سیمپیچی
شده به منبع ولتاژ متناوب و ایجاد میدان دوار در استاتور طبق
قانون القای فارادی ،نیروی محرکه ای متناسب با آهنگ تغییرات
فوران در سیمپیچ های رتور القاء خواهد شد .اما ،با باز بودن
مدار خروجی  M,L,Kرتور شکل( ،)18رتور حرکت نمی کند و
با قرار دادن یک ولت متر مطابق شکل ( )18در دو سر سیم پیچی
رتور میتوان مقدار نیروی محرکه القایی سیم پیچی رتور را
اندازه گرفت .از آنجا که رتور در این حالت سا کن ا ست و
چرخش ندارد ،این نیروی محرکه القایی را ولتاژ حالت سکون
رتور مینامند و آن را با  E2نمایش میدهند.

که سیمپیچ استاتور به برق اتصال داشته باشد رتور به حرکت خود
ادامه خواهد داد.

Er

ﺭﺗﻮﺭ

L3

ﺍﺳﺘﺎﺗﻮﺭ

شکل 19ــ مدار الکتریکی ماشین القایی رتور سیم پیچی شده در حالی که
استاتور آن توسط منبع سه فاز برقدار و مدار رتورآن اتصال کوتاه است

ﻭﻟﺘﻤﺘﺮ
Voltmeter

0

L1

K
L

ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﻮﺍﻳﻲ

M

L2

E2

ﺭﺗﻮﺭ

L3

ﺍﺳﺘﺎﺗﻮﺭ

شکل  18ــ مدار الکتریکی ماشین القایی رتور سیم پیچی شده در حالی که
استاتور آن توسط منبع سه فاز برقدار گردیده و مدار رتور آن باز است

در واقع با ایجاد میدان دوار استاتور ،نیروی محرکه  E2در
سیمپیچی رتور القاء میشود ولی از آنجا که جریانی از مدار رتور
عبور نمیکند در نتیجه نیروی لورنس هم به سیمپیچی رتور وارد
نمیشود.
در صورتی که بخواهیم به رتور نیروی لورنس وارد شود باید
در سیمپیچی رتـور جریان جاری شود .بنابرایـن اگـر حلقه های
خروجی مـدار رتـور مطابـق شکل ( )19بـه یکـدیگر اتصال داده
شوند و آمپرمتر در مسیر  Mو  Lقرار گیرد ،مدار رتور بسته
میشود و در سیم پیچی رتـور جریـان جـاری می شود و نیروی
لورنس پدید می آید لذا رتور حول محورش می گردد و تا زمانی
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بسته رتور باعث جاری شدن جریان
ولتاژ القاءشده در مدار ٔ
در سیمپیچ های آن میشود.
آمپرمتر شکل ( )19جریان یکی از فازهای سیمپیچ رتور را
نشان می دهد .این جریان را جریان رتور مینامند و آن را با Ir
نمایش میدهند.

خود را بیازمایید
1ــ چرا برای به چرخش در آمدن رتور
ماشین القایی عالوه بر میدان دوار ،سیم پیچی
رتور نیز باید حامل جریان باشد؟
2ــ منظور از ولتاژ حالت سکون در
ماشین القایی با رتور سیم پیچی شده چیست؟
3ــ هرچقدر اختالف سرعت رتور
ومیدان دوار کمتر باشد ولتاژ القایی در رتور
……… است.

٧ــ٣ــ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی اﻟﻘﺎﻳﯽ رﺗﻮر ﻗﻔﺲ ﺳﻨﺠﺎﺑﯽ
ﺷﮑﻞ ) (۲۰ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﭼﺮﺧﺶ رﺗﻮر ﻗﻔﺴﯽ در ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی
اﻟﻘﺎﻳﯽ را ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ ﺗﻬﻴﻪ
وﺳﺎﻳﻞ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ،اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ را اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ .در اﻳﻦ
آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺎ ﭼﺮﺧﺎﻧﺪن دﺳﺘﻪ ﻣﺘﺤﺮک ،آﻫﻨﺮﺑﺎی داﺋﻢ ﻣﯽﭼﺮﺧﺪ و در
ﭘﯽ آن دﻳﺴﮏ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮﻣﯽ ﻧﻴﺰ ﮐﻪ اﻧﺪﮐﯽ از آﻫﻨﺮﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد ﺑﻪ
ﺣﺮﮐﺖ در ﻣﯽآﻳﺪ.
{Ê»ÂÌÀÌ»Â·M®Ë

آﻳﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭼﺮﺧﺶ ﻣﻴﺪان و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ در
دﻳﺴﮏ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮﻣﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ آﻧﭽﻪ در ﺷﮑﻞ ) (۲۰ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻴﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮان
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﭼﺮﺧﺶ دﻳﺴﮏ اﻟﻘﺎی ﻧﻴﺮوی ﻣﺤﺮﮐﻪ و
اﻳﺠﺎد ﺟﺮﻳﺎن اﻟﻘﺎﻳﯽ در آن اﺳﺖ؟
در ﺷﮑﻞ ) (۲۱اﺑﺘﺪا و اﻧﺘﻬﺎی ﻣﻔﺘﻮل ﻫﺎ ﺑﻪ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ
و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺪار اﺗﺼﺎل ﮐﻮﺗﺎه ﺷﺪه ای در ﻫﺎدی ﻫﺎی رﺗﻮر
اﻳﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺷﮑﻞ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺷﺒﻴﻪ ﻳﮏ ﻗﻔﺲ
اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﻪ رﺗﻮر ﺷﮑﻞ ) (۲۱رﺗﻮر ﻗﻔﺴﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ.
ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻳﻦ ﻧﻮع رﺗﻮر اﺑﺘﺪا ورﻗﻪ ﻫﺎی ﻫﺴﺘﻪ رﺗﻮر را ﮐﻨﺎر
ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﺴﺘﻪ ﻳﮑﭙﺎرﭼﻪ رﺗﻮر ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﻮد ﺳﭙﺲ
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ﺷﮑﻞ  ۲۰ــ ﻳﮏ وﺳﻴﻠﻪ ﺳﺎده ﺑﺮای ﻓﻬﻢ ﺑﻬﺘﺮ اﺛﺮ ﻣﻴﺪان دوار در ﭼﺮﺧﺶ دﻳﺴﮏ

ﺷــﮑﻞ۲۱ــ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن رﺗﻮر ﻗﻔﺴﯽ)ﺳــﻤﺖ راﺳــﺖ( رﺗﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ اﺟﺰای
آن)ﺳﻤﺖ ﭼﭗ(
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ماشین های القایی سه فاز
آلومینیوم و یا گاهی مس ذوب شده را به داخل هسته رتور تزریق
ماده مذاب تزریق شده در هسته پس از سرد شدن به
مینمایندٔ .
ﺍﺳﺘﺎﺗﻮﺭ
ﻫﺴﺘﻪ
ﺍﺳﺘﺎﺗﻮﺭ
مفتولﺭﺗﻮﺭ
شکل ﺷﻴﺎﺭ
شده
گیری
داخل هسته قالب
ﺷﻴﺎﺭ در
هایی درمی آیند که
است .لذا این هادی ها نسبت به هسته عایق نیستند.
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ماشینهای القایی قفس سنجابی از نظر ساختمان ساده تر
و از نظر اقتصادی به صرفه تر از ماشینهای رتور سیمپیچی شده
هستند و کمتر به تعمیر و نگهداری احتیاج دارند.

خود را بیازمایید
ــ وظیفه دو حلقه ای که در طرفین
میلههای رتور قفسی به مفتولها متصل می شوند،
چیست؟

ﻫﺴﺘﻪ ﺭﺗﻮﺭ
ﺷﻴﺎﺭ ﺭﺗﻮﺭ

ﺷﻴﺎﺭ ﺍﺳﺘﺎﺗﻮﺭ

ﻫﺴﺘﻪ ﺍﺳﺘﺎﺗﻮﺭ

تحقیق کنید
چرا جریان القاشده در هادیهای رتور
قفسی با اینکه رتور عایق نشده است ،به بدنه ماشین
منتقل نمیشود؟

ﻫﺴﺘﻪ ﺭﺗﻮﺭ

ﺣﻠﻘﻪ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻣﻴﻠﻪﻫﺎﻱ ﻗﻔﺴﻪ ﺣﻠﻘﻪ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻛﻮﺗﺎﻩ
ﺳﺮ

ﺗﻪ
ﺑﻠﺒﺮﻳﻨﮓ ﻋﻘﺐ

ﺭﺍﺳﺘﺎﻱ ﺷﻴﺎﺭﻫﺎﻱ ﺭﺗﻮﺭ ﺑﻠﺒﺮﻳﻨﮓ ﺟﻠﻮ

ﻣﺤﻮﺭ

ﺣﻠﻘﻪ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻣﻴﻠﻪﻫﺎﻱ ﻗﻔﺴﻪ ﺣﻠﻘﻪ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻛﻮﺗﺎﻩ

شکل 22ــ نمایش انحراف شیارهای رتور نسبت به امتداد شیارهای استاتور
ﺗﻪ

ﺳﺮ

ﻣﺤﻮﺭ

ﺑﻠﺒﺮﻳﻨﮓ ﻋﻘﺐ ﺭﺍﺳﺘﺎﻱ ﺷﻴﺎﺭﻫﺎﻱ ﺭﺗﻮﺭ ﺑﻠﺒﺮﻳﻨﮓ
قفسﺟﻠﻮسنجاب به نظر می رسد،
از آنجا که شکل ( )21شبیه
ماشینهای القایی که ساختمان رتور آنها این گونه است را قفس
سنجابی نیز می گویند.
مطابق شکل ( )22در اغلب ماشینهای القایی
شیارهای رتور با محور ماشین موازی نیستند یعنی شیارها
نسبت به محور ماشین مورب است .این عمل باعث کاهش سر
و صدای رتور در زمان چرخش آن میشود .معموال ً انحراف
اندازه پهنای یک شیار استاتور در نظر گرفته
شیارهای رتور به
ٔ
میشود .در ماشینهای القایی با شیارهای مورب ،راهاندازی
سریعتر بوده و قابلیت تحمل اضافه بار در چنین ماشین هایی
بیشتر است.
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   8ــ3ــ لغزش در ماشینهای القایی

در ماشین القایی به اختالف سرعت رتور ( )nrبا سرعت
میدان دوار ( )nsسرعت لغزش می گویند .و آن را با رابطه (3ــ)3
نشان می دهند.
∆n=ns-nr
)3ــ(3
از آنجا که سرعت رتور متغیر است لذا سرعت لغزش هم
به تناسب آن تغییر میکند .نسبت سرعت لغزش به سرعت میدان
دوار را لغزش میگویند و آن را با  Sنمایش میدهند.
)4ــ(3
)5ــ(3

∆n
		 n s
ns − n r
=S
ns

=S

معموال ً لغزش را در ماشینهای القایی به صورت درصد
نمایش میدهند و آن را از رابطه زیر محاسبه می کنند.
ns − n r
* 100
ns

=% S

» µZjرﺗﻮر ﻣﻮﺗﻮر اﻟﻘﺎﻳﯽ ﭼﻬﺎر ﻗﻄﺐ در ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ۵۰ HZ
ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ  ۱۴۵۰ RPMﻣﯽﭼﺮﺧﺪ ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ .ﺳﺮﻋﺖ ﻟﻐﺰش
و ﻟﻐﺰش اﻳﻦ ﻣﻮﺗﻮر اﻟﻘﺎﻳﯽ :
120f 120× 50
=
= 1500RPM
4
P

= ns

ﻫﻨﮕﺎم راه اﻧﺪازی ﺳﺮﻋﺖ رﺗﻮر ﺻﻔﺮ اﺳﺖ وﻟﯽ ﻣﻴﺪان دوار ﺑﺎ
ﺳﺮﻋﺖ ﺳﻨﮑﺮون ﻣﯽﭼﺮﺧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺧﻮاﻫﻴﻢ داﺷﺖ:
n s −0
=1
ns

= n r = 0⇒ S

n=ns

n=ns-nr=۱۵۰۰-۱۴۵۰=۵۰RPM
Δn
50
=
= 0 / 03
n s 1500

=S

۰/۰۳ * ۱۰۰ = ۳٪
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ راﺑﻄﻪ )۵ــ (۳ﻣﯽﺗﻮان ﻧﻮﺷﺖ:
ns − n r
⇒ sn s = n s − n r ⇒ n r = n s − sn s
ns

)۶ــ(۳

=S

)nr =ns(۱- s

از راﺑﻄﻪ )۶ــ (۳ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﺮﻋﺖ رﺗﻮر ﻣﯽﺗﻮان
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.
» µZjاﮔﺮ ﻟﻐﺰش ﻳﮏ ﻣﻮﺗﻮر اﻟﻘﺎﻳﯽ ﭼﻬﺎر ﻗﻄﺐ در ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ
 ،۵۰ HZده درﺻﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﺮﻋﺖ رﺗﻮر را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
120f 120× 50
=
= 1500RPM
4
P
10
= 0/ 1
100

۲ــ۹ــ۳ــ ﻟﻐﺰش در ﺳﺮﻋﺖ ﺳﻨﮑﺮون :اﮔﺮ رﺗﻮر
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺘﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﺳﻨﮑﺮون و ﻳﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻴﺪان
دوار ﮔﺮدش ﮐﻨﺪ ﻟﻐﺰش ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺻﻔﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ns − ns
=0
ns

= n r = ns ⇒ S

n=۰

اﻳﻦ ﮐﺎر زﻣﺎﻧﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺗﻮر ﻣﺎﺷﻴﻦ اﻟﻘﺎﻳﯽ ﺑﻪ
ﮐﻤﮏ ﻳﮏ ﻧﻴﺮوی ﻣﺤﺮﮐﻪ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻴﺪان دوار
در ﻫﻤﺎن ﺟﻬﺖ ﭼﺮﺧﺎﻧﺪه ﺷﻮد.

= ns

=S=۱۰٪

nr=ns(۱-S)=۱۵۰۰(۱-۰/۱)=۱۳۵۰RPM

٩ــ٣ــ رﻓﺘﺎر ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎی اﻟﻘﺎﻳﯽ در ﻟﻐﺰش ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
در ﺑﺨﺶ ﻗﺒﻞ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻟﻐﺰش ﻣﺎﺷﻴﻦ اﻟﻘﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺮﻋﺖ رﺗﻮرﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻟﻐﺰش
در ﺳﺮﻋﺖ ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت رﺗﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮔﺮدد.
۱ــ۹ــ۳ــ ﻟﻐﺰش در زﻣﺎن راهاﻧﺪازی :ﺑﻪ ﻣﺤﺾ
اﺗﺼﺎل ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭻ ﻫﺎی اﺳﺘﺎﺗﻮر ﻣﺎﺷﻴﻦ اﻟﻘﺎﻳﯽ ﺳﻪ ﻓﺎز ﺑﻪ ﺑﺮق ﻳﻌﻨﯽ

۳ــ۹ــ۳ــ ﻟﻐﺰش ﻣﻮﺗﻮر در ﺣﻴﻦ ﮐﺎر :رﺗﻮر ﻣﻮﺗﻮر
اﻟﻘﺎﻳﯽ ﭘﺲ از راهاﻧﺪازی دور ﻣﯽ ﮔﻴﺮد و ﺳﺮﻋﺖ آن ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ
اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﯽﻳﺎﺑﺪ .ﺑﺎ زﻳﺎد ﺷﺪن ﺳﺮﻋﺖ رﺗﻮر ،اﺧﺘﻼف ﺳﺮﻋﺖ رﺗﻮر
ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻴﺪان دوار ﮐﻢ ﻣﯽﺷﻮد .اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺎ ﺟﺎﻳﯽ
ﮐﻪ ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺳﻨﮑﺮون اﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اداﻣﻪ ﻳﺎﺑﺪ .زﻳﺮا اﮔﺮ
ﺳﺮﻋﺖ رﺗﻮر ﺑﺎ ﻣﻴﺪان دوار ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻮد ،ﻣﻴﺪان اﺳﺘﺎﺗﻮر ﻫﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﻫﺎدی ﻫﺎی رﺗﻮر را ﻗﻄﻊ ﻧﻤﺎﻳﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻴﺮوﻳﯽ ﺑﻪ رﺗﻮر وارد
ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺑﺎ وﺟﻮد وزن ﺧﻮد رﺗﻮر و ﻧﻴﺮوی اﺻﻄﮑﺎک ﻳﺎﺗﺎﻗﺎن ﻫﺎ
و ﻫﻮا ،ﺳﺮﻋﺖ رﺗﻮر ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺳﻨﮑﺮون ﻧﻤﯽرﺳﺪ ﺑﻠﮑﻪ در
ﻧﺰدﻳﮏ آن ﭘﺎﻳﺪار ﻣﯽﺷﻮد .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی اﻟﻘﺎﻳﯽ ﺑﻴﻦ
١٢١

ماشین های القایی سه فاز
سرعت میدان دوار و سرعت رتور همواره اختالف وجود دارد
در نتیجه به آنها موتورهای آسنکرون 1نیز گفته میشود.

3

S

0

1

nr= 0

>0
0 S ≥11

راهاندازی

nr=ns
سرعت سنکرون

4ــ9ــ3ــ لغزش منفی :اگر محور رتور ماشین
القایی متصل شده به شبکه برق توسط وسیله ای با سرعتی بیش
از سرعت سنکرون در جهت چرخش میدان دوار چرخانده شود،
بنابراین طبق رابطه( 5ــ )3چون  nr > nsمیباشد مقدار لغزش
منفی خواهد شد.

این وضعیت را در ماشینهای القایی حالت ژنراتوری مینامند.
  5ــ9ــ3ــ لغزشهای بزرگتر از واحد (بیش از
 :) %100شکل ( )24یک ماشین القایی را نشان میدهد که توسط
کلید راستگرد ،چپگرد سه فاز به شبکه برق متصل است .اگر این
ماشین به حالت موتوری در جهت راستگرد راهاندازی شود ،رتور آن
وسیله کلید ابتدا از شبکه
راستگرد میچرخد .حال چنانچه موتور به ٔ
قطع شود و بالفاصله به طور لحظهای چپگرد راهاندازی گردد ،میدان
دوار آن چپگرد شده و سرعت رتور سریعاً به صفر میرسد .در نتیجه
با توجه به جهت گردش رتور در حالت راستگرد پیش از ایستادن
رتور ،میدان دوار به حالت چپگرد در آمده و در نتیجه اختالف
سرعت رتور با سرعت سنکرون افزایش مییابد و لذا مقدار لغزش
بیش از واحد خواهد شد .به این وضعیت عملکرد ،حالت ترمزی
ماشین القایی میگویند.

L1
L2
L3
L 0R

L1
L2
L3

U1 V1 W1

ﺟﻬﺖ
ﭼﺮﺧﺶ ﺭﺗﻮﺭ
U1 V1 W1

ﺟﻬﺖ ﭼﺮﺧﺶ
ﺭﻭﺗﻮﺭ

ﺟﻬﺖ ﭼﺮﺧﺶ
ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺩﻭﺍﺭ
ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺍﻟﻘﺎﻳﻲ

ﺟﻬﺖ ﭼﺮﺧﺶ
ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺩﻭﺍﺭ ﭼﭙﮕﺮﺩ
nr > ns

شکل  24ــ نمایش حالت ترمزی ماشین القایی

ﻣﻮﺗﻮﺭ ﻣﺤﺮﻛﻪ

شکل 23ــ نمایش حالت مولدی ماشین القایی
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1ــ غیر هم زمان

ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺍﻟﻘﺎﻳﻲ

ﺟﻬﺖ ﭼﺮﺧﺶ
ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺩﻭﺍﺭ ﺭﺍﺳﺘﮕﺮﺩ

مطابق رابطه (  5ــ )3داریم:
ns − n r
n − (−n r ) n s + n r
⇒S= s
=
>1
ns
ns
ns

=S

خود را بیازمایید
1ــ با افزایش سرعت رتور ،مقدار
سرعت لغزش ……………… می یابد.
2ــ رفتار ماشین القایی را در لحظه
راهاندازی تشریح کنید.
3ــ آیا امکان دارد موتور القایی در
سرعت سنکرون قرار گیرد؟ چرا؟
4ــ در ماشین های القایی اگر رتور با
سرعتی بیشتر ودر جهت میدان دوار بچرخد،
ماشین در ناحیه……کار کرده و لغزش آن
……… است.
 5ــ سرعت چرخش رتور موتور القایی
 4قطب در شبکه  50 HZبرابر با 1425 RPM
میباشد لغزش آن را به اعشار و درصد محاسبه
کنید.
 6ــ لغزش موتور القایی که محور آن با
سرعت  2500 RPMمی گردد برابر با -1/5
میباشد .سرعت میدان دوار آن چقدر است؟

10ــ3ــ کمیت های الکتریکی رتور

برای استفاده از موتور القایی باید رفتار آن را در مواردی
همچون راهاندازی ،ترمز و کنترل دور بتوان پیش بینی نمود .لذا
ضروری است که کمیت های الکتریکی رتور مورد بررسی قرار
گیرند .هر یک از کمیت های الکتریکی رتور متناسب با لغزش
به گونه ای خاص تغییر می کنند.

1ــ10ــ3ــ فرکانس ولتاژ القایی مدار رتور :موتور
القایی مانند ترانسفورماتوری است که سیم پیچ اولیه آن سیمپیچ
استاتور و ثانویه آن هادیهای رتور است .اما مهمترین تفاوتی که بین
آنها وجود دارد یکسانی فرکانس برق در دو سمت ترانسفورماتور
و تفاوت فرکانس برق در استاتور و رتور موتورهای القایی است.
زیرا با توجه به امکان گردش رتور موتورهای القایی ،فرکانس ولتاژ
القایی مدار رتور یعنی ( )frتغییر نموده و تابع سرعت رتور ماشین
میباشد.

در واقع تنها در صورت ساکن بودن رتور ،فرکانس ولتاژ
استاتور و رتور برابر است و با افزایش سرعت رتور چون سرعت
لغزش کاهش می یابد ،فرکانس ولتاژ القایی رتور نیز کم میشود.1
سرعت میدان دوار و رتور در سرعت سنکرون برابر میباشند.
بنابراین مقدار فرکانس ولتاژ مدار رتور در شرایطی که اختالف
سرعت بین میدان دوار و رتور وجود ندارد ،صفر است.
همچنین در حالت سکون ماشین القایی نیز سرعت لغزش به
اندازه میدان دوار است در نتیجه فرکانس ولتاژ مدار رتور با
فرکانس منبع برابر میباشد .بنابراین در لغزش واحد فرکانس ولتاژ
مدار رتور با فرکانس میدان دوار برابر است .در سرعت هایی
هم که بین نقطه سکون و سرعت سنکرون وجود دارد ،مقدار
فرکانس ولتاژ مدار رتور متناسب با سرعت لغزش مطابق رابطه
(7ــ )3به صورت خطی تغییر میکند.
fr = Sf
(7ــ)3
در رابطه (7ــ،)3
 frفرکانس ولتاژ مدار رتور
 Sلغزش
 fفرکانس ولتاژ استاتور
ﺳﻮﺍﻝ

در سرعت سنکرون،
ﻣﺜﺎﻝ frماشین القایی چقدر میشود؟

1ــ به همین خاطر گاهی به ترانسفورماتورها ماشینهای الکتریکی ساکن نیز می گویند.
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ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎی اﻟﻘﺎﻳﯽ ﺳﻪ ﻓﺎز
۲ــ۱۰ــ۳ــ راﮐﺘﺎﻧﺲ رﺗﻮر :ﺑﺎ ﻋﺒﻮر ﺟﺮﻳﺎن از ﻣﻔﺘﻮل
و ﻳﺎ ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭻ ﻫﺎی رﺗﻮر ،در اﻃﺮاف آن ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ اﻳﺠﺎد
ﻫﺴﺘﻪ آﻫﻨﯽ رﺗﻮر ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ،
ﻣﯽﺷﻮد و ﭼﻮن اﻃﺮاف ﻫﺎدی ﻫﺎ را ٔ
اﺛﺮ اﻟﻘﺎﻳﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﺮﻳﺎن ﻋﺒﻮری از آن اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ .ﺑﺪﻳﻦ ﺳﺒﺐ
در ﻣﺪار رﺗﻮر اﺛﺮ ﺳﻠﻔﯽ )راﮐﺘﺎﻧﺲ اﻟﻘﺎﻳﯽ( ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ آن
را ﺑﺎ  Xrﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﺛﺮ راﮐﺘﺎﻧﺲ ﺳﻠﻔﯽ ﺑﺎ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺟﺮﻳﺎن
ﻋﺒﻮری از آن راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ دارد .۱ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ رﺗﻮر
ﮐﻤﺘﺮ ﺷﻮد )ﻳﻌﻨﯽ ﺳﺮﻋﺖ رﺗﻮر ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺳﻨﮑﺮون ﻧﺰدﻳﮏ ﺗﺮ ﺷﻮد(
راﮐﺘﺎﻧﺲ آن ﻧﻴﺰ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ.
راﺑﻄﻪ راﮐﺘﺎﻧﺲ ﺳﻠﻔﯽ و ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ رﺗﻮر ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ٔ
ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻳﻢ:
Xr = ۲frlr
fr = Sf

٣

Xr = ۲Sf lr = S2
ﺑﺎ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﯽ ﻣﻘﺪار  frدارﻳﻢπflr :
x2

Xr = SX۲
راﮐﺘﺎﻧﺲ رﺗﻮر ﻣﺎﺷﻴﻦ اﻟﻘﺎﻳﯽ در زﻣﺎن راهاﻧﺪازی را ﺑﺎ X۲
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
۳ــ۱۰ــ۳ــ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺪار رﺗﻮر :از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻫﺎدیﻫﺎی
رﺗﻮر ﻣﺎﺷﻴﻦ اﻟﻘﺎﻳﯽ دارای ﻃﻮل و ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﻣﻌﻴﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻟﺬا
ﻣﻘﺪار ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻫﻤﯽ ﺛﺎﺑﺘﯽ دارﻧﺪ .ﻣﻘﺪار ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻫﻤﯽ ﻫﺮ ﻓﺎز
ﻣﺪار رﺗﻮر را ﺑﺎ  R۲ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
۴ــ۱۰ــ۳ــ وﻟﺘﺎژ رﺗﻮر :ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻳﺠﺎد
ﻧﻴﺮوی ﻣﺤﺮﮐﻪ اﻟﻘﺎﻳﯽ در ﻣﺪار رﺗﻮر ﺑﻴﺎن ﮔﺮدﻳﺪ ۲و ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ
ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﻣﻴﺪان دوار اﺳﺘﺎﺗﻮر ،در ﻣﺪار رﺗﻮر ،ﻧﻴﺮوی ﻣﺤﺮﮐﻪ اﻟﻘﺎ
ﻣﯽﺷﻮد.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ در زﻣﺎن راهاﻧﺪازی ﻣﻮﺗﻮر اﻟﻘﺎﻳﯽ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﻴﺮوی ﻣﺤﺮﮐﻪ در ﻣﺪار رﺗﻮر اﻟﻘﺎء ﻣﯽﮔﺮدد .زﻳﺮا ﻟﻐﺰش
 ٪۱۰۰اﺳﺖ .اﻳﻦ وﻟﺘﺎژ را وﻟﺘﺎژ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﮑﻮن رﺗﻮر ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ و آن
را ﺑﺎ  E۲ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
۱ــ Xr=۲frlr

ﭘﺪﻳﺪه ﻣﻴﺪان دوار
٢ــ اﺳﺎس ﮐﺎر ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ و ٔ
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ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻋﺖ رﺗﻮر ،ﻟﻐﺰش ﮐﻢ ﻣﯽﺷﻮد و ﭼﻮن
ﻫﺎدی ﻫﺎی رﺗﻮر ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﮐﻤﺘﺮی ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﺪان ﻗﻄﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ،
ﻧﻴﺮوی ﻣﺤﺮﮐﻪ اﻟﻘﺎﻳﯽ رﺗﻮر ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ.
ﻧﻴﺮوی ﻣﺤﺮﮐﻪ اﻟﻘﺎﻳﯽ ﻫﺮ ﻓﺎز ﻣﺪار رﺗﻮر را ﺑﺎ  Erﻧﻤﺎﻳﺶ
ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﻳﻦ ﻧﻴﺮوی ﻣﺤﺮﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻟﻐﺰش ﺑﻪ ﻃﻮر
ﺧﻄﯽ اﺿﺎﻓﻪ و ﻳﺎ ﮐﻢ ﻣﯽﺷﻮد و از راﺑﻄﻪ )۹ــ (۳ﭘﻴﺮوی ﻣﯽﮐﻨﺪ.
)۹ــ(۳

Er = SE۲

ﺧﻮد را ﺑﻴﺎزﻣﺎﻳﻴﺪ
۱ــ رﻓﺘﺎر ﻣﻮﺗﻮر اﻟﻘﺎﻳﯽ در ﭼﻪ ﺷﺮاﻳﻄﯽ ﺷﺒﻴﻪ
ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟
۲ــ در ﻣﺎﺷﻴﻦ اﻟﻘﺎﻳﯽ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ رﺗﻮر ﺑﻪ ﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ
ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد؟
۳ــ وﻟﺘﺎژ اﻟﻘﺎﻳﯽ رﺗﻮر در ﻟﺤﻈﻪ راهاﻧﺪازی……
ودر ﺳﺮﻋﺖ ﺳﻨﮑﺮون ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ…… ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
۴ــ راﮐﺘﺎﻧﺲ اﻟﻘﺎﻳﯽ ﻣﺪار رﺗﻮر از زﻣﺎن راهاﻧﺪازی
ﺗﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺳﻨﮑﺮون ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟
 ۵ــ ﻳﮏ ﻣﻮﺗﻮر اﻟﻘﺎﺋﯽ  ۵۰ HZدارای راﮐﺘﺎﻧﺲ
اﻟﻘﺎﻳﯽ ۱/۶و ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻫﻤﯽ  ۰/۵و وﻟﺘﺎژ
اﻟﻘﺎﻳﯽ  ۳۰ Vدر ﻟﺤﻈﻪ راهاﻧﺪازی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻤﻴﺖ ﻫﺎی ﻓﻮق در ﻟﻐﺰش  ۰/۰۸ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟

 ۵ــ۱۰ــ۳ــ اﻣﭙﺪاﻧﺲ رﺗﻮر :ﻫﺎدی ﻫﺎی رﺗﻮر ﻣﺎﺷﻴﻦ
اﻟﻘﺎﻳﯽ ،دارای ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻫﻤﯽ  R۲و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ راﮐﺘﺎﻧﺲ اﻟﻘﺎﻳﯽ Xr
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺛﺮ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ در ﻣﺪار ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺘﻨﺎوب
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻌﺎدل ﻳﮏ ﻣﺪار ﺳﺮی  Lــ  Rدرﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
درﻧﺘﻴﺠﻪ اﻣﭙﺪاﻧﺲ اﻳﻦ ﻣﺪار ﻣﻔﺮوض ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﺗﻮر ﺑﻮده و آن را
ﺑﺎ  Zrﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.

ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﻴﺪ

ﺑﺎ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﯽ راﺑﻄﻪ )۱۰ــ (۳راﮐﺘﺎﻧﺲ رﺗﻮردر راﺑﻄﻪ اﻣﭙﺪاﻧﺲ
ﻣﺪار  Rــ  Lﺳﺮی دارﻳﻢ:
Zr = R 22 + X2r

)۱۰ــ(۳

Zr = R 22 + (SX2 )2

)۱۱ــ(۳
ﻣﯽﺗﻮان ﻧﻤﻮدار ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻣﭙﺪاﻧﺲ ﻣﺪار رﺗﻮر را ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻟﻐﺰش ﻣﻄﺎﺑﻖ راﺑﻄﻪ )۱۰ــ (۳ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻧﻤﻮد.
اﻟﺒﺘﻪ ﻻزم ﺑﻪ ﻳﺎدآوری اﺳﺖ ،ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻣﭙﺪاﻧﺲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ
ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻣﺪار  R-Lﺳﺮی را در درس ﻣﺪارﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ
ﺧﻮاﻧﺪه اﻳﺪ .اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ) ۱۱ــ (۳ﺧﻄﯽ ﻧﻴﺴﺖ.
ﻧﻤﻮدار ﺷﮑﻞ ) (۲۵ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻟﻐﺰش و ﺗﺄﺛﻴﺮ آن ﺑﺮ
اﻣﭙﺪاﻧﺲ ﻣﺪار رﺗﻮر ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ
اﻣﭙﺪاﻧﺲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﺤﻨﯽ )ﻏﻴﺮ ﺧﻄﯽ( ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
Zr
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ﺷﮑﻞ ۲۵ــ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻣﭙﺪاﻧﺲ رﺗﻮر ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻟﻐﺰش و ﺳﺮﻋﺖ رﺗﻮر

 ۶ــ۱۰ــ۳ــ ﺟﺮﻳﺎن رﺗﻮر :در ﺻﻮرت ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدن ﻣﺴﻴﺮ
ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭻ ﻳﺎ ﻫﺎدی ﻫﺎی ﻣﺪار رﺗﻮر از آن ﺟﺮﻳﺎن ﺟﺎری ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﻴﺰان ﺟﺮﻳﺎن ﻋﺒﻮری از ﻣﺪار رﺗﻮر ﺑﻪ وﻟﺘﺎژ اﻟﻘﺎء ﺷﺪه و اﻣﭙﺪاﻧﺲ
ﻣﺪار رﺗﻮر واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ .راﺑﻄﻪ )۱۲ــ (۳ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪار ﻣﻌﺎدل
ﺷﮑﻞ)۲۶ــ اﻟﻒ( ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﻳﺪ:
Er
Er
=
Zr
R 22 + X2r

)١٢ــ(٣
X2

= ⇒ Ir

Z2

R2
0.6

Er
SE r
= ⇒ Ir
Zr
R 22 + (SX2 )2

= Ir

Zr

Z2

0.4

اﻣﺎ از آﻧﺠﺎﻳﯽﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻟﻐﺰش در ﻣﺪار ﺷﮑﻞ
)۲۶ــ اﻟﻒ( ﻫﺮ دوﮐﻤﻴﺖ ) (Er,Xrﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﺑﺮای ﺳﻬﻮﻟﺖ در ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺪار ﻣﻌﺎدل اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ رﺗﻮر
ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻤﻴﺖﻫﺎی ) (Er,Xrرا در
راﺑﻄﻪ )۱۳ــ (۳رﺳﻴﺪ.
راﺑﻄﻪ )۱۲ــ (۳ﻗﺮار داده و ﺑﻪ ٔ

ﺷﮑﻞ )۲۶ــ ب( ﻣﺪار ﻣﻌﺎدل اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ رﺗﻮر را ﺑﺮ اﺳﺎس
راﺑﻄﻪ )۱۳ــ (۳ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﻤﻴﺖ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻟﻐﺰش
اﺳﺖ .ﻧﻤﻮدار اﻳﻦ راﺑﻄﻪ در ﺷﮑﻞ ) (۲۷ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
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)اﻟﻒ(
ﺷﮑﻞ  ۲۷ــ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮﺟﺮﻳﺎن رﺗﻮر ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻟﻐﺰش و ﺳﺮﻋﺖ رﺗﻮر

ﺷﮑﻞ  ۲۶ــ ﻣﺪار ﻣﻌﺎدل اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ ﻳﮏ ﻓﺎز رﺗﻮر
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ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎی اﻟﻘﺎﻳﯽ ﺳﻪ ﻓﺎز
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﻮدار ﺷﮑﻞ ) (۲۷ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺟﺮﻳﺎن
رﺗﻮر در ﺳﺮﻋﺖ ﺳﻨﮑﺮون ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﻣﯽرﺳﺪ .ﻳﻌﻨﯽ در اﻳﻦ ﺳﺮﻋﺖ
ﻫﻴﭻ ﺟﺮﻳﺎﻧﯽ از ﻣﺪار رﺗﻮر ﻋﺒﻮر ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﮔﺮﻓﺖ در ﺳﺮﻋﺖ ﺳﻨﮑﺮون ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم ﻋﺒﻮر ﺟﺮﻳﺎن از رﺗﻮر،
ﻫﻴﭻ ﻧﻴﺮوﻳﯽ ﺑﻪ رﺗﻮر وارد ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻟﻐﺰش،
ﺟﺮﻳﺎن و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺗﻠﻔﺎت رﺗﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ.
۷ــ۱۰ــ۳ــ ﺿﺮﻳﺐ ﻗﺪرت ﻣﺪار رﺗﻮر :ﺿﺮﻳﺐ ﻗﺪرت
ﻣﺪار  R-Lﺳﺮی ﺷﮑﻞ)۲۶ــ اﻟﻒ( ﺑﺎ راﺑﻄﻪ )۱۴ــ ( ۳ﺗﻌﺮﻳﻒ
ﻣﯽﺷﻮد.
R2
) ۱۴ــ(۳
= Cosϕr

٣

Zr

ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﺎﻳﮕﺬاری ﻣﻘﺪار  Zrدر راﺑﻄﻪ ﻓﻮق ﻣﯽﺗﻮان ﻧﻮﺷﺖ :
) ۱۵ــ(۳

R2
+ (SX2 )2

R 22

= Cosϕr

در ﻟﺤﻈﻪ راهاﻧﺪازی ﺿﺮﻳﺐ ﻗﺪرت ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻣﻘﺪاری ﺛﺎﺑﺖ
ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ وﻟﯽ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﯽ در ﭘﯽ ﺳﺮﻋﺖ )ﮐﺎﻫﺶ ﻟﻐﺰش(،
راﮐﺘﺎﻧﺲ ﺳﻠﻔﯽ ﻣﺪار رﺗﻮر ) (Xrﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﻴﺮ ﺧﻄﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ
ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در ﺳﺮﻋﺖ ﺳﻨﮑﺮون اﻣﭙﺪاﻧﺲ ﻣﺪار رﺗﻮر ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ
ﻣﻘﺪار  R۲ﻣﯽﺷﻮد و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﻗﺪرت ﻣﺪار رﺗﻮر ﺑﻪ ﻣﻘﺪار
واﺣﺪ ﻣﯽ رﺳﺪ .ﺿﺮﻳﺐ ﻗﺪرت ﻣﺪار رﺗﻮر در ﻟﺤﻈﻪ راهاﻧﺪازی را
ﺑﺎ  Cos۲ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .ﻫﺮ ﭼﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﻗﺪرت روﺗﻮر ﻣﻮﺗﻮر
اﻟﻘﺎﻳﯽ در زﻣﺎن راهاﻧﺪازی ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮔﺸﺘﺎور راهاﻧﺪازی ﻣﻮﺗﻮر
ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
&RVĳr
1

ﺧﻮد را ﺑﻴﺎزﻣﺎﻳﻴﺪ
۱ــ ﺟﺮﻳﺎن رﺗﻮر در ﺳﺮﻋﺖ ﺳﻨﮑﺮون
ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟ ﭼﺮا؟
۲ــ ﻣﻘﺪار ﺿﺮﻳﺐ ﻗﺪرت ﻣﺪار رﺗﻮر در
ﺳﺮﻋﺖ ﺳﻨﮑﺮون ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟
۳ــ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻫﺎی اﻫﻤﯽ و راﮐﺘﺎﻧﺲ اﻟﻘﺎﻳﯽ
رﺗﻮر ﻳﮏ ﻣﻮﺗﻮر اﻟﻘﺎﻳﯽ در راهاﻧﺪازی ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ
 ۰/۶و  ۲اﻫﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ وﻟﺘﺎژ اﻟﻘﺎﻳﯽ رﺗﻮر در
زﻣﺎن راهاﻧﺪازی  ۴۲وﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺟﺮﻳﺎن رﺗﻮر را
در راهاﻧﺪازی و در ﻟﻐﺰش  ۰/۱۵ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻳﺪ.
۴ــ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ داده ﻫﺎی ﺳﺆال  ۳ﺿﺮﻳﺐ
ﻗﺪرت رﺗﻮر را در ﺣﺎﻻت زﻳﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻳﺪ:
اﻟﻒ( در ﻟﺤﻈﻪ راهاﻧﺪازی ب( در ﻟﻐﺰش
۰/۰۵

١١ــ٣ــ ﮔﺸﺘﺎور ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎی اﻟﻘﺎﻳﯽ
ﺑﻪ ﺷﮑﻞ) (۲۹ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ .ﺑﺎ ﮐﺪام آﭼﺎر ﺑﺎز ﮐﺮدن ﭘﻴﭻ
آﺳﺎﻧﺘﺮ اﺳﺖ؟
¿ÁÌ

20 N

Z  60 CM
T=12 N-M

¿ÁÌ

ÁZf³

20 N

Z  30 CM
T= 6 N-M

ÁZf³

ﺷﮑﻞ ۲۹ــ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺸﺘﺎور وارد ﺷﺪه ﺑﻪ ﭘﻴﭻ
&RVĳ2
%Slip
nr = % ns
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ﺷﮑﻞ  ۲۸ــ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺿﺮﻳﺐ ﻗﺪرت ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻟﻐﺰش و ﺳﺮﻋﺖ

١٢٦

رﺗﻮر

ﻓﺎﺻﻠﻪ
در واﻗﻊ ﮔﺸﺘﺎور واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺮوﻳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در
ٔ
ﻣﺸﺨﺺ ،ﺑﻪ ﺟﺴﻢ وارد ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ آن را ﺣﻮل ﻳﮏ ﻣﺤﻮر ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﺪ.
در ﺷﮑﻞ) (۲۹ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﮔﺸﺘﺎور ﺑﻪ ﭘﻴﭻ ،ﭘﻴﭻ ﻣﯽﭼﺮﺧﺪ.

ﺑﺮای ﭼﺮﺧﺶ رﺗﻮر در ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎی اﻟﻘﺎﻳﯽ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﮔﺸﺘﺎور
اﺣﺘﻴﺎج اﺳﺖ .اﻳﻦ ﮔﺸﺘﺎور ﺑﺮ اﺛﺮ ﻧﻴﺮوی اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ اﻳﺠﺎد
ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ )۳۰ــ اﻟﻒ و ب( ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه
اﺳﺖ ﻣﻴﺪان اﺳﺘﺎﺗﻮر و ﻳﺎ رﺗﻮر ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﯽ ﺑﺮای وارد ﺷﺪن ﻧﻴﺮو ﺑﻪ رﺗﻮر
ﮐﺎﻓﯽ ﻧﻴﺴﺖ و ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺮای اﻳﺠﺎد ﮔﺸﺘﺎور اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ دو
ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ ﺑﺮ ﻫﻢ اﺛﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
در ﺷﮑﻞ)۳۰ــ ج و د( ،ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﮔﺸﺘﺎور وارد
ﺷﺪه ﺑﻪ رﺗﻮر و ﮔﺮدش آن ،ﺑﺎ اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ دو ﻣﻴﺪان اﻳﺠﺎد ﺷﺪه
اﺳﺖ .اﻳﻦ دو ﻣﻴﺪان ﻳﮑﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺮﻳﺎن اﺳﺘﺎﺗﻮر و دﻳﮕﺮی ﻧﺎﺷﯽ
از ﺟﺮﻳﺎن رﺗﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
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ﺷﮑﻞ ۳۰ــ ﻧﺤﻮه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺸﺘﺎور در ﻣﻮﺗﻮر اﻟﻘﺎﻳﯽ

ﻣﻴﺪان ﻫﺎی اﺳﺘﺎﺗﻮر و رﺗﻮر ﻫﺮ ﻳﮏ دارای اﻧﺪازه و ﺟﻬﺖ
ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﭘﺲ ﻣﯽﺗﻮان آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﺑﺮدار ﻧﻤﺎﻳﺶ داد از
ﻃﺮﻓﯽ اﻳﻦ دو ﺑﺮدار ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  rاﺧﺘﻼف ﻓﺎز دارﻧﺪ.

ﻣﻴﺪان ﻫﺎی اﺳﺘﺎﺗﻮر و رﺗﻮر و اﺧﺘﻼف ﻓﺎز ﺑﻴﻦ آن دو ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﻴﺪ
TBsBrCosr
)۱۶ــ(۳
ﺗﻘﺎﺑﻞ دو ﻣﻴﺪان اﺳﺘﺎﺗﻮر) ( Bsو رﺗﻮر ) (Brرا
ﺑﺮای اﻳﺠﺎد ﮔﺸﺘﺎور اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ ﻣﯽﺗﻮان
راﺑﻄﻪ )۱۷ــ (۳ﻧﻮﺷﺖ.
ﺑﻪ ﺻﻮرت ٔ
T = K۱BsBrCoSr
)۱۷ــ(۳
 Bsﭼﮕﺎﻟﯽ ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ اﺳﺘﺎﺗﻮر
 Brﭼﮕﺎﻟﯽ ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ رﺗﻮر
 Tﮔﺸﺘﺎور ﮐﺎر ﻣﺎﺷﻴﻦ اﻟﻘﺎﻳﯽ
 ﻋﻼﻣﺖ ﺗﻨﺎﺳﺐ
واﺑﺴﺘﮕﯽ وﻟﺘﺎژ اﻟﻘﺎﻳﯽ رﺗﻮر ﺑﻪ ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ
اﺳﺘﺎﺗﻮر را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ راﺑﻄﻪ )۱۸ــ (۳ﻧﺸﺎن داد.
Er  Bs  Er = K۰Bs
۱

)۱۸ــ(۳

Bs=K۲Er

ﭼﮕﺎﻟﯽ ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ رﺗﻮر ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ
ﺟﺮﻳﺎن رﺗﻮر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ:
Br  Ir  Br = K۳Ir
)۱۹ــ(۳
از ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﯽ رواﺑﻂ )۱۸ــ ( ۳و )۱۹ــ( ۳
در راﺑﻄﻪ )۱۷ــ ( ۳ﺧﻮاﻫﻴﻢ داﺷﺖ:
ErIrCosr

K1K2K 3



K

R2
+ (SX2 )2

اﻧﺪازه
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﮔﺸﺘﺎور ﻣﺎﺷﻴﻦ اﻟﻘﺎﻳﯽ،
ٔ

1
⇒ Er
K0

= Bs

R 22

)۲۰ــ(۳

×

=T= K۱BsBrCosr  T
T= KErIrCosr
E2

2

) + (SX2

R 22

SR 2
+ (SX2 )2

R 22

× T = KSE2

× T = KE22

اﻧﺪازه ﻣﻴﺪان ﻫﺎی اﺳﺘﺎﺗﻮر و رﺗﻮر و اﺧﺘﻼف ﻓﺎز ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺿﺮب ﻳﮏ ﻣﻘﺪار ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻈﻴﺮ  K۱ﺑﻪ ﺗﺴﺎوی ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﻤﻮد.
 (۱راﺑﻄﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﮔﺸﺘﺎور ﺑﺎ
ٔ

١٢٧

ماشین های القایی سه فاز
نتیجه :1

3

رابطه (20ــ )3نشان میدهد که گشتاور
ماشین القایی با مجذور نیروی محرکه القایی

رتور در حالت سکون (  ) E22نسبت مستقیم
دارد .از طرفی نیروی محرکه القایی رتور وابسته
به ولتاژ ورودی ماشین (ولتاژ استاتور) میباشد.
بنابراین گشتاور ماشین القایی با مجذور ولتاژ
استاتور نسبت مستقیم دارد.
ﻣﺜﺎﻝ 20درصد افزایش ولتاژ
ﺳﻮﺍﻝ میتوانید بگویید
ورودی باعث چه میزان افزایش در گشتاور ماشین القایی
میشود؟
نتیجه :2
از آنجا که کمیت های  R2و  X2همواره
مقداری ثابت دارند ،با توجه به رابطه (20ــ)3
اگر ماشین القایی در یک ولتاژ مشخص استفاده
شود ،تنها عامل تغییر دهنده گشتاور ماشین
القایی ،لغزش میباشد .لذا با ترسیم تابع تغییرات
گشتاور بر اساس تغییرات لغزش در روی صفحه
مختصات ،منحنی شکل ( )31بهدست میآید که
به عنوان منحنی تغییرات تابع گشتاور نسبت به
لغزش ( T = f (Sشناخته میشود  .

البته از آنجا که در تحلیل ماشین القایی تصور تغییرات
سرعت راحت تر است ،لذا در اغلب اوقات بجای مشخصه
گشتاور بر حسب لغزش شکل ( ) 31از مشخصه گشتاور بر
حسب دور شکل ( ) 32استفاده میشود.
T

% Slip
nr = % ns
)nr = ns(1-S
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شکل  32ــ منحنی تغییرات گشتاور ماشین القایی بر حسب لغزش و سرعت رتور

نتیجه : 3
منحنی شکل ( 31و  )32در ولتاژ مشخصی
ترسیم شده است .یعنی ولتاژ استاتور ماشین القایی
ثابت لحاظ گردیده است .اما با توجه به رابطه
(20ــ ،)3گشتاور ماشین القایی با مجذور ولتاژ
استاتور نیز نسبت مستقیم دارد بنابراین با تغییر
ولتاژ استاتور ،منحنی (گشتاورــ دور) )T = f (nr
یا (گشتاورــ لغزش) ( T = f (Sبا نسبت مجذوری
جابهجا خواهند شد.
T

U3<U2<U1
U1

توجه :از دانش آموزان انتظار میرود شکل کیفی منحنیهای
زیر را به خاطر بسپارند.
T

%s

U2
U3
S

1
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شکل33ــ اثر تغییرات ولتاژ بر منحنی گشتاورــ لغزش ماشین القایی
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شکل 31ــ نمودار تغییرات گشتاور ماشین القایی بر حسب لغزش

-1

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﮔﺸﺘﺎور ﺑﻪ ﻣﺠﺬور وﻟﺘﺎژ ورودی
راﺑﻄﻪ ﺗﻨﺎﺳﺒﯽ )۲۱ــ (۳را ﻧﻮﺷﺖ.
ﻣﯽﺗﻮان ٔ

ﺧﻮد را ﺑﻴﺎزﻣﺎﻳﻴﺪ

T1 U12
=
T2 U22

)۲۱ــ(۳

در راﺑﻄﻪ)۲۱ــ(۳
 T۱ﮔﺸﺘﺎور ﻣﺎﺷﻴﻦ اﻟﻘﺎﻳﯽ در وﻟﺘﺎژ U۱
 T۲ﮔﺸﺘﺎور ﻣﺎﺷﻴﻦ اﻟﻘﺎﻳﯽ در وﻟﺘﺎژ U۲
 U۱وﻟﺘﺎژ اﺳﺘﺎﺗﻮر ﻣﺎﺷﻴﻦ اﻟﻘﺎﻳﯽ در ﺣﺎﻟﺖ اول
 U۲وﻟﺘﺎژ اﺳﺘﺎﺗﻮر ﻣﺎﺷﻴﻦ اﻟﻘﺎﻳﯽ در ﺣﺎﻟﺖ دوم
آﻳﺎ ﺣﺎﻻ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻪ ﺳﺆال ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ  ۱ﺑﻪ راﺣﺘﯽ
ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻴﺪ؟

١٢ــ٣ــ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﺎﺷﻴﻦ اﻟﻘﺎﻳﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺸﺨﺼﻪ
ﮔﺸﺘﺎورــ دور
ﻣﻄﺎﺑﻖ آﻧﭽﻪ در ﺗﻮﺻﻴﻒ رﻓﺘﺎر ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎی اﻟﻘﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻟﻐﺰش »ﺑﻨﺪ  «۱۰ﺑﻴﺎن ﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﻮاﺣﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﻣﺎﺷﻴﻦ اﻟﻘﺎﻳﯽ را ﺑﺮ روی ﻣﻨﺤﻨﯽ )ﮔﺸﺘﺎورــ دور( و )ﮔﺸﺘﺎورــ
ﻟﻐﺰش( ﻣﺎﺷﻴﻦ اﻟﻘﺎﻳﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد .اﻳﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪی در ﺷﮑﻞ
) (۳۴ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

۱ــ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦﮐﻨﻨﺪه ﮔﺸﺘﺎور در ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎی
اﻟﻘﺎﻳﯽﮐﺪاﻣﻨﺪ؟
۲ــ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮدﻫﻨﺪه ﮔﺸﺘﺎور ﻣﺎﺷﻴﻦ
اﻟﻘﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ وﻟﺘﺎژ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﭼﻴﺴﺖ؟
۳ــ در ﻳﮏ ﻣﺎﺷﻴﻦ اﻟﻘﺎﻳﯽ ،وﻟﺘﺎژ ﺷﺒﮑﻪ ۵
درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ .ﮔﺸﺘﺎور ﻣﺎﺷﻴﻦ ﭼﻘﺪر ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟
۴ــ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﮔﺸﺘﺎور ــ ﻟﻐﺰش ﻳﮏ
ﻣﺎﺷﻴﻦ اﻟﻘﺎﻳﯽ را در ﻓﺎﺻﻠﻪ )  (-۱≤ S ≤۰ﺗﺮﺳﻴﻢ
ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

١٣ــ٣ــ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﮔﺸﺘﺎورــ دور ﻣﻮﺗﻮر اﻟﻘﺎﻳﯽ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ) ،(۳۵ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻮﺗﻮری ﻣﺎﺷﻴﻦ اﻟﻘﺎﻳﯽ در
ﺳﺮﻋﺖ  0 < n r ≤ n sو ﻳﺎ  1 > S ≥ 0ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻟﺬا در ﺗﺤﻠﻴﻞ رﻓﺘﺎر
ﻣﻮﺗﻮری ﻓﻘﻂ ﻫﻤﻴﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ را ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻧﻤﻮده و ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار
ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺷﮑﻞ ) (۳۵ﻣﺸﺨﺼﻪ ﮔﺸﺘﺎورــ دور ﻣﻮﺗﻮر اﻟﻘﺎﻳﯽ را ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ.
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ﺷﮑﻞ ۳۴ــ ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﺷﻴﻦ اﻟﻘﺎﻳﯽ

n

ns _ n
ns

n=0
= Sm

ﺷﮑﻞ ۳۵ــ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﮔﺸﺘﺎور ــ دور ﻣﻮﺗﻮر اﻟﻘﺎﻳﯽ

از ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺷﮑﻞ ) (۳۵ﻧﮑﺎت زﻳﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﻳﺪ.

١٢٩

ماشین های القایی سه فاز
T

3

نکته  :1در لحظه راهاندازی (nr = 0
و یا  )S = 1گشتاور برابر مقدار « »Tsاست که به
عنوان گشتاور راهاندازی شناخته میشود.

 Tmﮔﺸﺘﺎﻭﺭ ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ
 Tsﮔﺸﺘﺎﻭﺭ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻱ
ﻧﻘﻄﻪ ﻛﺎﺭ ﻧﺎﻣﻰ

 nsﺳﺮﻋﺖ ﺳﻨﻜﺮﻭﻥ

نکته  :2با کمک روابط ریاضی ثابت
میشود بیشترین مقدار گشتاور « »Tmدر لغزشی
معادل با نسبت مقاومت اهمی مدار رتور به
R
راکتانس القایی حالت سکون آن (  ) 2اتفاق
X2
میافتد که آن را لغزش بحرانی مینامند.

نکته  :3از آنجا که در فاصله نقطه  Tsتا
 Tmروی مشخصه گشتاورــ دور موتور ،افزایش
گشتاور و سرعت با هم رخ می دهند ،بنابراین در
این فاصله امکان تثبیت سرعت وجود ندارد .یا
به عبارتی موتور در حال افزایش سرعت است.

نکته  :4هر موتور القایی مقدار مشخصی
گشتاور راهاندازی « »Tsدارد که به طراحی آن
وابسته است .برای چرخاندن هر بار مکانیکی
باید به این مقدار گشتاور دقت ویژه داشت .زیرا
گشتاور راهاندازی موتور القایی باید بیش از
گشتاور راهاندازی بار مکانیکی باشد تا موتور
بتواند آن را به حرکت درآورد.

 nrﺳﺮﻋﺖ

ﺳﺮﻋﺖ ﻧﺎﻣﻲ

TL

ﮔﺸﺘﺎﻭﺭ ﺑﺎﺭ

ﻟﻐﺰﺵ ∆n

شکل 36ــ تقابل نمودار گشتاورــ دور بار مکانیکی و گشتاور ــ دور موتور
القایی و تشکیل نقطه کار

در شکل ( )36مشخصه گشتاورــ دور موتور القایی و یک
نوع بار مکانیکی 1ترسیم شده است.2

نکته  :5در فاصله  Tsتا  Tmهمراه با
افزایش سرعت موتور مقدار گشتاور نیز مرتباً
زیاد میشود .ولی با عبور از نقطه ( Tmگشتاور
ماکزیمم) این وضعیت تغییر نموده و گشتاور
شروع به کاهش می نماید .بنابراین با رسیدن
گشتاور موتور (گشتاور محرک) به مقدار
نقطه تالقی
گشتاور بار (گشتاور مقاوم) یعنی ٔ
مشخصه گشتاورــ دور موتور القایی با مشخصه
گشتاورــ دور بار مکانیکی (نیروی مقاوم) مطابق
شکل ( )36سرعت موتور تثبیت میگردد.
این نقطه را نقطه کار موتور میگویند .درواقع
برابری گشتاور موتور و بار مکانیکی سبب تثبیت
نقطه کار میشود.
سرعت موتور در ٔ

1ــ مشخصه گشتاورــ دور پمپ

130

Tn

ﮔﺸﺘﺎﻭﺭ ﻧﺎﻣﻲ

2ــ چگونگی مشخصههای گشتاور ــ دور بارهای مقاوم وابسته به عملکرد مکانیکی آن می باشد و توصیف آن از حوصله کتاب خارج است.

ﻧﮑﺘﻪ  :۶ﮔﺸﺘﺎور ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺳﺎزﻧﺪه ﻣﻮﺗﻮر
اﻟﻘﺎﻳﯽ در ﻧﻘﻄ ٔﻪ ﮐﺎر را ﮔﺸﺘﺎور ﻧﺎﻣﯽ ﻣﻮﺗﻮر ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ
و آن را ﺑﺎ » «Tnﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﻣﺴﻠﻤ ًﺎ اﻳﻦ ﮔﺸﺘﺎور
در ﻳﮏ ﻟﻐﺰش و ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺸﺨﺺ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ.
ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﭘﻼک ﻣﻮﺗﻮر ﻧﻴﺰ ﻳﺎدداﺷﺖ ﻣﯽﺷﻮد.

ﻧﮑﺘﻪ  :۸در ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی اﻟﻘﺎﻳﯽ رﺗﻮر
ﻗﻔﺴﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭻ از ﻫﺎدی ﻫﺎی ﻣﻔﺘﻮﻟﯽ
ﺷﮑﻞ در ﻫﺴﺘﻪ رﺗﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﺷﮑﻞ
ﺷﻴﺎر رﺗﻮرﻫﺎی ﻗﻔﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﻔﺘﻮل ﻫﺎ در آن ﺟﺎ
دارﻧﺪ ،ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺴﺰاﻳﯽ در ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻮﺗﻮر و
ﻣﺸﺨﺼﻪ ﮔﺸﺘﺎورــ دور آن دارد.
ﻣﻴﺪان ﻫﺎدی ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ در ﺷﻴﺎرﻫﺎی ﻋﻤﻴﻖ ﺟﺎی دارﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ آﻫﻦ
رﺗﻮر اﺣﺎﻃﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ )۳۷ــ ب( ﻣﻮﺟﺐ
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻴﺪان اﻃﺮاف آن ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﮐﻤﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا
در ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ ﻧﻤﻮدن ﻫﺴﺘﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮی دارد ﮐﻪ ﻣﻌﺎدل ﺧﺎﺻﻴﺖ
راﮐﺘﺎﻧﺲ ﺳﻠﻔﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮ در رﺗﻮر اﺳﺖ .ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎﻳﯽ در ﻧﻘﻄﻪ
ﮐﺎر دارای ﻟﻐﺰش ﮐﻤﺘﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺧﺎﺻﻴﺖ ﮐﺎر ﺑﻬﺘﺮی دارﻧﺪ.
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﻧﺴﺒﯽ ﻣﻔﺘﻮل ﻫﺎی ﻧﺰدﻳﮏ ﺗﺮ ﺑﻪ
ﺳﻄﺢ رﺗﻮر ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ از ﻣﻔﺘﻮل ﻫﺎی ﻋﻤﻴﻖ اﺳﺖ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ

ﻧﮑﺘﻪ  :۷ﺑﺮای ﺗﺤﻠﻴﻞ رﻓﺘﺎر ﻣﻮﺗﻮر اﻟﻘﺎﻳﯽ و
ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ در آوردن ﺑﺎر ﻣﮑﺎﻧﻴﮑﯽ ﻣﻘﺎدﻳﺮ Tn
 ، Tmو  Tsاز اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎﻻﻳﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی اﻟﻘﺎﻳﯽ ،ﻣﻘﺪار  Tnو
T
T
ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎی  sو  mرا در ﺑﺮﮔﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت
Tn

Tn

ﻓﻨﯽ۱در اﺧﺘﻴﺎر ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﻮدن ﺷﻴﺎر ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻴﺪان ﺑﻪ
راﺣﺘﯽ ﺑﻪ دور آن ﮔﺮدش ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.
اﻳﻦ ﻧﻮع ﺷﻴﺎر ﻫﺎ اﺛﺮ اﻟﻘﺎﻳﯽ ﮐﻢ دارﻧﺪ و ﭼﻮن
ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﻧﺴﺒﯽ آن ﻫﺎ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ ﺧﺎﺻﻴﺖ
اﻫﻤﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮی دارﻧﺪ.
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ﺷﮑﻞ  ۳۷ــ اﻧﻮاع ﻗﻔﺲ رﺗﻮر ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎی اﻟﻘﺎﻳﯽ از ﻟﺤﺎظ ﺷﮑﻞ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺳﺘﻘﺮار
 Data Sheetــ۱

١٣١

ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎی اﻟﻘﺎﻳﯽ ﺳﻪ ﻓﺎز
اﻫﻤﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻔﺘﻮل ﻫﺎی درون ﺷﻴﺎر ﻋﻤﻴﻖ دارﻧﺪ.
ﮔﺸﺘﺎور ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ رﺗﻮر آﻧﻬﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺘﯽ دارد در زﻣﺎن
راهاﻧﺪازی ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ وﻟﯽ در ﻧﻘﻄﻪ ﮐﺎر ﺑﺎ ﻟﻐﺰش زﻳﺎد ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﺷﮑﻞ )۳۷ــ اﻟﻒ(.
ﻳﮑﯽ از اﻧﻮاع ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی رﺗﻮر ﻗﻔﺴﯽ ﮐﻪ رﺗﻮر آن دارای ﻫﺮ
دو ﻧﻮع ﺷﻴﺎر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ در ﺷﮑﻞ )۳۷ــ ج( ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

٣

اﻳﻦ ﻧﻮع رﺗﻮرﻫﺎ را رﺗﻮر دو ﻗﻔﺴﯽ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ .ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی دو ﻗﻔﺴﯽ
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ داﺷﺘﻦ ﻫﺮ دو ﺧﺎﺻﻴﺖ دارای ﮔﺸﺘﺎور راهاﻧﺪازی ﺑﺎﻻ و
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻟﻐﺰش ﮐﻢ در ﻧﻘﻄﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  NEMA۱ﻣﺸﺨﺼﻪ ﮐﺎرﮐﺮد اﻧﻮاع
ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی رﺗﻮر ﻗﻔﺴﯽ را ﺑﻪ ﭼﻬﺎر دﺳﺘﻪ) (A,B,C,Dﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻤﻮده
ﮐﻪ در ﺟﺪول ) (۴آﻣﺪه اﺳﺖ.

٭ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺗﻮان ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ.
ﺟﺪول۴ــ ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻧﻮاع رﺗﻮرﻫﺎی ﻗﻔﺴﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارد NEMA
ﻧﻮع ﻃﺮاﺣﯽ

ﻃﺮاﺣﯽ Aــ ﮔﺸﺘﺎور راهاﻧﺪازی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ

ﺟﺮﻳﺎن راهاﻧﺪازی
ﮔﺸﺘﺎور راهاﻧﺪازی )درﺻﺪ ﮔﺸﺘﺎور ﻣﺎﮐﺰﻳﻤﻢ )درﺻﺪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﻧﺎﻣﯽ( )درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﻧﺎﻣﯽ(
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﻧﺎﻣﯽ(

٭۷۰۲۷۵

۱۷۵۳۰۰

ﻟﻐﺰش

ﮐﺎرﺑﺮد ﻋﻤﻮﻣﯽ

ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه

۰/۵۵٪

ﻓﻦ ،دﻣﻨﺪهﻫﺎی ﻫﻮا ،ﭘﻤﭗﻫﺎی ﺳﺎﻧﺘﺮوﻓﻴﻮژ ،ﮐﻤﭙﺮﺳﻮرﻫﺎ
و ﻫﺮﺟﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﮔﺸﺘﺎور راهاﻧﺪازی ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺎرﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ
ﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ.

۶۰۰۸۰۰

۰/۵۵٪

۶۰۰۸۰۰

۱۵٪

ﻫﺮﺟﺎﻳﯽ ﮐﻪ راهاﻧﺪازی زﻳﺮ ﺑﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺎﺷﺪ.

۶۰۰۸۰۰

>= ۵٪

ﻣﺎﺷﻴﻦ ﭘﺎﻧﭻ ،ﺑﺎﻻﺑﺮﻫﺎ ،ﭘﻤﭗ ﻫﺎی ﭼﺎه ﻧﻔﺖ و
ﻫﺮﺟﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ﺑﺎر ﻣﮑﺎﻧﻴﮑﯽ ﻫﻤﺮاه ﻳﺎ ﺑﺪون
ﭼﺮخ ﻃﻴﺎر زﻳﺎد ﺑﺎﺷﺪ.

ﺟﺮﻳﺎن راهاﻧﺪازی زﻳﺎد
ﻃﺮاﺣﯽBــ ﮔﺸﺘﺎور راهاﻧﺪازی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ

ﻓﻦ ،دﻣﻨﺪهﻫﺎی ﻫﻮا ،ﭘﻤﭗﻫﺎی ﺳﺎﻧﺘﺮوﻓﻴﻮژ ،ﮐﻤﭙﺮﺳﻮرﻫﺎ

٭۷۰۲۷۵

۱۷۵۳۰۰

ﺟﺮﻳﺎن راهاﻧﺪازی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ
ﻃﺮاﺣﯽCــ ﮔﺸﺘﺎور راهاﻧﺪازی زﻳﺎد

و ﻫﺮﺟﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﮔﺸﺘﺎور راهاﻧﺪازی ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺎرﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ
ﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺴﻤﻪ ﻧﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎ ﺳﻨﮓ ﺷﮑﻦ ﻫﺎ ،ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎی ﻫﻤﺰن و

٭۲۰۰۲۸۵

۱۹۰۲۲۵

ﺟﺮﻳﺎن راهاﻧﺪازی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ
ﻃﺮاﺣﯽ Dﮔﺸﺘﺎور راهاﻧﺪازی زﻳﺎد
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ﺷﮑﻞ  ۳۸ــ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﮔﺸﺘﺎور ـ دور اﻧﻮاع ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﻗﻔﺴﯽ ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارد NEMA
 National Electrical Manufacturer Associationــ۱

١٣٢

ﺧﻮد را ﺑﻴﺎزﻣﺎﻳﻴﺪ

١٤ــ٣ــ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﻗﺪرت ــ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻮﺗﻮر
اﻟﻘﺎﻳﯽ
ﻳﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺑﺮق ،ﺿﺮﻳﺐ ﻗﺪرت
ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در واﻗﻊ ﺿﺮﻳﺐ ﻗﺪرت(PF) ۱ﻳﺎ Cos 
ﻧﺎﺷﯽ از اﺧﺘﻼف ﻓﺎز ﺑﻴﻦ وﻟﺘﺎژ و ﺟﺮﻳﺎن اﺳﺖ.
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﺮﻋﺖ رﺗﻮر ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻣﭙﺪاﻧﺲ ﻣﺪار
رﺗﻮر ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻟﻘﺎی ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﺪار رﺗﻮر و ﺗﺄﺛﻴﺮ آن
ﺑﺮ ﻣﻴﺪان اﺳﺘﺎﺗﻮر ،اﻣﭙﺪاﻧﺲ ﮐﻠﯽ ﻣﻮﺗﻮر ﻧﻴﺰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﺮﻋﺖ رﺗﻮر ﺑﺮ ﺿﺮﻳﺐ ﻗﺪرت ﻣﻮﺗﻮر ﻧﻴﺰ اﺛﺮ ﮔﺬار اﺳﺖ .در
ﺷﮑﻞ ) (۳۹ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺿﺮﻳﺐ ﻗﺪرت ﺑﺮ ﺣﺴﺐ دور ﻣﻮﺗﻮر
اﻟﻘﺎﻳﯽ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
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۱ــ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﮔﺸﺘﺎور ــ دور ﻣﻮﺗﻮر اﻟﻘﺎﻳﯽ
را ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻧﻤﻮده و ﺑﺮ روی آن ﻧﻘﻄﻪ ﮔﺸﺘﺎور
ﻣﺎﮐﺰﻳﻤﻢ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻴﺪ .اﻳﻦ ﮔﺸﺘﺎور در
ﭼﻪ ﻟﻐﺰﺷﯽ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده و ﻣﻘﺪار ﻟﻐﺰش ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد؟
۲ــ ﻧﻘﻄﻪ ﮐﺎر در ﻣﻨﺤﻨﯽ ﮔﺸﺘﺎورــ دور،
ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﭼﻴﺴﺖ؟
۳ــ ﭼﻪ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺳﺒﺐ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻮﺗﻮر
در زﻳﺮ ﺑﺎر ﻣﯽ ﮔﺮدد؟
۴ــ در رﺗﻮرﻫﺎی ﻗﻔﺴﯽ ﻫﺮ ﭼﻘﺪر
ﻋﻤﻖ ﺷﻴﺎرﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻟﻘﺎﻳﯽ
رﺗﻮر……………)ﺑﻴﺸﺘﺮ /ﮐﻤﺘﺮ( اﺳﺖ ﭼﺮا؟
 ۵ــ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن رﺗﻮر دو ﻗﻔﺴﯽ را ﺗﻮﺿﻴﺢ
دﻫﻴﺪ.

اﻟﺒﺘﻪ ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﻗﺪرت در ﻟﺤﻈﻪ راهاﻧﺪازی
ﻫﺮ ﻣﻮﺗﻮر ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋهای ﮐﻪ دارد در ﺑﺮﮔﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت
ﺳﺎزﻧﺪه اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

0.2

nr %ns

0
100

80

60

40

20

0

ﺷﮑﻞ ۳۹ــ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺿﺮﻳﺐ ﻗﺪرت ﻳﮏ ﻧﻮع ﻣﻮﺗﻮر اﻟﻘﺎﻳﯽ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺳﺮﻋﺖ
رﺗﻮر

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ) (۳۹ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در زﻣﺎن
راهاﻧﺪازی ﺿﺮﻳﺐ ﻗﺪرت ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺴﻴﺎر ﮐﻢ اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ
ﺳﺮﻋﺖ ،ﻣﻘﺪار آن اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از ﻟﻐﺰش ﺑﺤﺮاﻧﯽ
ﻣﻘﺪار آن رو ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارد و در ﺳﺮﻋﺖ ﺳﻨﮑﺮون ﺻﻔﺮ
ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﺗﻮر اﻟﻘﺎﻳﯽ ﺑﺮای ﭼﺮﺧﺶ ﺑﺎر
ﻣﮑﺎﻧﻴﮑﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺗﻮان ﻣﻮﺗﻮر را ﺧﻴﻠﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از آن
اﺧﺘﻴﺎر ﻧﻤﻮد ،زﻳﺮا ﺑﺎﻋﺚ ﻫﺮزﮔﺮدی )ﺑﯽﺑﺎری( وﮐﺎﻫﺶ ﺿﺮﻳﺐ
ﻗﺪرت و در ﻧﺘﻴﺠﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﺗﻮان راﮐﺘﻴﻮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮﺗﻮر از ﺷﺒﮑﻪ
ﺑﺮق ﻣﯽﺷﻮد و اﺗﻼف اﻧﺮژی را در ﭘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﻣﻘﺮون
ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻧﻴﺴﺖ.
در اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻣﻴﺰان ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺮای ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮدن
ﺗﻮان ﻣﻮﺗﻮر اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ از ﺗﻮان ﻣﮑﺎﻧﻴﮑﯽ ﺑﺎر ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ.

 Power Factorــ١

١٣٣

ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎی اﻟﻘﺎﻳﯽ ﺳﻪ ﻓﺎز
در ﺟﺪول ) (۵ﺗﻮان ﻣﻮﺗﻮر ﭘﻤﭗ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎر ﻣﮑﺎﻧﻴﮑﯽ آن ﺑﺮ اﺳﺎس
اﺳﺘﺎﻧﺪارد API۶۱۰۱اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

٣

ﺟﺪول۵ــ اﻧﺘﺨﺎب ﺗﻮان ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻮان ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﭘﻤﭗ ﺑﺮ
اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارد API
ﺗﻮان ﻣﮑﺎﻧﻴﮑﯽ

اﻧﺘﺨﺎب ﺗﻮان ﻧﺎﻣﯽ
ﻣﻮﺗﻮر)(٪

hp

kw
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١٥ــ٣ــ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﻮاﻳﯽ ﻣﻴﺎن رﺗﻮر و اﺳﺘﺎﺗﻮر ﺑﺮ
ﻣﻘﺪار ﺿﺮﻳﺐ ﻗﺪرت ﻣﻮﺗﻮر
در ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی اﻟﻘﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮدن وﻟﺘﺎژ و ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ،ﺷﺎر
ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ ﻋﺒﻮری از ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﻮاﻳﯽ ﻧﻴﺰ ﺛﺎﺑﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ
دو ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﺎﻣﻼ ً ﻳﮑﺴﺎن و ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﻮاﻳﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻴﻦ
اﺳﺘﺎﺗﻮر و رﺗﻮر ﻫﺮ دو ﺑﻪ ﻳﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮق ﻳﻌﻨﯽ ﺑﻪ وﻟﺘﺎژ و ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ
ﻳﮑﺴﺎن ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﻮﺗﻮری ﮐﻪ دارای ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﻮاﻳﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ،
ﺑﺮای ﻋﺒﻮر ﺷﺎر ﻳﮑﺴﺎن از ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﻮاﻳﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ
ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی
ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮی اﺣﺘﻴﺎج دارد .ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ ٔ
ٔ
درﻳﺎﻓﺖ ﺗﻮان راﮐﺘﻴﻮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮق ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ
ﺿﺮﻳﺐ ﻗﺪرت ﻣﻮﺗﻮر ﻣﯽﮔﺮدد.

ﺧﻮد را ﺑﻴﺎزﻣﺎﻳﻴﺪ
۱ــ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﻮاﻳﯽ رﺗﻮر و اﺳﺘﺎﺗﻮر
ﻣﻮﺗﻮر اﻟﻘﺎﻳﯽ ﻫﺮ ﻳﮏ از ﮐﻤﻴﺖ ﻫﺎی زﻳﺮ ﭼﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮی
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟
اﻟﻒ( ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ ﮐﻨﻨﺪه
ب( ﺿﺮﻳﺐ ﻗﺪرت
ج( اﻧﺮژی درﻳﺎﻓﺘﯽ از ﺷﺒﮑﻪ
۲ــ در ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی اﻟﻘﺎﻳﯽ ،ﺟﺮﻳﺎن راهاﻧﺪازی
ﺣﺪود ًا ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﺮﻳﺎن ﻧﺎﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟
۳ــ در ﻫﺮ ﻳﮏ از ﺣﺎﻻت زﻳﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﻣﻮﺗﻮر اﻟﻘﺎﻳﯽ ﺑﺮ روی ﺑﺎر ﻣﮑﺎﻧﻴﮑﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد؟
اﻟﻒ( ﺑﺎر ﻣﮑﺎﻧﻴﮑﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﻮان ﻣﻮﺗﻮر
ﺑﺎﺷﺪ.
ب( ﺑﺎر ﻣﮑﺎﻧﻴﮑﯽ ﺑﺴﻴﺎر ﮐﻤﺘﺮ از ﺗﻮان ﻣﻮﺗﻮر
ﺑﺎﺷﺪ.
٤ــ ﻣﻨﻈﻮر از ﺟﺮﻳﺎن رﺗﻮر ﻗﻔﻞ ﺷﺪه در
ﻣﻮﺗﻮر اﻟﻘﺎﻳﯽ ﭼﻴﺴﺖ؟
٥ــ در ﻳﮏ ﻣﻮﺗﻮر اﻟﻘﺎﻳﯽ ﺟﺮﻳﺎن راهاﻧﺪازی
 ۲۴آﻣﭙﺮ و ﺟﺮﻳﺎن ﻧﺎﻣﯽ  ۴/۸آﻣﭙﺮ اﺳﺖ .ﺟﺮﻳﺎن
رﺗﻮر ﻗﻔﻞ ﺷﺪه ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟
٦ــ ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﻨﺤﻨﯽ زﻣﺎن ﺗﺤﻤﻞ ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭻ
اﺳﺘﺎﺗﻮر را ﺷﺮح دﻫﻴﺪ.

 American Petroleum Instituteــ١

١٣٤

١٦ــ٣ــ روشﻫﺎی راهاﻧﺪازی ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی اﻟﻘﺎﻳﯽ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻮع ﺑﺎر )ﭘﻤﭗ ﻫﺎ ،ﮐﻤﭙﺮﺳﻮرﻫﺎ ،ﺑﺎﻻﺑﺮﻫﺎ،
ﻧﻮارﻫﺎی ﻧﻘﺎﻟﻪ ،ﻫﻤﺰن ﻫﺎ و…( ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی اﻟﻘﺎﻳﯽ و ﻣﻴﺰان ﺑﺎر آﻧﻬﺎ
در ﺷﺮوع راهاﻧﺪازی و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻮع و ﻳﺎ ﺷﮑﻞ ﻗﻔﺲ رﺗﻮر ،ﺟﺮﻳﺎن
راهاﻧﺪازی در اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ ﻧﺴﺒﺘﺎً زﻳﺎد و ﺣﺪود  ۵ﺗﺎ  ۸ﺑﺮاﺑﺮ
ﺟﺮﻳﺎن ﻧﺎﻣﯽ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮرﺳﯽ روشﻫﺎی راهاﻧﺪازی از
اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
در زﻣﺎن راهاﻧﺪازی ﻣﻮﺗﻮر ،دو ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺷﻮد:
T
اﻟﻒ ( ﻧﺴﺒﺖ ﮔﺸﺘﺎور راهاﻧﺪازی ﺑﻪ ﮔﺸﺘﺎور ﻧﺎﻣﯽ ) ( s
Tn
اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺗﻮر اﻟﻘﺎﻳﯽ ﺑﺮای رﺳﻴﺪن
ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﮐﺎر ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ اﺣﺘﻴﺎج دارد ،ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮﺗﻮر ﺷﺘﺎب ﺑﻴﺸﺘﺮی ﮔﺮﻓﺘﻪ و زودﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ
ﮐﺎر ﻣﯽرﺳﺪ.
I
ب ( ﻧﺴﺒﺖ ﺟﺮﻳﺎن راهاﻧﺪازی ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﻧﺎﻣﯽ ) ( s
In
ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﻌﻨﯽ ﺟﺮﻳﺎن راهاﻧﺪازی
ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ .در ﻃﯽ زﻣﺎن راهاﻧﺪازی ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ازدﻳﺎد ﺟﺮﻳﺎن،ﺷﺒﮑﻪ
ﺑﺮق ،ﮐﺎﺑﻞ و ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮﻧﺪ و ﻟﺬا دﭼﺎر اﻓﺖ
وﻟﺘﺎژ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
I
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﺮﭼﻪ ﻧﺴﺒﺖ  sﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﺮاﻳﻂ راهاﻧﺪازی
In
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ.
ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻦ دو ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽﺗﻮان راهاﻧﺪازی ﻣﻮﺗﻮر

اﻟﻘﺎﻳﯽ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺎ دو روش اﻧﺠﺎم داد:
روش راهاﻧﺪازی اﺳﺘﺎﺗﻮری )ﻗﺎﺑﻞ ﮐﺎرﺑﺮد در ﮐﻠﻴﻪ
ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی اﻟﻘﺎﻳﯽ(
روش راهاﻧﺪازی رﺗﻮری )ﻗﺎﺑﻞ ﮐﺎرﺑﺮد در ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی
اﻟﻘﺎﻳﯽ رﺗﻮر ﺳﻴﻢﭘﻴﭽﯽ(
اﻧﻮاع روش ﻫﺎی راهاﻧﺪازی اﺳﺘﺎﺗﻮری ﻋﺒﺎرت ﻧﺪاز:
ــ راهاﻧﺪازی ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ) Direct On Line( DOL
ــ راهاﻧﺪازی ﺳﺘﺎره ــ ﻣﺜﻠﺚ ) Star Delta( 0YD
ــ راهاﻧﺪازی ﺑﺎ اﺗﻮ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر
ــ راهاﻧﺪازی ﻧﺮم )ﺑﺎ ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮏ ﻗﺪرت( Soft Starter
۱ــ۱۶ــ۳ــ راهاﻧﺪازی ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ  :DOLدر اﻳﻦ
روش ﺗﻨﻬﺎ )از ﻳﮏ ﮐﻠﻴﺪ ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ )ﮐﻨﺘﺎﮐﺘﻮر( ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ
) (۴۰اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .اﻳﻦ روش ﺳﺎدهﺗﺮﻳﻦ راه ﺑﺮای راهاﻧﺪازی
ﻣﻮﺗﻮر اﻟﻘﺎﻳﯽ و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺑﻮدن
راﻳﺞﺗﺮﻳﻦ روش ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎ اﺗﺼﺎل ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻮﺗﻮر ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﻴﭻ ﺗﻐﻴﻴﺮی در ﻣﻨﺤﻨﯽ
ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺸﺘﺎورــ دور ﺷﮑﻞ) (۴۰اﻳﺠﺎد ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ از
ﻣﻌﺎﻳﺐ اﻳﻦ روش ،ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺎﻻی راهاﻧﺪازی ﭘﺲ از وﺻﻞ ﮐﻠﻴﺪ
اﺳﺖ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ وﻗﺘﯽ از اﻳﻦ روش اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ،ﮐﺎﺑﻞ ،ﺷﺒﮑﻪ
ﺑﺮق )ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﻳﺎ ژﻧﺮاﺗﻮر و دﻳﮕﺮ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ(
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ﺷﮑﻞ  ۴۰ــ ﻣﺪار ﻗﺪرت و ﻧﻤﻮدار ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ راهاﻧﺪازی ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ DOL

١٣٥

ماشین های القایی سه فاز
باید تحمل عبور جریان باالی راهاندازی 5( 1تا  8برابر جریان نامی)
و افت ولتاژ حاصل از این جریان را تا چند ثانیه داشته باشند.
به عالوه در این روش گشتاور راهاندازی موتور بسیار
زیاد است که در صورت اختالف خیلی زیاد با گشتاور بار در
زمان راهاندازی ،نیروی بیشتری به اتصاالت مکانیکی موتور
و تجهیزات متصل به آن وارد میشود که با گذشت زمان باعث
کاهش عمر مکانیکی تجهیزات میگردد.
جریان راهاندازی موتور القایی در روش اتصال
مستقیم ( )DOLزیاد است .سادهترین راه برای کاهش جریان
راهاندازی ،کم کردن ولتاژ ورودی در زمان راهاندازی میباشد.
در بخش های قبل تأثیر تغییر ولتاژ برگشتاور موتور القایی بحث
گردید .با توجه به شکل ( )33باید توجه داشت که کاهش ولتاژ
استاتور در زمان راهاندازی ،عالوه بر کاهش جریان راهاندازی
موتور ،باعث کاهش گشتاور راهاندازی نیز میشود .بنابراین
نمیتوان بدون مطالعه بار متصل به موتور ولتاژ ورودی موتور
را کاهش داد.
برای کاهش ولتاژ استاتور شیوههای مختلفی وجود دارد
که هریک دارای مزایا و معایب خاص خود می باشند که در ذیل
معرفی شده است.
قرار دادن مقاومت پر قدرت در مسیر جریان موتور (این
روش به دلیل کاهش راندمان موتور و اتالف انرژی منسوخ شده
است).
روش ستاره ــ مثلث
استفاده از اتوترانسفورماتور
استفاده از راهانداز نرم

3

2ــ16ــ3ــ راهاندازی ستاره ــ مثلث :مهمترین مشکل
راهاندازی مستقیم (  ،) DOLعبور جریان زیاد در زمان راهاندازی است.

الزم به توضیح است که فقط موتورهایی را میتوان با روش
ستاره مثلث راهاندازی نمود که بدون بار باشند و سیمپیچ هر فاز
آنها تحمل اتصال به ولتاژ خط ( )ULرا داشته باشد .یعنی در شبکه

فشار ضعیف برق ایران بتواند  380 Vولتاژ خط را تحمل نماید زیرا
در اتصال مثلث سیمپیچ های هر فاز به ولتاژ خط متصل میشوند.

در راهاندازی به صورت ستاره ــ مثلث ابتدا برای کاهش
جریان راهاندازی ،موتور را با اتصال ستاره به برق متصل می کنند
سپس بعد از عبور جریان اولیه راهاندازی که در اتصال ستاره
 1جریان راهاندازی با اتصال مثلث است ،اتصال سیمپیچ ها را
3
به مثلث تبدیل مینمایند .زمان راهاندازی در این روش گاهی به
 15ثانیه میرسد .در صورتی که عمل تغییر اتصال به موقع انجام
نشود ،ممکن است موتور در زیر بار بماند زیرا توان حالت مثلث
 3برابر توان در حالت ستاره است و موتور برای غلبه بر نیروی
مقاوم بار به توان حالت مثلث احتیاج دارد .به همین خاطر برای
تغییر اتصال این روش راهاندازی در مدار فرمان از تایمر استفاده
میشود.
با این روش راهاندازی ،جریان و گشتاور راهاندازی به حدود
 %30جریان راهاندازی حالت مستقیم (  )DOLمیرسد .شکل( )41مدار
قدرت و نمودارهای مربوط به راهاندازی ستاره   ــمثلث را نشان میدهد.
از معایب (راهاندازی ستاره ــ مثلث) میتوان به موارد زیر
اشاره کرد:
استفاده از سه کلید قطع و وصل (کنتاکتور) به جای یک
کلید در راهاندازی مستقیم DOL
باالرفتن هـزینه کابل و کـابل کشی (زیـرا باید سر و ته
کالف های سه فاز موتور به تابلو منتقل شوند).
کاهش گشتاور راهاندازی که باید پیش از انتخاب این
روش از باالتر بودن آن نسبت به گشتاور راهاندازی بار اطمینان
حاصل کرد.
مدار کنترل پیچیدهتر نسبت به راهاندازی مستقیم DOL

1ــ نسبت جریان راهاندازی به جریان نامی موتورهای کوچک تر ،بیشتر از موتورهای با قدرت باال میباشد.
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توجه :به دلیل ایجاد تلفات هارمونیکی1در
اتصال مثلث توصیه میشود موتورهای با توان
باال را با اتصال مثلث به برق متصل نکنند.
KM3

KM2

KM1

KM3

KM2

KM1

ﻛﻨﺘﺎﻛﺘﻮﺭ ﺷﺒﻜﻪ KM1
ﻛﻨﺘﺎﻛﺘﻮﺭ ﺳﺘﺎﺭﻩ KM2
ﻛﻨﺘﺎﻛﺘﻮﺭ ﺷﺒﻜﻪ KM1
ﻛﻨﺘﺎﻛﺘﻮﺭ ﻣﺜﻠﺚ KM3
ﻛﻨﺘﺎﻛﺘﻮﺭ ﺳﺘﺎﺭﻩ KM2
FR1
ﺭﻟﻪ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺑﺎﺭ
ﻛﻨﺘﺎﻛﺘﻮﺭ ﻣﺜﻠﺚ KM3
FR1
ﺭﻟﻪ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺑﺎﺭ
T

ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﺗﺼﺎﻝ
ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﺗﺼﺎﻝ
ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﻣﺜﻠﺚ
ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﻣﺜﻠﺚ
ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻧﻘﻄﻪ ﻛﺎﺭ
ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻧﻘﻄﻪ ﻛﺎﺭ

T

Tm

I

Tm

I

ﻧﻘﻄﻪ ﻛﺎﺭ
ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺭﺍﻩﺍﻧﺪﺍﺯﻱ
ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺭﺍﻩﺍﻧﺪﺍﺯﻱ
ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺘﺎﺭﻩ
ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺘﺎﺭﻩ
nr

nr
nr

ﻧﻘﻄﻪ ﻛﺎﺭ


nr ∆ n

ﮔﺸﺘﺎﻭﺭ ﻛﺎﺭ
ﮔﺸﺘﺎﻭﺭ ﻛﺎﺭ
ﮔﺸﺘﺎﻭﺭ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻱ
ﺳﺘﺎﺭﻩﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻱ
ﮔﺸﺘﺎﻭﺭ
ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ
ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺘﺎﺭﻩ
ﻣﻮﺗﻮﺭ
ﮔﺸﺘﺎﻭﺭ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ﺑﺎﺭ
ﮔﺸﺘﺎﻭﺭ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ﺑﺎﺭ

ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﺗﺼﺎﻝ
∆n
ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﺗﺼﺎﻝ
ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﻣﺜﻠﺚ
ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﻣﺜﻠﺚ

شکل  41ــ مدار قدرت و نمودارهای مربوط به راهاندازی ستاره ــ مثلث

3ــ16ــ3ــ راهاندازی با اتو ترانسفورماتور:
در شکل ( )42راهاندازی موتور سه فاز القایی به کمک اتو
ترانسفورماتور سه فاز نشان داده شده است .در این روش برای
کم  کردن جریان راهاندازی از کاهش ولتاژ به کمک اتو ترانسفورماتور
استفاده میشود .اتو ترانسفورماتور های راهانداز موتور القایی مطابق
شکل ( )42دارای دو سر خروجی هستند که در این نمونه ولتاژ برای
راهاندازی در  %80ولتاژ نامی تأمین شده است.
در شروع راهاندازی ،سر وسط اتو ترانسفورماتور ،ولتاژی
متناسب با راهاندازی موتور را در اختیار موتور قرار میدهد .لذا

جریان راهاندازی کنترل شده و در ادامه با عبور از مرحله راهاندازی،
مدار کنترل عمل تغییر اتصال را انجام میدهد و ولتاژ شبکه به طور
کامل به موتور می رسد.
این روش به سه کلید قطع و وصل (کنتاکتور) و یک
اتو ترانسفورماتور متناسب با توان راه اندازی موتور احتیاج
دارد .در راهاندازی موتورهای توان زیاد که امکان راهاندازی
آنها به صورت ستاره   ــ   مثلث وجود ندارد ،از این روش میتوان
استفاده نمود.

ت هارمونیکی از گردش یک جریان در داخل حلقه اتصال مثلث ایجاد میشود.این تلفات در اتصال ستاره وجود ندارد.
1ــ تلفا 
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ﺷﮑﻞ  ۴۲ــ ﻣﺪار ﻗﺪرت راهاﻧﺪازی ﻣﻮﺗﻮر اﻟﻘﺎﻳﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﺗﻮ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر و اﺛﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﺟﺮﻳﺎن راهاﻧﺪازی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺗﻮﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر در ﻣﻨﺤﻨﯽ ﮔﺸﺘﺎورــ دور
اﻟﻒ( ﺣﺎﻟﺖ راهاﻧﺪازی ب( ﺣﺎﻟﺖ ﮐﺎر

۴ــ۱۶ــ۳ــ راهاﻧﺪازی ﺑﺎ ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮏ
ﻗﺪرت ــ را هاﻧﺪازی ﻧﺮم :ﻳﮑﯽ دﻳﮕﺮ از روش ﻫﺎی ﻣﻔﻴﺪ
راهاﻧﺪازی ،اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮏ ﻗﺪرت ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ
راهاﻧﺪازی ﻧﺮم ۱ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺮ ﮐﺎرﺑﺮد اﺳﺖ.
اﻳﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ روش ﻫﺎی راهاﻧﺪازی
دارد.
ﻳﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ راهاﻧﺪاز ﻧﺮم در ﺷﮑﻞ ) (۴۳ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
در راه اﻧﺪاز ﻧﺮم از ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮏ ﻗﺪرت ﻧﻈﻴﺮ
ﺗﺮﻳﺴﺘﻮر و ﻣﺪارﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .وﻇﻴﻔﻪ اﻟﻤﺎن ﻫﺎی
اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮏ ﻗﺪرت و ﻣﺪارات ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ،ﺗﻨﻈﻴﻢ وﻟﺘﺎژ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ
راه اﻧﺪازی ﻣﻮﺗﻮر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در زﻣﺎن راهاﻧﺪازی
ﺟﺮﻳﺎن راه اﻧﺪازی ﮐﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ.
در اﻳﻦ روش اﺑﺘﺪا ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺎ وﻟﺘﺎژ ﮐﻢ راهاﻧﺪازی ﻣﯽﺷﻮد
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻢزﻣﺎن ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻮﺗﻮر ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺳﻂ اﻟﻤﺎن ﻫﺎی
اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮏ ﻗﺪرت ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ ﺷﻮد و اﻓﺰاﻳﺶ وﻟﺘﺎژ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺟﺮﻳﺎن راهاﻧﺪازی ﺑﻪ آراﻣﯽ ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﻧﺎﻣﯽ ﺑﺮﺳﺪ.
اﻓﺰاﻳﺶ وﻟﺘﺎژ ورودی ﻣﻮﺗﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺪرﻳﺠﯽ ﺗﺎ وﻟﺘﺎژ
ﻧﺎﻣﯽ اداﻣﻪ ﻣﯽﻳﺎﺑﺪ .در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺸﺘﺎور ﺧﺮوﺟﯽ ﻣﻮﺗﻮر ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ
اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ از اﻳﺠﺎد ﺿﺮﺑﻪ )ﺷﻮک( ﻫﺎی ﻣﮑﺎﻧﻴﮑﯽ
Soft Starter (١

١٣٨

در زﻣﺎن راهاﻧﺪازی ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﻣﯽﮔﺮدد .ﻳﻌﻨﯽ در زﻣﺎن راهاﻧﺪازی
ﻣﻘﺪار ﮔﺸﺘﺎور ﺑﻪ اﻧﺪازهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﻧﻴﺮوی اﺻﻄﮑﺎک
و اﻳﺴﺘﺎﻳﯽ ﻣﻮﺗﻮر ﻏﻠﺒﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ روش
راهاﻧﺪازی ،راهاﻧﺪازی ﻧﺮم ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ.
در اﻳﻦ روش ﺟﺮﻳﺎن راهاﻧﺪازی ،ﺣﺪود ًا ﺑﻴﻦ ۲ﺗﺎ  ۵ﺑﺮاﺑﺮ
ﺟﺮﻳﺎن ﻧﺎﻣﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻳﮑﯽ از ﻣﺰاﻳﺎی اﻳﻦ روش اﻣﮑﺎن ﺗﻨﻈﻴﻢ دﻗﻴﻖ ﮔﺸﺘﺎور
ﻣﻮردﻧﻴﺎز در ﻫﺮﻟﺤﻈﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎی ﺗﻌﻤﻴﺮ و ﻧﮕﻬﺪاری
ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﮑﺎﻧﻴﮑﯽ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﮐﻠﻴﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی راهاﻧﺪاز ﻧﺮم ) (Soft Starterدارای
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﻗﻒ ﻧﺮم )Softــ (Stopﻧﻴﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﻳﻨﺮﺳﯽ ﻳﺎ ﻟﺨﺘﯽ ﻳﮏ ﺟﺴﻢ ﻣﺘﺤﺮک ﭘﺲ از
ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻣﻮﺗﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اداﻣﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺷﻮد ﻟﺬا
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد آﺳﻴﺐ در ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﮑﺎﻧﻴﮑﯽ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه
ﮔﺮدد .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﮑﺎﻧﻴﮏ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ
ﻓﺮﻣﺎن اﻳﺴﺘﺎدن ﻣﻮﺗﻮر ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺮم ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد ﺗﺎ در زﻣﺎن
اﻳﺴﺘﺎدن ﻧﻴﺰ ﺗﻨﺶ ﻫﺎی ﻣﮑﺎﻧﻴﮑﯽ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮﺳﺪ.

استفاده از راهانداز نرم باعث افزایش طول عمر موتور
میشود .شاید تنها عیب آن گران تر بودن آن نسبت به دیگر
ﻛﺎﺭاندازی است .البته با افزایش تولید و فراگیر شدن
ﻧﻘﻄﻪ راه
روشهای
ﮔﺸﺘﺎﻭﺭ
تجهیزات الکترونیک قدرت به نظر می رسد در آینده نزدیک
قیمت آن به طور قابل توجهی کاهش یابد.
T

ﮔﺸﺘﺎﻭﺭ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻱ
nr

T
I

ﮔﺸﺘﺎﻭﺭ ﻧﻘﻄﻪ ﻛﺎﺭ

ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻧﻘﻄﻪ ﻛﺎﺭ
Is
nr

ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻱ

ﮔﺸﺘﺎﻭﺭ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻱ
nr

شکل  43ــ مدار راهاندازی نرم موتورهای القایی(باال) ــ نمودارجریان راهاندازی نرم (سمت راست) و گشتاورــ دور موتور القایی با راهانداز نرم (سمت چپ)

 5ــ16ــ3ــ روش راهاندازی رتوری :با توجه به
آنکه تنها در موتور رتور سیمپیچی امکان دسترسی به مدار رتور
وجود دارد ،این روش راهانداز ی فقط در این موتورها قابل
استفاده است.
برای کاهش جریان راهاندازی موتور در این روش،
با استفاده از یک مقاومت اهمی متغیر سه فاز و اتصال آن از
طریق رینگ ها به مدار رتور مقاومت اهمی مدار رتور را افزایش
میدهند .درواقع افزایش مقاومت اهمی مدار رتور باعث افزایش
امپدانس مدار رتور و به دنبال آن کاهش جریان و افزایش ضریب
قدرت مدار رتور میشود .از طرفی با کاهش جریان مدار رتور
میدان مغناطیسی حاصل از آن ضعیف تر میگردد .یکی از
مزیتهای این روش راهاندازی ،افزایش گشتاور راهاندازی همراه
با کاهش جریان راهاندازی است .اندازه گشتاور راهاندازی به
مقدار مقاومت اضافه شده به مدار رتور ( )Rxوابسته است.

بیشتر بدانیم

I

برای یافتن گشتاور ماکزیمم کافیست در
رابطه گشتاور (20ــ:)3
SR 2

ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻧﻘﻄﻪ ﻛﺎﺭ
R

+ (SX2 )2

R 22

T = KE22

این صورت
رابطه  Sm = 2جایگزین شود ،در
Is
ٔ X2
خواهیم داشت:

ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻱ

nr

R2
× R2
X2
R2
2
Tm = KE2
⇒ Tm = KE22 22
R
2R 2X2
R 22 + ( 2 × X2 )2
X2

R 22
2R 22X2

(22ــ)3

1
2X2

KE22

= ⇒ Tm

Tm = KE22
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ﮔﺸﺘﺎور ﻣﺎﮐﺰﻳﻤﻢ ﻣﻮﺗﻮر اﻟﻘﺎﻳﯽ از راﺑﻄﻪ )۲۲ــ (۳ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﻳﺪ.
در راﺑﻄﻪ )۲۲ــ (۳ﭘﻴﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺸﺘﺎور ﻣﺎﮐﺰﻳﻤﻢ ﻣﻮﺗﻮر
اﻟﻘﺎﻳﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻫﻤﯽ ﻣﺪار رﺗﻮر واﺑﺴﺘﻪ ﻧﻴﺴﺖ وﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
R
ﺑﻪ راﺑﻄﻪ  Sm = 2ﻣﻘﺪار ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻫﻤﯽ ﻣﺪار رﺗﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
X2
ﻣﻘﺪار ﻟﻐﺰش ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺸﺘﺎور ﻣﺎﮐﺰﻳﻤﻢ را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﺪ .از راﺑﻄﻪ
R
 Sm = 2ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺪار
X2
رﺗﻮر ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﺷﺪن ﻣﺨﺘﺼﺎت ﮔﺸﺘﺎور ﻣﺎﮐﺰﻳﻤﻢ ،در ﻧﻤﻮدار
ﮔﺸﺘﺎورــ ﻟﻐﺰش ﻣﯽﺷﻮد و آن را ﺑﻪ ﻣﺨﺘﺼﺎت ﻟﺤﻈﻪ راهاﻧﺪازی
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺰدﻳﮏ ﺗﺮ ﮐﻨﺪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺷﮑﻞ ) (۴۴ﻧﺸﺎن داده
ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣﻮﺗﻮر اﻟﻘﺎﻳﯽ رﺗﻮر ﺳﻴﻢﭘﻴﭽﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت راه اﻧﺪاز ﭼﻬﺎر ﻣﺮﺣﻠﻪ ای
را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﻮﺗﻮر اﻟﻘﺎﻳﯽ رﺗﻮر ﺳﻴﻢﭘﻴﭽﯽ در ﻣﻮاردی
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎر ﻣﮑﺎﻧﻴﮑﯽ ﺑﻪ ﮔﺸﺘﺎور راهاﻧﺪازی زﻳﺎد و ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ
ﭘﯽ درﭘﯽ ﻣﻮﺗﻮر اﺣﺘﻴﺎج داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻗﻴﻤﺖ اﻳﻦ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ و
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ﺷﮑﻞ  ۴۴ــ ﻣﺪار راهاﻧﺪازی ﻣﻮﺗﻮر اﻟﻘﺎﻳﯽ ﺑﻪ روش ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ رﺗﻮر )ﺷﮑﻞ

ﺷــﮑﻞ  ۴۵ــ راهاﻧﺪاز ﭼﻬﺎر ﭘﻠــﻪ ای ﻣﻮﺗﻮر اﻟﻘﺎﻳﯽ رﺗﻮر ﺳــﻴﻢ ﭘﻴﭽﯽ و ﻧﻤﺎﻳﺶ

ﺑﺎﻻ( و اﺛﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺪار رﺗﻮر ﺑﺮﻣﻨﺤﻨﯽ ﮔﺸﺘﺎور ــ دور )ﺷﮑﻞ ﭘﺎﻳﻴﻦ(

ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻣﻬﺎر ﺟﺮﻳﺎن راهاﻧﺪازی

اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ در
ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺪار رﺗﻮر ﺑﻪ ﺣﺮارت ﺗﺒﺪﻳﻞ و ﺗﻠﻒ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺷﮑﻞ) ،(۴۵ﻣﻨﺤﻨﯽ ﮔﺸﺘﺎور ﻟﻐﺰش و ﺟﺮﻳﺎن ــ ﺳﺮﻋﺖ

ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻌﻤﻴﺮ و ﻧﮕﻬﺪاری آن در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮر اﻟﻘﺎﻳﯽ رﺗﻮر ﻗﻔﺴﯽ
زﻳﺎد اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﺗﺼﺎل ﺟﺎروﺑﮏ و اﺣﺘﻤﺎل اﻳﺠﺎد
ﺟﺮﻗﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان از آن در ﻣﮑﺎن ﻫﺎﻳﯽ ﻧﻈﻴﺮ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎه اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.

خود را بیازمایید
1ــ روش های راهاندازی موتورهای
القایی را نام ببرید.
2ــ برداشت شما از نسبت گشتاور
راهاندازی به گشتاور نامی چیست؟
3ــ معایب استفاده از روش راهاندازی
مستقیم چیست؟
4ــ در روشهای راهاندازی استاتوری
ساده ترین راه کاهش جریان راهاندازی چیست ؟
  5ــ روش راهاندازی ستاره ــ مثلث برای
کدام یک از موتورهای القایی قابل اجرا می باشد؟
  6ــ اگر در روش راهاندازی ستاره ــ
مثلث فاصله زمانی بین اتصال ستاره و مثلث بیش

از حد باشد چه اتفاقی می افتد؟ چرا؟
7ــ کـاربـرد روش راهانـدازی بـا
اتوترانسفور ماتور در کجاست؟
  8ــ روش راهاندازی نرم چه مزیت هایی
نسبت به دیگر روش های استاتوری دارد؟
9ــ روش راه اندازی رتوری فقط در
موتورهای القایی …… قابل اجرا می باشد.
10ــ افزایش مقاومت رتـور چـه اثری بر
گشتاور ماکزیمم و لغزش نظیر گشتاور ماکزیمم
دارد؟
11ــ مهمترین کاربرد موتور القایی با رتور
سیم پیچی شده در چه نوع بارهایی می باشد؟

17ــ3ــ تغییر سرعت موتورهای القایی

گاهی در صنایع الزم است ،سرعت موتور قابل کنترل
باشد .در گذشته یکی از ضعف های موتور القایی را دشواری
تنظیم سرعت آن و تنها برتری موتورهای  DCرا کنترل پذیری
آسان سرعت آن میدانستند .در حال حاضر با رشد صنعت
الکترونیک و توسعه تجهیزات الکترونیک قدرت ،کنترل سرعت
موتورهای القایی به سهولت امکان پذیر شده است.
به طور کلی برای تغییر سرعت موتورهای القایی روش های
زیر به کار گرفته میشود.
تغییر سرعت میدان دوار( )nsبا:
روش کنترل همزمان فرکانس و ولتاژ
تغییر قطب های سیمبندی
تغییر مقدار لغزش ( )Sبا :
تغییر ولتاژ
تغییر مقاومت مدار رتور(مخصوص موتورهای رتور
سیمپیچی)
1ــ17ــ3ــ کنترل هم زمان فرکانس و ولتاژ :با توجه
به رابطه (2ــ )3می توان با تغییر فرکانس ،سرعت میدان دوار را
الزمه استفاده از این روش داشتن یک مبدل فرکانس
تغییر داد .اما ٔ
است .شکل ( )46نمای ظاهری یک نمونه از مبدل های فرکانسی را
نشان میدهد  .مبدل فرکانسی را  VSD 1یا  VFDنیز میگویند.

شکل 46ــ نمای ظاهری یک نمونه از مبدل فرکانسی کنترل کننده سرعت موتور
القایی
) (Variable Speed Drive Or Variable Frequency Driveــ1
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ولتاژ AC
هر مبدل فرکانسی دارای دو بخش میباشد .ابتدا
ﻭﻟﺘﺎژ ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺎ
ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ z
می50H
شود سپس
( 50یا  60هرتز) در این دستگاه به ولتاژ  DCتبدیل
ولتاژ  DCرا به ولتاژ  ،ACبا فرکانس قابل کنترل معموال ً بین
DC
 0~250Hzتبدیل میکند.
 ACﻣﺒﺪﻝ ﻓﺮﻛﺎﻧﺴﻲ
Q1
نکته قابل توجه اینکه ،تغییر DC
فرکانس عالوه بر تغییر سرعت
ٔ
AC
سنکرون بر روی نیروی محرکه القاء شده رتور و همچنین سایر
کمیت های مغناطیسی موتور و گشتاور نیز اثر می گذارد.
مشخصه گشتاور ــ دور موتور القایی در فرکانس های
KMشده است .با توجه به شکل
نشان 1داده
()47ﺍﺻﻠﻲ
مختلف در شکل ﻛﻠﻴﺪ

3

( )47مالحظه میشود که با افزایش فرکانس ،گشتاور موتور
مرتب کاهش یافته و با کاهش فرکانس گشتاور موتور افزایش
مییابد .این موضوع بسیار با اهمیت است .زیرا با افزایش بیش
از حد فرکانس ممکن است گشتاور موتور از گشتاور بار کمتر
شود و موتور زیر بار بماند .از طرفی با کاهش فرکانس موتور،
ناحیه اشباع مغناطیسی وارد میشود ،لذا برای
هسته ماشین به ٔ
جلوگیری از سوختن سیمپیچ ماشین در هر دو حالت باید به طور
E
همزمان ولتاژ و فرکانس تغییر نماید ،به طوری که نسبت ثابت
F
بماند.

ﻭﻟﺘﺎژ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺑﺎ
ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﺩﻟﺨﻮﺍﻩ

ﻭﻟﺘﺎژ ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺎ
ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ 50Hz
DC

f1< f2 < f3 < f4

f1

ﮔﺸﺘﺎﻭﺭ

AC

Q1

ﻣﺒﺪﻝ ﻓﺮﻛﺎﻧﺴﻲ

DC

f2

AC

f3
f4

ﺳﺮﻋﺖ

ﻛﻠﻴﺪ ﺍﺻﻠﻲ

KM1

ﻭﻟﺘﺎژ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺑﺎ
ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﺩﻟﺨﻮﺍﻩ
شکل 47ــ شمای تک خطی اتصال مبدل فرکانسی به موتور القایی (شکل سمت چپ) اثر تغییر فرکانس بر گشتاور و سرعت (شکل سمت راست)

در فصل اول بیان گردید که ولتاژ القایی در یک سیمپیچ از
رابطه (23ــ )3به دست میآید.
E = 4/44NBAf
(23ــ)3
به عبارتی
(24ــ)3
E = 4/44Nϕf
در صورتی که فرکانس به تنهایی افزایش یا کاهش یابد ،برای
برقراری رابطه (24ــ )3باید شار فاصله هوایی کاهش یا افزایش

f1< f2 < f3 < f4

یابد .و از آنجا که تقابل دو میدان fباعث ایجاد گشتاور در موتور
2
القایی میشود لذا تغییراتfشار مغناطیسی به تغییر گشتاور مفید
3
f4
موتور میانجامد.
رابطه (24ــ )3را می توان به صورت رابطه (25ــ)3
ﺳﺮﻋﺖ
نوشت ،بنابراین برای تثبیت مقدار شار مغناطیسی مطابق رابطه
(25ــ )3الزم است مقدار ولتاژ و فرکانس با یک نسبت تغییر
کنند.

(25ــ)3
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f1

ﮔﺸﺘﺎﻭﺭ

= 4/44Nϕ

E
f

در ﺷﮑﻞ ) (۴۸ﺷﻤﺎی ﺗﮏ ﺧﻄﯽ راهاﻧﺪازی و ﮐﻨﺘﺮل دور ﻣﻮﺗﻮر
اﻟﻘﺎﻳﯽ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻳﮏ ﻣﺒﺪل وﻟﺘﺎژــ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
Z]Ä°^Zf·Á
§¯Hz¿Z
AC

ÁZf³

f1< f2 < f3 < f4

DC

Q1

DC

E1 E2 E3 E4
»¬|   d]ZiY
f1 f2 f3 f4

E4

E3

E2

E1

»^|Ê¿Z¯§µ
d]Zi E
F

AC

»µZj
E400V
f50Hz
»¬|E 8 d]ZiY
f



KM1

d

¯¸Ê¸Y|Ì
Zf·ÁÁ¿Z¯§ÅZ¯ÁËY§Y
]dYºÅZ
E
|¿Z¼]d]Zid^¿Ze
F

ﺷﮑﻞ ۴۸ــ ﺷﻤﺎی ﺗﮏ ﺧﻄﯽ اﺗﺼﺎل ﻣﺒﺪل ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ  /وﻟﺘﺎژ ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮر اﻟﻘﺎﻳﯽ )ﺷﮑﻞ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ( اﺛﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ و وﻟﺘﺎژﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺮ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﮔﺸﺘﺎور ـ دور )ﺷﮑﻞ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ(

ﺧﻮد را ﺑﻴﺎزﻣﺎﻳﻴﺪ
۱ــ روش ﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی
اﻟﻘﺎﻳﯽ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
۲ــ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺒﺪل ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ در ﮐﻨﺘﺮل
ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻮﺗﻮر اﻟﻘﺎﻳﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
۳ــ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺷﺒﮑﻪ
ﭼﻪ اﺛﺮی ﺑﺮ ﮔﺸﺘﺎور ﻣﻮﺗﻮر اﻟﻘﺎﻳﯽ دارد؟ﭼﺮا؟
۴ــ راﺑﻄﻪ ای ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎر
ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﺑﺮای ﺛﺎﺑﺖ
ﻣﺎﻧﺪن آن ﺑﺎﻳﺴﺘﯽ وﻟﺘﺎژ و ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﮐﻨﻨﺪ.

۲ــ۱۷ــ۳ــ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻗﻄﺐﻫﺎی ﺳﻴﻢﺑﻨﺪی :ﻳﮑﯽ دﻳﮕﺮ
از راهﻫﺎی ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻴﺪان دوار ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ راﺑﻄﻪ)۲ــ (۳ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﺗﻌﺪاد ﻗﻄﺐﻫﺎی ﺳﻴﻢﺑﻨﺪی ﻣﻮﺗﻮر اﻟﻘﺎﻳﯽ اﺳﺖ .وﻟﯽ ﺗﻌﺪاد ﻗﻄﺐﻫﺎی
ﻣﻮﺗﻮر اﻟﻘﺎﻳﯽ:
اوﻻ ً ﺑﻪ ﻧﻮع ﺳﻴﻢﭘﻴﭽﯽ اﺳﺘﺎﺗﻮر ﻣﻮﺗﻮر واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺛﺎﻧﻴﺎً از ﻟﺤﺎظ ﻓﻴﺰﻳﮑﯽ ﺗﻌﺪاد ﻗﻄﺐﻫﺎ ﻣﻀﺮب زوج ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
)…(۲,۴,۶،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﻌﺪاد ﻗﻄﺐﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺳﺮﻋﺖ
ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪﻃﻮر ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ و ﭘﻠﻪای ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﺗﻌﺪاد ﻗﻄﺐﻫﺎی ﻣﻮﺗﻮر اﻟﻘﺎﻳﯽ ﺑﻪ روشﻫﺎی زﻳﺮ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ.
اﻟﻒ( اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﻢﭘﻴﭽﯽ داﻻﻧﺪر
ب( ﻗﺮاردادن دو ﺳﻴﻢﺑﻨﺪی ﻣﺠﺰا در داﺧﻞ اﺳﺘﺎﺗﻮر

١٤٣
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3ــ17ــ3ــ موتور داالندر :در موتورهای القایی
روشی برای سیمپیچی وجود دارد که به اتصال داالندر معروف
است .در اتصال داالندر میتوان تعداد قطبها را با تغییر اتصال
کالفهای موتور نصف و یا دو برابر نمود .بنابراین سرعت
موتورهای داالندر به نسبت  1به  2میباشد.
انتخاب نـوع اتصاالت داخلی مـوتور داالندر بـاعث

3

تغییر توان و گشتاور موتور در سرعت تند و یا کند میشود.
به همین خاطر توان و گشتاور موتورهای داالندر در اتصاالت
مختلف در
بـرگه مشخصات فنی مـوتور تـوسط سازنده ارائه
ٔ
میگردد.
شکل ( )49چگونگی اتصال دو نوع از متداولترین
موتورهای داالندر را به شبکه برق سه فاز نشان میدهد.
1U

L3

L2

2U

L1

2U
2W

2V

2U

1W

1V

1U

2W

2V

2U

1U
1V 1W
1W

2V

1U

1V

2W

2W
L3

L1

L2

L3

ﺩﻭﺭ ﻛﻨﺪ

2W

2V

1W

1V

1U

1U

2U

L1
2U

1W

1V

ﺩﻭﺭﺗﻨﺪ
L2

2V

1V

2W

2V

2U

1W

1V

1U

2V

1W

2W

1U
2V

L3

2W

L1

L2

ﺩﻭﺭ ﻛﻨﺪ

ﺩﻭﺭﺗﻨﺪ

1V

1W

2U

شکل  49ــ جعبه ترمینال و نحوه اتصال دو نوع موتور داالندر

4ــ17ــ3ــ قراردادن دو سیمبندی مجزا در داخل
استاتور :اگر در استاتور موتور القایی دو گروه سیمپیچ کامال ً
مستقل از هم قرار گیرند به طوری که هیچ ارتباط الکتریکی بین
آنها وجود نداشته باشد ،در این صورت آن را موتور القایی با
سیمپیچ جداگانه یا مستقل مینامند.
در این موتور هر یک از سیمپیچ ها میتوانند با تعداد قطب
مشخصی طراحی و در استاتور موتور قرار داده شوند .که البته
در یک زمان فقط یکی از آنها باید در مدار باشد .مثال ً با داشتن
موتوری که دارای دو سیمپیچ  4و  6قطبی در فرکانس 50HZ
است میتوان به هر دو سرعت 1500 RPMو 1000RPM
دسترسی داشت.
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L1

L1

1U

2U

P1

P2
1V

2V
2W

L2

ﺳﺮﻋﺖ ﺯﻳﺎﺩ

L3

1W

L2

ﺳﺮﻋﺖ ﻛﻢ
L3

L2

L1

1W

1V

1U

1W

1V

1U

2W

2V

2U

2W

2V

2U

L3

L2

L3

L1

شکل  50ــ جعبه ترمینال و نحوه اتصال یک نوع موتور با سیمپیچ جداگانه

از اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮﺗﻮر در ﻗﺪرت ﻫﺎی ﮐﻤﺘﺮ از  ۲۰KWدر
ﺻﻨﻌﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺪل ﺗﮏ ﻓﺎز اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﻮﺗﻮر در
ﮐﻮﻟﺮﻫﺎی آﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.
۵ــ۱۷ــ۳ــ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻘﺪار ﻟﻐﺰش :در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻘﺪار ﻟﻐﺰش ،ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻴﺪان دوار ،ﺳﺮﻋﺖ
ﭼﺮﺧﺸﯽ ﺑﺎر ﻣﮑﺎﻧﻴﮑﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ ) ۵۱ــ اﻟﻒ(
از ﺗﻐﻴﻴﺮ وﻟﺘﺎژ و ﻳﺎ ﺷﮑﻞ ) ۵۱ــ ب( از ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺪار رﺗﻮر
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
در ﻫﺮ دو ﻧﻤﻮدار ﺷﮑﻞ) (۵۱ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮ
وﻟﺘﺎژ و ﻳﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ رﺗﻮر ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮ دور و ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﻳﯽ ﻧﻘﻄﻪ ﮐﺎر
ﻣﯽﮔﺮدد ﻳﻌﻨﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اول ﺳﺮﻋﺖ ﻟﻐﺰش ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
T
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ﺷﮑﻞ  ۵۱ــ اﺛﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ وﻟﺘﺎژ)ﺳﻤﺖ ﭼﭗ( وﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ رﺗﻮر)ﺳﻤﺖ راﺳﺖ( ﺑﺮ
ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻮﺗﻮر اﻟﻘﺎﻳﯽ

ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺗﻐﻴﻴﺮ وﻟﺘﺎژ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ راﺑﻄﻪ
)۲۰ــ (۳ﮔﺸﺘﺎور ﻣﻮﺗﻮر اﻟﻘﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻣﺠﺬور وﻟﺘﺎژ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ.
ﻳﻌﻨﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ وﻟﺘﺎژ ﻣﻮﺗﻮر اﻟﻘﺎﻳﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ )۵۱ــ اﻟﻒ(
ﻧﻘﻄﻪ ﮐﺎر را ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﻧﻤﻮد و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﮔﺮدش رﺗﻮر را ﺗﻐﻴﻴﺮ
داد .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ :
اوﻻ ً :ﻧﻤﯽﺗﻮان وﻟﺘﺎژ را ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ وﻟﺘﺎژ ﻧﺎﻣﯽ اﻓﺰاﻳﺶ
داد .زﻳﺮا ﺑﺎﻋﺚ اﺷﺒﺎع ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ ﻫﺴﺘﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﻣﯽﺷﻮد و در ﺿﻤﻦ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ،ﻋﺎﻳﻖ ﺳﻴﻢﭘﻴﭻ ﻫﺎ ﺗﺤﻤﻞ اﻳﻦ وﻟﺘﺎژ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺛﺎﻧﻴﺎً :ﮐﺎﻫﺶ وﻟﺘﺎژ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﻢ ﮐﺮدن ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﻢ ﺷﺪن
ﮔﺸﺘﺎور و ﺗﻮان ﻣﻮﺗﻮر ﻧﻴﺰ ﻣﯽﺷﻮد در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﻣﮑﺎن ﮐﻢ ﺷﺪن
ﮔﺸﺘﺎور و ﻣﻮﺗﻮر از ﮔﺸﺘﺎور ﺑﺎر و زﻳﺮ ﺑﺎر ﻣﺎﻧﺪن آن وﺟﻮد دارد.

ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺪار رﺗﻮر:
ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻓﺰاﻳﺶ در ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺪار رﺗﻮر ﺑﺎﻋﺚ
ﮐﺎﻫﺶ ﺟﺮﻳﺎن راهاﻧﺪازی ﻣﯽﺷﻮد .ﺿﻤﻦ اﻳﻨﮑﻪ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﮔﺸﺘﺎور
ﻣﻮﺗﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﮑﻞ ) ۵۱ــ ب( ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ) ۵۱ــ ب( ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺪار رﺗﻮر،
ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﻳﯽ ﻧﻘﻄﻪ ﮐﺎر ﻣﻮﺗﻮر ﻣﯽﺷﻮد .از ﻣﻌﺎﻳﺐ اﻳﻦ روش
ﮐﻨﺘﺮل ﺳﺮﻋﺖ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﻳﺮ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد:
اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺪار رﺗﻮر ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻋﺚ
اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻠﻔﺎت و ﮐﺎﻫﺶ راﻧﺪﻣﺎن در ﻣﻮﺗﻮر ﻣﯽﺷﻮد.

ﺧﻮد را ﺑﻴﺎزﻣﺎﻳﻴﺪ

از اﻳﻦ روش ﻓﻘﻂ در ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی اﻟﻘﺎﻳﯽ رﺗﻮر ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭽﯽ
ﻣﯽﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
۱ــ در ﻣﻮﺗﻮر ﻫﺎی اﻟﻘﺎﻳﯽ ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﺗﻌﺪاد
ﻗﻄﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﻮد ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻮﺗﻮر …… ﻣﯽ ﺷﻮد.
۲ــ ﻣﻮﺗﻮری داﻻﻧﺪر دارای  ۶ﻗﻄﺐ در
ﻳﮑﯽ از ﺳﺮﻋﺖ ﻫﺎی )ﮐﻨﺪ ﻳﺎ ﺗﻨﺪ( ﻣﻔﺮوض اﺳﺖ،
اﮔﺮ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺷﺒﮑﻪ  ۵۰HZﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ
ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻴﺪان دوار آن در دور ﮐﻨﺪ و ﺗﻨﺪ ﭼﻘﺪر
اﺳﺖ؟
۳ــ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻴﺐ ﻣﻮﺗﻮر ﭼﻨﺪ ﺳﺮﻋﺘﻪ ﺑﺎ
ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭻ ﻣﺠﺰا را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
۴ــ آﻳﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻴﺪان
دوار ،ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻮﺗﻮر اﻟﻘﺎﻳﯽ را ﺗﻐﻴﻴﺮ داد؟ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺪام روش؟
 ۵ــ آﻳﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮﻋﺖ
ﻣﻮﺗﻮر اﻟﻘﺎﻳﯽ از ﻃﺮﻳﻖ ﮐﻨﺘﺮل وﻟﺘﺎژ ،ﻣﻘﺪار وﻟﺘﺎژ
ورودی را ﺗﺎ ﻫﺮ ﺳﻄﺢ دﻟﺨﻮاه ﮐﺎﻫﺶ داد؟ ﭼﺮا؟
۶ــ ﮐﻨﺘﺮل ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻮﺗﻮر اﻟﻘﺎﻳﯽ از روش
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ رﺗﻮر ﺑﺎ ﭼﻪ ﻋﻴﺐ ﻫﺎﻳﯽ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ؟

١٤٥

ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎی اﻟﻘﺎﻳﯽ ﺳﻪ ﻓﺎز
١٨ــ٣ــ ﺗﺮﻣﺰ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی اﻟﻘﺎﻳﯽ
رﺗﻮر ﻣﻮﺗﻮر اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ در ﺣﺎل ﮔﺮدش ﺑﻪدﻟﻴﻞ ﺳﺮﻋﺘﯽ ﮐﻪ
دارد ،دارای اﻧﺮژی ﺟﻨﺒﺸﯽ )اﻳﻨﺮﺳﯽ ﺣﺮﮐﺘﯽ( اﺳﺖ و ﭘﺲ از
ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪن ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ اداﻣﻪ ﭼﺮﺧﺶ دارد .ﻣﻘﺪار اﻳﻦ اﻧﺮژی ﺑﻪ
وزن و اﺑﻌﺎد رﺗﻮر ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭘﺲ از ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ
ﻣﻮﺗﻮر ،ﺗﺎ ﻣﺪﺗﯽ رﺗﻮر ﺑﻪ ﭼﺮﺧﺶ ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ.
در ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﺎرﻫﺎی ﻣﮑﺎﻧﻴﮑﯽ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻤﭗ و ﻓﻦ( اﺻﺮاری
ﺑﺮای ﺗﻮﻗﻒ ﺳﺮﻳﻊ رﺗﻮر وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺎر ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آن ﻧﻴﺎز
ﺑﻪ اﻳﺴﺖ ﻓﻮری ﻧﺪارد .اﻣﺎ در ﺑﺎرﻫﺎﻳﯽ ﻧﻈﻴﺮ ﺑﺎﻻﺑﺮﻫﺎ ،ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎی
ﻧﺴﺎﺟﯽ و … زﻣﺎن و ﻣﺤﻞ اﻳﺴﺘﺎدن ﻣﺎﺷﻴﻦ اﻫﻤﻴﺖ دارد .در ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪن ﻣﻮﺗﻮر ،رﺗﻮر ﮐﺎﻣﻼ ً ﻣﺘﻮﻗﻒ
ﺷﻮد .ﻋﻤﻞ ﺗﻮﻗﻒ ﺳﺮﻳﻊ رﺗﻮر را در ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ ،ﺗﺮﻣﺰ
ﮔﻮﻳﻨﺪ.
در ﺷﮑﻞ ) (۵۲ﭼﻬﺎر ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﮔﺸﺘﺎور و دور ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻼﻣﺖ
ﻧﺎﺣﻴﻪ دوم و ﭼﻬﺎرم ﺷﮑﻞ ) ،(۵۲ﮐﻪ ﺧﻼف
ﺳﺮﻋﺖ و ﮔﺸﺘﺎور در ٔ
ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺮﻣﺰی رخ ﻣﯽدﻫﺪ.

٣

ﺑﺮای ﺗﻮﻗﻒ رﺗﻮر ،ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺮژی ﺟﻨﺒﺸﯽ ﻣﺤﻮر دوار ﺳﺮﻳﻌﺎً
ﻣﺴﺘﻬﻠﮏ ﺷﻮد .ﺑﺮای رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻫﺪف ﻻزم اﺳﺖ اﻧﺮژی
ﺟﻨﺒﺸﯽ ﻣﻮﺗﻮر ﺑﻪ اﻧﺮژی ﺣﺮارﺗﯽ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻮد و ﻳﺎ آﻧﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ
اﻧﺮژی ﺟﻨﺒﺸﯽ ﺑﻪ اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ ﺑﺘﻮان آن را ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮق
ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ.
اﮐﺜﺮ روش ﻫﺎی ﺗﺮﻣﺰی ،اﻧﺮژی ﺟﻨﺒﺸﯽ رﺗﻮر را ﺑﻪ ﺣﺮارت
ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ در روش ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن اﻧﺮژی ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮق،
ﺣﺮارت داﺧﻠﯽ ﻣﻮﺗﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻤﯽﻳﺎﺑﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻋﻤﺮ ﮐﺎری
ﻣﻮﺗﻮر ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﺮﻣﺰ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی اﻟﻘﺎﻳﯽ روش ﻫﺎی زﻳﺮ
وﺟﻮد دارد:
ــ ﺗﺮﻣﺰ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺨﺎﻟﻒ
ــ ﺗﺮﻣﺰ ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
ــ ﺗﺮﻣﺰ ژﻧﺮاﺗﻮری
ــ ﺗﺮﻣﺰاﻟﮑﺘﺮوﻣﮑﺎﻧﻴﮑﯽ
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ﺷﮑﻞ  ۵۲ــ ﭼﻬﺎر ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﻣﻮﺗﻮر اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺳﺮﻋﺖ رﺗﻮر و ﮔﺸﺘﺎور
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۱ــ ۱۸ــ۳ــ ﺗﺮﻣﺰ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺨﺎﻟﻒ :ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﺟﺎی دو ﻓﺎز ﺟﻬﺖ ﭼﺮﺧﺶ ﻣﻴﺪان دوار در اﺳﺘﺎﺗﻮر را ﺗﻐﻴﻴﺮ
داد .ﺣﺎﻻ ﻓﺮض ﮐﻨﻴﺪ ،ﻣﻮﺗﻮری ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ  nrدر ﻳﮏ ﺟﻬﺖ در
ﺣﺎل ﭼﺮﺧﺶ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدن ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺎی
دوﻓﺎز ورودی آن ﻋﻮض ﺷﻮد ،ﻣﻴﺪان دوار ﺳﺮﻳﻌﺎً ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻬﺖ
ﻣﯽدﻫﺪ وﻟﯽ رﺗﻮر ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻧﺮژی ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه در آن ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ
ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺟﻬﺖ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻪ ﭼﺮﺧﺶ اداﻣﻪ دﻫﺪ .اﻣﺎ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻣﻴﺪان
رﺗﻮر ﺑﺎ ﻣﻴﺪان دوار اﺳﺘﺎﺗﻮر ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻗﻒ آﻧﯽ ﺣﺮﮐﺖ رﺗﻮر
ﻣﯽﺷﻮد.
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ﻧﮑﺘﻪ  :۱ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﮑﻪ ﻟﻐﺰش در اﻳﻦ
روش ﺑﺰرگ ﺗﺮ از واﺣﺪ اﺳﺖ ﻟﺬا ﺟﺮﻳﺎن ﺗﺮﻣﺰی
از ﺟﺮﻳﺎن راهاﻧﺪازی ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺲ در
ﮐﻨﻨﺪه آن
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﺗﻮر و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ ٔ
ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ وﻳﮋه داﺷﺖ.

ﻧﮑﺘﻪ  :۲ﺗﻤﻬﻴﺪات ﻻزم ﺑﺮای ﻣﻌﮑﻮس
ﻧﺸﺪن ﺟﻬﺖ ﮔﺮدش رﺗﻮر ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﺗﺮﻣﺰ ﺑﺎﻳﺪ
ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﯽ ﺷﻮد.
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ﺷﮑﻞ  ۵۳ــ ﺟﻬﺖ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻴﺪان دوار و ﺳﺮﻋﺖ رﺗﻮر در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻮﺗﻮری و ﺗﺮﻣﺰی

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻟﻐﺰش ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ) (۵۳و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ آﻧﮑﻪ
 nsو  nrﺧﻼف ﺟﻬﺖ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،۱ .ﻣﯽﺗﻮان ﻧﻮﺷﺖ:
) n s − (−n r
>1
ns

ﻧﮑﺘﻪ  :۳اﻧﺘﺨﺎب اﻳﻦ روش ﺑﺮای ﺗﺮﻣﺰ
ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﺮﺳﯽ ﺑﺴﻴﺎر ﮐﻤﯽ
ﮐﻪ دارﻧﺪ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد زﻳﺮا ﭘﺲ از ﺗﺮﻣﺰ،
ﺟﻬﺖ ﭼﺮﺧﺶ در آن ﺳﺮﻳﻌ ًﺎ ﻋﮑﺲ ﮔﺮدﻳﺪه و ﭘﺲ
از ﮔﺮدش در ﺟﻬﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽﺷﻮد.

=S

ﺑﻪ ﻳﺎد دارﻳﺪ ﮐﻪ در ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎی اﻟﻘﺎﻳﯽ ﻫﺮﮔﺎه ﻟﻐﺰش ﺑﺰرﮔﺘﺮ
از واﺣﺪ ) (S>۱ﺷﻮد ،ﻣﺎﺷﻴﻦ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﺮﻣﺰی ﻗﺮار
ﻣﯽ ﮔﻴﺮد .اﻟﺒﺘﻪ در اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ روش ﺗﺮﻣﺰی ﻧﮑﺎت زﻳﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺪ
ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ:

۲ــ ۱۸ــ۳ــ ﺗﺮﻣﺰ ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ :در اﻳﻦ روش
اﺑﺘﺪا ﺳﻴﻢﭘﻴﭻ ﻫﺎی اﺳﺘﺎﺗﻮر ﻣﻮﺗﻮر ،از ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮق ﺟﺪا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﻳﮏ ﻣﻨﺒﻊ وﻟﺘﺎژ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ) (DCوﺻﻞ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .اﻳﻦ
روش را ﺗﺮﻣﺰ ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻮﺗﻮر اﻟﻘﺎﻳﯽ ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ.

۱ــ اﻫﻤﻴﺘﯽ ﻧﺪارد  nsرا ﻣﺜﺒﺖ و  nrرا ﻣﻨﻔﯽ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ و ﻳﺎ ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ ،ﻣﻬﻢ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻳﻦ دو در ﺧﻼف ﺟﻬﺖ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ زﻳﺮا ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺮﻣﺰی ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﺳﺖ:
−n s − n r
>1
−n s

=S

١٤٧

ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎی اﻟﻘﺎﻳﯽ ﺳﻪ ﻓﺎز
L1 L2 L3

٣

F1

KM2

ﻧﮑﺘﻪ  :۱وﻟﺘﺎژ ﻣﻨﺒﻊ  DCﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ
ﺑﺎﻳﺪ ﮐﻤﺘﺮ از وﻟﺘﺎژ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ ﺑﺮای
ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻳﻦ وﻟﺘﺎژ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ ) (۵۴از ﻳﮏ
ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﮐﺎﻫﻨﺪه ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻳﮑﺴﻮﺳﺎز
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.

KM3

T

ﻧﮑﺘﻪ  :۲ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺗﺮﻣﺰ آرام ،ﺟﺮﻳﺎن
 DCاﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭻ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻘﺮﻳﺒ ًﺎ  ۱/۳ﺑﺮاﺑﺮ
ﺟﺮﻳﺎن ﻧﺎﻣﯽ ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪﻳﻦ ﻟﺤﺎظ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﻣﺰ
ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺮﺗﺮی دارد) .ﺟﺮﻳﺎن ﺗﺮﻣﺰی آن
ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ(

ZÂ°Ë

KM1

F5

W

V

U

ﺷﮑﻞ  ۵۴ــ ﺗﺮﻣﺰ ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻮﺗﻮر اﻟﻘﺎﻳﯽ

ﺷﮑﻞ ) (۵۴ﻣﺪار ﻗﺪرت ﺗﺮﻣﺰ ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ) (۵۴ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻠﻴﺪ KM۲
اﺗﺼﺎل ﻣﺪار ﻳﮑﺴﻮﺳﺎز را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد  .در اﻳﻦ روش ﭘﺲ از ﻗﻄﻊ
وﻟﺘﺎژ  ACورودی ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻠﻴﺪ  KM۳ﮐﻠﻴﺪ  KM۱وﺻﻞ ﮔﺮدﻳﺪه
و ﺑﺮق ﻳﮑﺴﻮ ﺷﺪه را ﺑﻪ ﮐﻼف ﻫﺎی ﻣﻮﺗﻮر ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ .ﺑﺎ اﺗﺼﺎل وﻟﺘﺎژ
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﮐﻼف ﻫﺎی ﻣﻮﺗﻮر ﻣﻴﺪان ﺳﺎﮐﻦ در اﺳﺘﺎﺗﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﺷﻮد
ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻟﻘﺎی اﻳﻦ ﻣﻴﺪان ﺳﺎﮐﻦ رﺗﻮر ﺳﺮﻳﻌﺎً ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﮐﻪ در ٔ
ﻧﮑﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در اﻳﻦ روش ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :

١٤٨

ﻧﮑﺘﻪ  :۳ﺟﺮﻳﺎن  DCاﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﺑﻪ
ﺳﻴﻢﭘﻴﭻ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﻗﻒ ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺎﻳﺪ ﻗﻄﻊ ﺷﻮد .ﭼﻮن
در اﻳﻦ روش ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻬﺖ ﭼﺮﺧﺶ رخ ﻧﻤﯽدﻫﺪ،
ﻣﯽﺗﻮان از آن در ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ اﻟﻘﺎﻳﯽ ﻧﻴﺰ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.

ﻧﮑﺘﻪ  :۴ﺑﺮای اﻓﺰاﻳﺶ ﮔﺸﺘﺎور ﺗﺮﻣﺰی
در ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی اﻟﻘﺎﻳﯽ رﺗﻮر ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭽﯽ ،ﻋﻼوه
ﺑﺮ اﺗﺼﺎل ﺟﺮﻳﺎن  ،DCﻣﯽﺗﻮان از اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن
ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﺪار ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭽﯽ رﺗﻮر ﻧﻴﺰ
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.

3ــ 18ــ3ــ ترمز ژنراتوری :شکل ( )55نمودار
گشتاورــ دور موتورالقایی داالندر را نشان میدهد .در
موتورهای داالندر ،سرعت میدان دوار در حالت دور کند
نصف حالت دور تند میباشد .لذا نمودار ( )1مربوط به دور
تند و نمودار( )2مربوط به دور کند موتور داالندر است .فرض
کنید موتور با سرعت  nr1در حال چرخش است برای انجام
عمل ترمز میتوان اتصال موتور را از دور تند به دور کند
تغییر داد .این موضوع سبب میشود که سرعت میدان دوار
بالفاصله از  ns1به  ns2کاهش یابد .به این ترتیب در مشخصه
نقطه  ،Aروی نمودار ()1
گشتاور ــ دور ،وضعیت موتور از ٔ
نقطه  ،Bروی نمودار ( )2شکل ( )58جا به جا میشود.
به ٔ
ولی به دلیل اینرسی بار و رتور ،سرعت رتور هنوز به این حد
کاهش نیافته است .در این حالت تا زمان رسیدن سرعت رتور
نقطه کار جدید ،مقدار گشتاور موتور مسیر نشان داده شده
به ٔ
نقطه کار جدید
در نمودار ( )2را طی می نماید تا سرعت آن در ٔ
تثبیت شود.
نقطه کار ( )2ناحیه ژنراتوری ماشین
نقطه  Bتا ٔ
فاصله بین ٔ
در دور کند میباشد ولی چون تداوم نیروی مکانیکی مانند مولدها
روی محور ماشین وجود ندارد ،سرعت محور سریعاً رو به
نقطه کار ( )2تثبیت شود.
کاهش می گذارد .تا سرعت آن روی ٔ
بنابراین با این روش ترمزی توقف کامل حاصل نمیشود
بلکه کاهش سریع سرعت تا زمان وارد شدن ماشین به ناحیه
موتوری و رسیدن موتور به نقطه کار جدید ادامه می یابد که روی
نمودار ( )2شکل ( )55نشان داده شده است .آیا چنین کاهش
سرعتی را در هنگام اتومبیل سواری و استفاده راننده از دنده
معکوس در سرعت باال دیده اید؟
این روش ترمزی برای موتور باالبرها و جرثقیلها کاربرد
دارد.
باید توجه داشت که در کنار این روش ترمزی الزم است
از سایر روش های ترمزی نیز استفاده شود.

ﮔﺸﺘﺎﻭﺭ
ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ 1

ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ 2

ﻧﻘﻄﻪ ﻛﺎﺭ1
TL

ﺩﻭﺭ

A
ns 1

ns 2

nr1

ﮔﺸﺘﺎﻭﺭ
ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ 1

ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ 2

TL

ﺩﻭﺭ

ns2

ns1

 Bﻛﺎﻫﺶ ﺳﺮﻋﺖ

ﮔﺸﺘﺎﻭﺭ
ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ 1

ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ 2

ﻧﻘﻄﻪ ﻛﺎﺭ2
TL

ﺩﻭﺭ

ns1

ns2

n r2
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ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎی اﻟﻘﺎﻳﯽ ﺳﻪ ﻓﺎز
۴ــ ۱۸ــ ۳ــ ﺗﺮﻣﺰ اﻟﮑﺘﺮوﻣﮑﺎﻧﻴﮑﯽ :در اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﺑﻪ
ﮐﻤﮏ اﺻﻄﮑﺎک ﻣﻴﺎن ﻗﺴﻤﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﻳﮏ دﻳﺴﮏ ﻋﻤﻞ ﺗﺮﻣﺰ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽﺷﻮد .رﺗﻮر اﻟﮑﺘﺮوﻣﻮﺗﻮرﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ از اﻳﻦ روش ﺗﺮﻣﺰ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دﻳﺴﮏ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

٣
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اﻳﻦ روش ﺗﺮﻣﺰی ﺑﻪ دو ﺻﻮرت اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد:
اﻟﻒ( ﺗﺮﻣﺰ اﻟﮑﺘﺮوﻣﮑﺎﻧﻴﮑﯽ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﻧﺒﻮد ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺮق
ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در ﺷﮑﻞ) (۵۷ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﻗﻄﻊ ﺑﺮق
ﻣﻮﺗﻮر ،ﻓﻨﺮ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ ﻳﺎ ﻫﻤﺎن دﻳﺴﮏ ﻓﺸﺎر آورده و آن
را ﻣﺤﮑﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﻮر ﻣﯽ ﭼﺴﺒﺎﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺑﺮﻗﺪار ﺷﺪن ﻣﻮﺗﻮر،
ﺑﻮﺑﻴﻦ اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ ،دﻳﺴﮏ را از روی ﻣﺤﻮر ﺟﺪا ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ب( ﺗﺮﻣﺰ اﻟﮑﺘﺮوﻣﮑﺎﻧﻴﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﺒﻮر ﺟﺮﻳﺎن ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺷﮑﻞ) (۵۸ﻧﻤﻮﻧﻪ ای از ﻳﮏ ﻣﻮﺗﻮر اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻧﻮع
ﺗﺮﻣﺰ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
در اﻳﻦ روش ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺪار ﻧﻤﻮدن ﺑﻮﺑﻴﻦ اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ
ﺑﺎﻳﺪ از ﻣﺪار ﻓﺮﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .زﻳﺮا ﻗﻔﻞ ﺷﺪن ﻣﺤﻮر ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺎ
اﻋﻤﺎل ﺟﺮﻳﺎن اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ ﺑﻪ ﺑﻮﺑﻴﻦ اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﻳﺴﮏ
ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﻴﺮد.
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ﻧﮑﺘﻪ  :۱ﺑﺮﺧﯽ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻣﻮﺗﻮر ،وﻟﺘﺎژ
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺗﺮﻣﺰ را ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ وﻟﺘﺎژ اﺻﻠﯽ ﻣﻮﺗﻮر در
ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار ﻗﺮار
ﮔﻴﺮد.
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ﺷﮑﻞ  ۵۶ــ اﻧﻮاع ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی اﻟﻘﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺗﺮﻣﺰ اﻟﮑﺘﺮوﻣﮑﺎﻧﻴﮑﯽ

١٥٠

ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺧﻮﺑﯽ
ﻧﮑﺘﻪ  :۲ﺗﺮﻣﺰ اﻟﮑﺘﺮوﻣﮑﺎﻧﻴﮑﯽ ٔ
ﺟﻬﺖ ﺗﺮﻣﺰ ﻣﮑﻤﻞ ﺑﺎرﻫﺎی ﺛﻘﻠﯽ ﻧﻈﻴﺮ آﺳﺎﻧﺴﻮرﻫﺎ و
ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
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K1M

OC

OC

~3

~3

ﺷﮑﻞ  ۵۷ــ ﺑﺎ ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪن ﻣﻮﺗﻮر ،دﻳﺴﮏ ﺑﻪ ﻣﺤﻮر ﻣﯽ ﭼﺴﺒﺪ

K1M

K1M

OC

OC

~3

~3

ﺷﮑﻞ  ۵۸ــ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﺗﺮﻣﺰ اﻟﮑﺘﺮوﻣﮑﺎﻧﻴﮑﯽ ﻣﻮﺗﻮر ﺧﺎﻣﻮش و دﻳﺴﮏ ﺑﻪ ﻣﺤﻮر ﻣﯽ ﭼﺴﺒﺪ

ﺧﻮد را ﺑﻴﺎزﻣﺎﻳﻴﺪ
۱ــ اﻧﻮاع روش ﻫﺎی ﺗﺮﻣﺰ در ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی
اﻟﻘﺎﻳﯽ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
۲ــ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﺮا در روش ﺗﺮﻣﺰ ﺟﺮﻳﺎن
ﻣﺨﺎﻟﻒ ،ﺟﺮﻳﺎن ﺗﺮﻣﺰی ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺟﺮﻳﺎن راه اﻧﺪازی
اﺳﺖ؟
۳ــ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﺮﻣﺰ دﻳﻨﺎﻣﻴﮑﯽ را
ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
۴ــ دو ﻣﺰﻳﺖ روش ﺗﺮﻣﺰ دﻳﻨﺎﻣﻴﮑﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺗﺮﻣﺰ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺨﺎﻟﻒ ﭼﻴﺴﺖ؟
 ۵ــ ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻳﮏ ﻣﻮﺗﻮر
داﻻﻧﺪر از ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﻨﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ،
ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽ اﻓﺘﺪ؟
 ۶ــ ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﻬﻢ روش ﺗﺮﻣﺰ ژﻧﺮاﺗﻮری در
ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ ﭼﺮا؟

١٩ــ٣ــ رﻓﺘﺎر ژﻧﺮاﺗﻮری ﻣﺎﺷﻴﻦ اﻟﻘﺎﻳﯽ
ﻣﺎﺷﻴﻦ اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﺗﻮر ،اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ را از
ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ ﺑﻪ اﻧﺮژی ﻣﮑﺎﻧﻴﮑﯽ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﺑﻪ ﻣﺎﺷﻴﻨﯽ ﮐﻪ اﻧﺮژی ﻣﮑﺎﻧﻴﮑﯽ را ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ ﺑﻪ اﻧﺮژی
اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ژﻧﺮاﺗﻮر ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد ژﻧﺮاﺗﻮر
دﻗﻴﻘﺎ ﻋﮑﺲ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻮﺗﻮر اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﻌﺎرﻳﻒ ژﻧﺮاﺗﻮر
و ﻣﻮﺗﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻃﺮح واره در ﺷﮑﻞ) (۵۹ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﺷﮑﻞ  ۵۹ــ ﻧﻤﺎﻳﺶ ژﻧﺮاﺗﻮر و ﻣﻮﺗﻮر اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ اﻧﺮژی

١٥١

ماشین های القایی سه فاز
ماشین القایی ،میتواند هم به صورت ژنراتور و یا به
عنوان موتور استفاده شود .ماشین القایی در حالت موتوری
از شبکه برق توان اکتیو (  ) Pو توان راکتیو (  ) Qجذب
میکند .که توان اکتیو ( )Pرا به مصرف خروجی جهت
غلبه بر بار مکانیکی می رسانـد و البته بخشی از آن نیز تلف
میشود .توان راکتیو را موتور القایی برای ایجاد میدان
دوار مغناطیسی نیاز دارد.
شکل ( )60این واقعیت را نمایش میدهد .البته سمت انتقال
توان اکتیو و راکتیو ( )P,Qدر موتورها از شبکه برق به طرف
موتور میباشد.
اما در حالتی که ماشین القایی به عنوان ژنراتور استفاده
شود ،قدرت مکانیکی(ورودی) به محور ماشین القایی مطابق
شکل ( )60به صورت توان اکتیو( )Pبه شبکه برق تحویل
میشود البته به شرطی که توان راکتیو( )Qمورد نیاز ماشین
تأمین شود.
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L3
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ﻛﺎﺭ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ

nr > ns
S< 0

ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ

ﻛﺎﺭ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ
ns

nr

1>S>0

شکل   60ــ موتور و ژنراتور القایی متصل به شبکه برق

برای تأمین توان راکتیو( )Qدو راه وجود دارد:
الف) اتصال ژنراتور القایی به شبکه برق
ب) استفاده از خازن
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ﮔﺸﺘﺎﻭﺭ

شکل  61ــ یادآوری نواحی مختلف ماشین القایی

OC

G

1ــ19ــ3ــ اتصال ژنراتور القایی به شبکه برق:
در این حالت ژنراتور القایی ،توان راکتیو ( ) Qرا از شبکه برق سهفاز
دریافت نموده و در نتیجه توان اکتیو ( )Pرا به شبکه برق تحویل
میدهد .البته نباید فراموش کرد که باید سرعت رتور از سرعت میدان
دوار بیشتر باشد ( )nr > nsدر این صورت لغزش منفی است ( )S < 0
تا ماشین القایی در ناحیه ژنراتوری قرار گیرد.
با اتصال ژنراتور القایی به شبکه برق ،سرعت میدان دوار
همواره ثابت و از رابطه (2ــ )3تبعیت میکند و چون سرعت
رتور به سرعت محرک مکانیکی وابسته میباشد ،تأثیری بر
فرکانس ندارد .اما از آنجا که ژنراتور با فرکانس ثابت شبکه کار
میکند ،توان اکتیو تحویلی به شبکه فقط به سرعت رتوربستگی
دارد.

نکته :هر چه سرعت رتور ژنراتور
سریع تر باشد توان اکتیو تولید شده بیشتر است و
بالعکس با کاهش سرعت ،توان اکتیو کمتری به
شبکه تحویل میشود.
بنابراین ژنراتور القایی ،ژنراتوری است که میتواند با
دور متغیر کار کند بدون آنکه تأثیری روی فرکانس شبکه ایجاد
نماید کاربرد این نوع ژنراتورها در نیروگاههای بادی است .زیرا
سرعت باد را نمیتوان کنترل نمود.

2ــ19ــ3ــ استفاده از خازن (مولد القایی در حالت
منفرد) :هرگاه از ژنراتور القایی به صورت منفرد استفاده شود،
باید توان راکتیو موردنیاز آن را مطابق شکل ( )62توسط خازن
تأمین نمود.

خود را بیازمایید
1ــ نقش توان های اکتیو و راکتیو دریافتی
از شبکه توسط موتورهای القایی را توضیح دهید.
2ــ اگر بخواهیم یک ماشین القایی
به صورت مولد کار کند چه نوع توانی را از
شبکه دریافت وچه نوعی از توان را به شبکه
تحویل می دهد؟
3ــ یک ماشین القایی سه فاز به شبکه برق
متصل است و در ناحیه ژنراتوری کار میکند:
الف) سرعت رتور را با سرعت میدان
دوار مقایسه کنید ب) اگر سرعت رتور در حال
تغییر باشد چه اثری بر فرکانس شبکه دارد؟

ﻣﺼﺮﻑ ﻛﻨﻨﺪﻩﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ
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ﺧﺎﺯﻥ ﺳﻪ ﻓﺎﺯ
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شکل  62ــ مولد القایی در حالت منفرد

با توجه به وابستگی فرکانس به سرعت چرخش رتور و منفرد
بودن ژنراتور ،فرکانس برق تولید شده در این حالت کامال ً به
سرعت رتور وابسته است .الزم به ذکر است که شرط ایجاد
ولتاژ ،وجود پسماند مغناطیسی در رتور این گونه ژنراتورها
میباشد.
کاربرد این ژنراتورها در مواردی است که بار مصرفی فقط
از نوع اکتیو باشد (.مانند ژنراتورهای جوشکاری)

20ــ3ــ تلفات و راندمان

از آنجا که ماشین های القایی بیشتر به عنوان موتور استفاده
میشوند در این بخش تلفات و راندمان موتور القایی مورد بحث
قرار می گیرد .موتور القایی توان الکتریکی از شبکه دریافت
مینماید و توان مکانیکی را به خروجی تحویل میدهد.
نمودار دریافت توان الکتریکی و تحویل توان مکانیکی در
شکل ( )63نشان داده شده است.
Pin = √3UL IL Cosφ

Pout

ﺗﻮﺍﻥ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ

M

ﺗﻮﺍﻥ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺍﻛﺘﻴﻮ
ﺗﻮﺍﻥ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺭﺍﻛﺘﻴﻮ

Pout = Tωr

ﺗﻮﺍﻥ ﺗﻠﻔﺎﺗﻲ

Pin

Q = √3UL IL Sinφ
ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ ∆P

شکل  63ــ دیاگرام توان در موتورهای القایی سه فاز

تحقیق کنید :چرا باید مصرفکنندههای
ژنراتور القایی در حالت منفرد از نوع اکتیو باشد؟

مالحظه میشود ،بخشی از توان دریافتی از شبکه برق
مطابق شکل ( ،)63توان راکتیو است؛ این بخش از توان برای
تولید میدان دوار ،وارد ماشین میشود و چون مجدد ًا به شبکه
153

ماشین های القایی سه فاز
برمیگردد ،در محاسبات تلفات و راندمان ماشین به حساب
نمیآید.
بخش دیگری از توان ورودی به موتور القایی ،توان اکتیو
است .این توان در موتورهای سه فاز از رابطه (26ــ )3محاسبه
میشود.
(26ــ)3
Pin = 3 U L I L COSϕ
در رابطه (26ــ)3
 Uولتاژ خط بر حسب V
 Iجریان خط بر حسب V
 Cosϕضریب قدرت موتور

3

L
L

حداکثر توانی را که موتور می تواند به بار تحویل دهد توان
نامی موتور تعریف می کنند و بر روی پالک موتور درج میشود،
همچنین در برگه مشخصات فنی موتور نیز ارائه میگردد.
توان نامی موتور القایی سه فاز از رابطه (27ــ )3قابل
محاسبه است.
(27ــ)3
Pn=Tnωr
2πn r
60

(28ــ)3
در رابطه (28ــ،)3
 Tnگشتاور نامی یا مفید بر حسب mــ N
 nrسرعت نامی رتور بر حسب RPM
 Pnتوان نامی رتور بر حسب W
اگر بار مکانیکی روی محور با توان نامی موتور برابر باشد
در این صورت خواهیم داشت:
Pout=Pn
راندمان موتور القایی را مانند دیگر ماشین ها براساس نسبت
توان خروجی به توان ورودی مطابق با رابطه (29ــ )3میتوان
محاسبه نمود.
(29ــ)3
1ــ تلفات ایجاد کننده گرما
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× Pn = Tn

Pout
Pin

=η

راندمان را میتوان به صورت درصد یا نسبت به واحد هم
محاسبه کرد.

P
% η = out * 100
Pin

(30ــ)3
(31ــ)3

Pout
3 U L IL Cosϕ

=η

مطابق دیاگرام شکل ( )63میتوان راندمان را به صورت
رابطه (33ــ )3نیز نوشت:
(32ــ)3
Pin=Pout + ∆P
(33ــ)3

Pout
Pout + ∆P

(34ــ)3

∆P =∆Ps+ ∆Pr

=η

 ∆Psتلفات استاتور موتور القایی بر حسب ()W
 ∆Prتلفات رتور موتور القایی بر حسب ()W
 ∆Pدر رابطه (34ــ ،)3مجموعه تلفات موتور القایی
است که شامل تلفات استاتور و رتور میباشد.
تلفات استاتور  ∆Psشامل تلفات اهمی در سیمپیچ های
استاتور ( )Pcusو تلفات هسته ( )PCoreمیباشد .تلفات هسته
موتور القایی جزو تلفات ثابت موتور بوده که به دلیل حضور
جریان های گردابی و تلفات هیسترزیس در هسته ایجاد
میشوند.
(35ــ)3

∆Ps =PCus+ PCore

 ∆Prشامل تلفات اهمی سیمپیچ رتور در موتورهای القایی
رتور سیمپیچی و یا تلفات اهمی حاصل از مفتول های به کار رفته
در موتورهای رتور قفسی می باشد  .لذا تلفات اهمی در رتور
را تلفات مسی رتور 1مینامند .و آن را با  PCurنمایش میدهند.

بخش دیگری از تلفات در رتور ،تلفات مکانیکی است که
به علت وجود اصطکاک هوا و یاتاقان ها ایجاد میشود و چون
سرعت موتور القایی ثابت است ،تلفات مکانیکی نیز ثابت میباشد
این تلفات را با  Pmisنشان میدهند.
از آنجا که فرکانس رتور در حال چرخش کم است لذا
از تلفات آهنی رتور میتوان چشم پوشی کرد زیرا تلفات آهنی با
مجذور فرکانس نسبت مستقیم دارد.
بنابراین تلفات رتور مطابق رابطه(36ــ )3به دست میآید.
∆P =PCur+ Pmis

(36ــ)3

با جایگزینی مقدار  ∆Prو  ∆Psمیتوان تلفات کل ماشین
رابطه (37ــ )3به دست آورد.
را از ٔ
∆P =PCus+ PCore+ Pjr + Pmis

(37ــ)3

نمودار توازن توان در موتورهای القایی در شکل ()64
نمایش داده شده است.
ﺗﻮﺍﻥ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ
Pin=√3ULILCosφ

Pe

Pout=Tωr
Pmis

PCur = SPe

PCore

PCUs

شکل  64ــ نمودار توازن توان در موتورهای القایی

توان الکترومغناطیسی ( )Peتوانی است که از طریق میدان
دوار استاتور در فاصله هوایی به رتور منتقل میشود.
توان الکترومغناطیسی ( )Peرا میتوان به طور مستقیم از
رابطه (38ــ )3نیز محاسبه نمود.
(38ــ)3
(39ــ)3
در رابطه (39ــ:)3

Pe = Teωs
2πn s
60

× Pe = Te

 Teگشتاور الکترو مغناطیسی بر حسب  mــ N
 nsسرعت سنکرون موتور القایی بر حسب RPM
 Peتوان الکترو مغناطیسی بر حسب W
همچنین با توجه به دیاگرام توان شکل ( )64داریم:
(40ــ)3

(Pe =P1- )PCus+ PFe

(41ــ)3

Pe =Pout+PCur+ Pmis

تلفات ژولی رتور را می توان از حاصلضرب لغزش در
توان الکترومغناطیسی به دست آورد.
(42ــ)3

PCur = SPe

در رابطه ( 42ــ،)3
 Sلغزش موتور
 Peتوان الکترو مغناطیس بر حسب W
 PCurتلفات مسی رتور بر حسب W
رابطه (42ــ )3نشان میدهدکه با افزایش لغزش ،تلفات
مسی در مدار رتور افزایش یافته و در نتیجه توان خروجی کاهش
مییابد.
هم چنان که در بخش تغییر سرعت موتورهای رتور
سیم پیچی عنوان شد ،افزایش مقاومت مدار رتور به منظور
کاهش سرعت و یا افزایش گشتاور راهاندازی باعث افزایش
لغزش میگردد.
بنابراین طبق رابطه (42ــ )3افزایش لغزش ،افزایش
تلفات مسی در مدار رتور را در پی دارد و به دنبال آن راندمان
موتور کاهش می یابد.
با توجه به اینکه تلفات مسی در استاتور و تلفات مسی رتور
به جریان سیم پیچ استاتور و رتور وابسته هستند و این جریان نیز
با تغییرات بار ،تغییر میکند .لذا به مجموع تلفات مسیاستاتور و
تلفات مسی رتور تلفات متغیر موتور القایی میگویند.
(43ــ)3

 =PCus + PCurتلفات متغیر

تلفات مکانیکی رتور و تلفات هسته در استاتور تلفات ثابت
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هستند و به مجموع آنها تلفات ثابت موتور القایی میگویند.
بنابراین داریم:

3

(44ــ)3

 =PCore+ Pmisتلفات ثابت

پس تلفات کل موتور القایی برابر مجموع تلفات ثابت و
تلفات متغیر است.
تلفات متغیر  +تلفات ثابت = ∆P
∆P =PCus+ PCur+ PCore+ Pmis
(45ــ)3
روابط فوق در حل بسیاری از مسائل مربوط به محاسبه
راندمان سودمند است.

خود را بیازمایید
1ــ چرا در محاسبات توان تلفاتی و
راندمان ماشین القایی از توان راکتیو استفاده
نمی شود؟
2ــ منظور از توان نامی موتور القایی
چیست؟ رابطه آن را نوشته و کمیت های آن را
معرفی کنید.
3ــ چرا در موتورهای القایی رتور
سیم پیچی شده با افزایش مقاومت رتور ،راندمان
کاهش می یابد؟
4ــ منظور از تلفات ثابت ومتغیر در
ماشین القایی چیست؟
 5ــ تلفات استاتور موتور القایی را
تشریح کنید.
 6ــ تلفات رتور موتور القایی را تشریح
کنید.
7ــ به کمک نمودار توازن توان
موتورهای القایی ،توان الکترومغناطیسی را
محاسبه کنید.
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21ــ3ــ مقایسه موتورهای رتور قفسی و رتور
سیمپیچی

از مزایای موتور القایی رتور قفسی به جای رتور
سیم پیچی میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
موتور رتور قفسی در یک توان مشخص ،مقاومت اهمی
کمتری در رتور داشته و لذا تلفات مسی رتور در آن کمتر است.
موتور رتور سیمپیچی نیاز به حلقههای لغزان ،جاروبک و
سیمپیچی رتور دارد در نتیجه گرانتر از یک موتور رتور قفسی است.
موتور رتور قفسی به دلیل نداشتن جاروبک و حلقههای
لغزان ،هزینه تعمیر و نگهداری کمتری دارد.
از معایب موتور رتور قفسی میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
گشتاور راهاندازی کمتر نسبت به موتور رتور سیمپیچی
ضریب قدرت کم در هنگام راهاندازی
با این حال چون موتورهای رتور قفسی ساختمان سادهای
دارن د ،تعمیر و نگهداری آنها ساده است و در هر مکانی قابل
استفاده هستند و از نظر قیمت نیز در قدرت یکسان ،ارزانتر از
موتور رتور سیمپیچی میباشند بدین لحاظ امروزه جایگاه ویژهای
برای کاربرد در اکثر صنایع پیدا کردهاند.

٢٢ــ٣ــ ﭘﻼک ﺧﻮاﻧﯽ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی اﻟﻘﺎﻳﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از
ﺑﺮگ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ
در ﺷﮑﻞ ) (۶۵ﻳﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﻼک ﻣﻮﺗﻮر اﻟﻘﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت
ﺑﺮﮔﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ  .ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ٔ
ﻓﻨﯽ ﻫﻤﺎن ﻣﻮﺗﻮر ﻧﻴﺰ در اداﻣﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ.
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ﺷﮑﻞ ۶۵ــ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﻼک ﻣﻮﺗﻮر

١٥٧

ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎی اﻟﻘﺎﻳﯽ ﺳﻪ ﻓﺎز

ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت

٣

ﺷﻤﺎره ﺳﺮﻳﺎل ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ۴۵۶۴۸۷۵
ﺳﺎل ﺗﻮﻟﻴﺪ  ۲۰۱۱ﺑﻪ ﻣﻴﻼدی
ﺳﺎزﻧﺪه ][ABB
وزن ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺑﻪ ﮐﻴﻠﻮﮔﺮم ) ۲۶۶ﮐﻴﻠﻮﮔﺮم(
ﻧﻮع ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ
ﮐﻼس ﻋﺎﻳﻘﯽ  Fﺑﺎ  ۱۲ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺗﺤﻤﻞ در ﺣﺎﻟﺖ ﻗﻔﻞ ﺷﺪﮔﯽ رﺗﻮر
روش ﺧﻨﮏ ﺳﺎزی ) TEFCﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد (NEMA
درﺟﻪ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ) IP۵۵ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ۵ــ( ۶۰۰۳۴
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻧﺼﺐ ) B۵ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد (NEMA
دﻣﺎی ﻣﺤﻴﻂ  ۵۰درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎﺧﺖ NEMA
ﺗﻮان ﺧﺮوﺟﯽ ﺑﻪ ﮐﻴﻠﻮ وات ﻳﺎ اﺳﺐ ﺑﺨﺎر  ۳۷ﮐﻴﻠﻮ وات
وﻟﺘﺎژ اﺳﺘﺎﺗﻮر ﺑﻪ وﻟﺖ و ﺗﻌﺪاد ﻓﺎز  ۳۸۰/۴۰۰وﻟﺖ ﺳﻪ ﻓﺎز
ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻣﻨﺒﻊ  ۵۰ﻫﺮﺗﺰ
ﺳﺮﻋﺖ رﺗﻮر  ۲۹۶۰دور در دﻗﻴﻘﻪ
ﺟﺮﻳﺎن اﺳﺘﺎﺗﻮر ﺑﻪ  ۶۱/۷آﻣﭙﺮ
ﺳﺘﺎره
ﺿﺮﻳﺐ ﻗﺪرت ﻣﻮﺗﻮر ۰/۸۶
روش اﺳﺘﻔﺎده داﺋﻤﯽ )ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ۱ــ[S۱] (۶۰۰۳۴

١٥٨

ﻣﺸﺨﺼﻪ
 Serial numberــ۱
 Manufacturing yearــ۲
 Manufacturerــ۳
] Machine weight [Kgــ۴
 Type designationــ۵
 Insulation classــ۶
] Type of cooling [IC codeــ۷
] Degree of protection [IP classــ ۸
] Mounting arrangement [IM codeــ۹
 Ambient Tempratureــ۱۰
 Standardــ۱۱
] Output [Kw] or [Hpــ۱۲
 Stator voltage [V] & Number Of Phaseــ۱۳
] Frequency [Hzــ۱۴
 [Rotating speed [rpmــ ۱۵
] Stator current [Aــ۱۶
 Type of connectionــ۱۷
] Power factor [cosfiــ ۱۸
 Dutyــ۱۹

١٥٩

ماشین های القایی سه فاز
پرسشهای پایان فصل()3

3

1ــ نحوه تولید میدان دوار در ماشین های القایی را
توضیح دهید.
2ــ چگونه میتوان جهت میدان را در ماشین القایی تغییر
داد؟
3ــ در یک ماشین القایی با رتور سیمپیچی شده؛ استاتور
دارای  24شیار و 6قطب و بااتصال مثلث میباشد .در موردتعداد
شیار ،تعداد قطب و نحوه اتصال سیمپیچی رتور توضیح دهید.
4ــ چرا جریان رتور موتور القایی بعد از راهاندازی
کاهش می یابد؟
 5ــ اجزای تشکیل دهنده رتور قفسی را نام برده و وظیفه
هر یک را بیان کنید.
 6ــ استاتور موتور القایی دارای  8قطب میباشد ،در
یک سیکل کامل جریان عبوری از آن ،رتور چند دور می زند؟
7ــ رفتار ماشین القایی را در لغزش  0و  1با یکدیگر
مقایسه کنید.
 8ــ مشخصه گشتاور ــ دور ماشین القایی را ترسیم نموده
و نواحی موتوری ،مولدی و ترمزی را در آن نشان دهید.
9ــ یک رتور قفسی ،شیارهای نزدیک به سطح با سطح
مقطع کوچک دارد ،مقاومت القایی و اهمی آن چگونه است؟
10ــ چرا در رتور قفسی هر چه عمق شیار بیشتر باشد
راکتانس القایی رتور بیشتر است؟
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11ــ در روش راهاندازی مستقیم چه نکاتی را باید در
نظر داشت؟
12ــ روش راهاندازی نرم را توضیح دهید.
13ــ در لحظه راهاندازی موتور القایی رتور سیم پیچی
شده هر چقدر مقاومت اهمی رتور بیشتر باشد ،جریان راهاندازی
…… وگشتاور راهاندازی …… خواهد بود.
14ــ مزایا و معایب موتورهای القایی رتور سیم پیچی را
نسبت به موتورهای رتور قفسی بیان کنید.
15ــ مشخصه گشتاورــ دور موتور القایی جهت کنترل
سرعت به روش همزمان ولتاژ و فرکانس را در  3مرحله ترسیم
نمایید.
16ــ تفاوت موتور داالندر و موتور چند سرعته با سیمپیچ
مجزا را بیان کنید.
17ــ آیا میتوان در موتورها از روش ترمز مولدی ،به
تنهایی استفاده نمود؟چرا؟
18ــ چرا ماشین القایی که به صورت ژنراتور کار میکند
به توان راکتیو احتیاج دارد؟
19ــ چرا در ماشین های القایی تلفات هسته و تلفات
مکانیکی را در تمام مراحل کاری ثابت فرض می کنند؟
20ــ مشخصات فنی موتور  HXR 400LD41را از
کاتالوگ صفحه بعد استخراج نمایید.

١٦١

ماشین های القایی سه فاز
مسائل پایانی فصل ()3

3

1ــ یک ماشین القایی شش قطب 60HZ ،با سرعت
 880RPMمیچرخد .بهدست آورید:
الف) سرعت میدان دوار
ب) سرعت لغزش
ج) مقدار لغزش
2ــ کمیت های رتور یک موتور القایی  50HZدر لحظه
راهاندازی به ترتیب:
 E2= 50v ،R2=0/5 Ω ،X2=2Ωمیباشد.
مطلوب است محاسبه هر یک از کمیتهای فوق در لغزش
 15درصد
3ــ یک موتور القایی  4قطب  50هرتز در لحظه
راهاندازی دارای مقاومت اهمی  0/4 Ωو راکتانس 1/2 Ω
میباشد .چنانچه ولتاژ القایی هر فاز رتور  45ولت باشد ،جریان
و ضریب قدرت رتور را در حاالت زیر به دست آورید:
الف) در راهاندازی
ب) در سرعت 1350 RPM
4ــ اگر در یک ماشین القایی مقادیر ولتاژ ،مقاومت
القایی و مقاومت اهمی به ترتیب  0/6 Ω ، 1/5 Ω ،40V ،باشد
به دست آورید:
الف) در چه لغزشی جریان رتور  2/5آمپر خواهد شد؟
ب) در چه لغزشی اختالف فاز رتور  45درجه خواهد شد؟
ج) اگر سرعت میدان دوار  1000 RPMباشد در چه
سرعتی گشتاور ماکزیمم اتفاق می افتد؟
 5ــ توان الکترومغناطیسی یک موتور القایی 6400
وات و تلفات استاتور  360وات و راندمان  89درصد میباشد.
توان های ورودی وخروجی موتور را به دست آورید.
 6ــ توان دریافتی یک موتور القایی از شبکه 400ولت در
بار نامی برابر با  6850Wو توان الکترومغناطیسی آن  6340وات
است  .اگر تلفات آهنی موتور 230 Wو ضریب قدرت موتور
 0/87باشد .به دست آورید:
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الف) تلفات مسی استاتور
ب) جریان دریافتی موتور از شبکه
7ــ یک موتور القایی  400ولت ،در بار نامی  350آمپر
از شبکه دریافت میکند .چنانچه مجموع تلفات  20کیلو وات و
ضریب قدرت آن  0/83باشد ،به دست آورید:
الف) توان دریافتی از شبکه
ب) توان خروجی
ج) راندمان موتور
 8ــ یک موتور القایی  6قطب در شبکه 50HZ ،400V
بار مکانیکی نامی با توان  3500Wرا می چرخاند .اگر تلفات ژولی
رتور  189Wوتلفات مکانیکی آن  81Wباشد بهدست آورید:
الف) توان الکترومغناطیسی
ب) گشتاور الکترومغناطیسی
ج) لغزش موتور در نقطه کار و سرعت رتور
د) گشتاور خروجی

