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ماشینهای القایی سه فاز

در شكل )36( مشخصه گشتاور- دور  موتور القايي 
و يك نوع بار مكانيكي1 ترسيم شده است2. 

در فاصله Ts تا Tm همراه با افزايش ســرعت موتور 
مقدار گشــتاور نيز مرتباً زياد مي شود. ولی با عبور 
از  نقطه Tm )گشتاور ماکزيمم( اين وضعيت تغيير 
نموده و گشتاور شروع به کاهش می نمايد. بنابراين 
با رسيدن گشتاور موتور )گشتاور محرک( به مقدار 
گشــتاور بار )گشــتاور مقاوم( يعنی نقطه ی تالقی 
مشــخصه گشــتاور-دور موتور القايي با مشــخصه 
گشــتاور- دور بار مكانيكی )نيــروي مقاوم( مطابق 
شكل )36( سرعت موتور تثبيت مي گردد. اين نقطه 
را نقطــه کار موتور مي گويند. در واقــع برابری دو 
گشــتاور موتور و بار مكانيكي سبب تثبيت سرعت 

موتور در نقطه ي کار مي شود. 

نکته 5

 گشــتاور مورد نظر سازنده موتور القايي در نقطه ی 
 “ Tn”کار را گشــتاور نامي موتور مي نامند و آن را با
نمايش مي دهند. مســلماً اين گشتاور در يك لغزش 
و سرعت مشــخص اتفاق مي افتد. که بر روی پالک 

موتور نيز يادداشت مي شود. 

نکته 6

	
	

بــرای تحليل رفتــار موتور القايي و بــه حرکت در 
آوردن بــار مكانيكــی مقاديــر Ts ، Tm و Tn نيز 
از اهميت بااليي برخوردار اســت که ســازندگان 
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موتورهای القايی، مقدار Tn و نسبتهاي
را در برگه مشــخصات فني3در اختيار بهره بردار 

قرار مي دهند. 

نکته 7

در موتورهای القايی رتور قفســی بجای ســيم پيچ 
از هاديهای مفتولی شــكل در هســته رتور استفاده 
مي شود. شكل شيار رتورهاي قفسي که مفتولها در 
آن جا دارند، تأثير بسزايي در نحوه عملكرد موتور و 

مشخصه گشتاور- دور آن دارد. 

نکته 8

ميدان هاديهايی که در شيارهاي عميق جای دارند 
توســط آهن رتور احاطه مي شــوند. در نتيجه مطابق     
شــكل )37-ب( موجب مي شــود که ميدان اطراف آن 
پراکندگی کمتری داشته باشد لذا در مغناطيس نمودن 
هسته نقش بيشتری دارد که معادل خاصيت راکتانس 
ســلفي بيشتر در رتور است. چنين موتورهايي در نقطه 
کار داراي لغزش کمتري هستند و خاصيت کار بهتري 

دارند. 
از آنجا که سطح مقطع نسبی مفتولهای نزديكتر به 
سطح رتور کوچكتر از مفتولهای عميق است در نتيجه 
مقاومت اهمي بيشتري نسبت به مفتولهای درون شيار 
عميق دارند.  گشــتاور موتورهايي که رتور آنها چنين 

1( مشخصه گشتاور- دور پمپ
2( چگونگي مشخصه هاي گشتاور – دور بارهاي مقاوم وابسته به عملكرد مكانيكي آن مي باشد و توصيف

آن از حوصله کتاب خارج است.
Data Sheet )3
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آسیببزند.زيرااضافهبارباعثدريافتجريانبیشتراز
ش��بكهودرنتیجهتولیدگرماياضافيدرسیمپیچهاي
موتورميش��ودودرزمانطوالنيمنجربهازبینرفتن
عاي��قس��یموذوبش��دنآنميگرددک��هآنرادر

اصطالحسوختنسیمپیچموتورميگويند.
گاهيآنقدراضافهبارزياداس��تکهموتورقادربه
چرخاندنآننميش��وددراينهن��گامميگويندرتور
قفلش��دهاس��ت.بهمحضوقوعايناتفاقبرقموتور
بايدقطعشوددرغیراينصورتسوختنسیمپیچهای

موتورحتمیاست.
درحال��ترت��ورقفلش��دهجري��انراهان��دازياز
س��یمپیچهايموت��ورعبورميکندب��ههمینخاطربه
جري��انراهاندازي،معموالجريانرتورقفلش��ده1نیز

ميگويند.
مقدارزمانیکهسیمپیچاستاتورموتورالقاييباتوجه
بهجريانرتورقفلش��دهميتواندتحملکندتوس��ط
سازندهبصورتنمودارويايکعدددربرگهمشخصات
فنيموتورذکرميگردد.اي��نزمانبرايتنظیمزمان

قطعرلهحفاظتيموتورمورداستفادهقرارميگیرد.
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ش�کل 41 -نمودار زمان تحمل س�يم پيچه�ا در اضافه 
بارهاي مختلف

 

درنمودارش��كل)41(،جريانروتورقفلشده6برابر
جريانناميبودهو20ثانیهتوسطموتورقابلتحملاست.
البتهالزمبهتوضیحاستکهدربیشترمواردتغییراتبار
ح��ولمقاديرنامياتفاقمیافتدهرچندممكناس��ت
درصورتاس��تفادهنادرستازدس��تگاهوياخرابيهاي
مكانیكي)ناشيازبلبرينگ،ياتاقانو....(اضافهبارهايي
تا25درصدمقدارناميبارياحتیبیشترنیزرخدهد.

ب��ههمینخاطرمطالعهتأثیرتغییراتنیرويمقاوم
بارب��ررويمقاديرلغزش)س��رعت(،جري��ان2،ضريب

قدرتوراندمانبسیاربااهمیتميباشد.
انواعمنحنیمشخصهخروجيدرشكل)42-الف(
بايكديگرنشاندادهش��دهاست.کارخانههایسازنده
موت��ورالقايیگاهیايناطالع��اترابهصورتجدول

ارائهمينمايند.
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شکل 42 -الف( نمودار اثر تغيير بار مکانيکی بر مقادیر 
راندم�ان، ضریب قدرت ، جری�ان و لغزش در یك نمونه 

موتور القایی



Locked Rotor Current)1

2(چونولتاژوفرکانسثابتفرضميش��ود،مقاديرجريانوقدرتبايکنس��بتتغییرميکنندوداشتنهرکدامبهمنزلهیمشخص
شدنکمیتديگرینیزاست.
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راهاندازیباراطمینانحاصلکرد.
م��دارکنترلپیچیدهترنس��بتب��هراهاندازي •

DOLمستقیم

بدلی��لايجادتلف��اتهارمونیك��ي1دراتصالمثلث
توصیهميش��ودموتورهايباتوانب��االرابااتصال

مثلثبهبرقمتصلنكنند.

توجه

 19-3-راه اندازي با اتو ترانسفورماتور 

درشكل)45(راهاندازيموتورسهفازالقاييبهکمک
اتوترانسفورماتورنشاندادهشدهاست.دراينروشبراي
ک��مکردنجريانراهان��دازيازکاهشولتاژبهکمکاتو
ترانس��فورماتوراستفادهميش��ود.اتوترانسفورماتورهای
راهان��دازموتورالقايیمطابقش��كل)45(دارايدوس��ر
خروجيهستند.کهدرايننمونهولتاژبرایراهاندازیدر

80%درصدولتاژنامیتامینشدهاست.
درشروعراهاندازي،سروسطاتوترانسفورماتور،ولتاژي
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ش�کل 44 -م�دار ق�درت و نمودار ه�ای مربوط به 
راه اندازی ستاره- مثلث

متناسبباراهاندازیموتوررادراختیارموتورقرارميدهد.
لذاجريانراهاندازيکنترلشدهودرادامهباعبورازمرحله
راهاندازي،مدارکنترلعملتغییراتصالراانجامميدهدو

ولتاژشبكهبهطورکاملبهموتورمیرسد.
اينروشبهسهکلیدقطعووصل)کنتاکتور(ويک
اتوترانسفورماتورمتناس��بباتوانموتوراحتیاجدارد.در
راهان��دازيموتورهايتوانزيادکهام��كانراهاندازيآنها
بصورتس��تاره– مثلثوجودندارد،ازاينروشميتوان

استفادهنمود.

1(تلفاتهارمونیكيازگردشيکجرياندرداخلحلقهاتصالمثلثايجادميشود.اينتلفاتدراتصالستارهوجودندارد.
















