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موتورهای تکفاز

از آنج��ا که جریان راه اندازی موتورهای القایی تکفاز 
ب��ا خازن دائم کار کم اس��ت بنابراین برای قطع و وصل 
پی در پی در ش��بکه برق کمتر ایجاد اش��کال مي کند. 
همچنی��ن از ویژگی های دیگر این موتورس��ادگی مدار 

تغییر جهت در آن مي باشد. 
در موتور های قطب چاکدار مطابق شکل)11( جهت 
چرخش همواره ثابت و از س��مت چاکدار یک قطب به 

سمت بدون چاک قطب دیگر مي باشد.

2-8-مقایسه موتورهای القایی تکفاز

ه��ر یک از موتورهای القای��ی تکفاز در جای خاصی 
کاربرد دارند. در شکل)13( مشخصه های گشتاور- دور 
کلیه موتورهای القایی تکفاز با یکدیگر مقایس��ه ش��ده 
اس��ت. با توجه به شکل)13( مش��خص است که موتور 

القایی دو خازنی از بیشترین گشتاور راه اندازی برخوردار 
بوده و کمترین گش��تاور مربوط به موتور قطب چاکدار 

است.
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شکل13-  مقایسه مشخصه ی گشتاور- دور موتورهای القایی   
تکفاز 

همچنین دیگر خصوصیات تقریبی هر یک از موتورهای القایی بطور خالصه در جدول)1( آورده شده است.

مقایسه تقریبي

قيمت)به درصد(

محدوده ي توان

)اسب بخار(

بازده در بار نامي

)به درصد(

ضریب توان
در بار نامي

گشتاور راه اندازي

)درصد از گشتاور 

نامي(

نوع موتور القایي تکفاز

فاز شکسته150~0/65200 ~ 650/5 ~ 155~ 1000/05

خازن دایم کار30~0/9150 ~ 700/7 ~ 660~ 1400/125

خازن راه انداز400~0/65250~ 650/5 ~ 1055~ 1200/125

دوخازني450~0/9250 ~ 700/7 ~ 1060~ 1800/125

قطب چاکدار60 ~0/420 ~ 400/25 ~ 1615~ 500/01

جدول 1-  مقایسه ویژگی انواع موتورهای القایی تکفاز  

بيشتر بدانيد
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موتورهای تکفاز

سيم پيچ تحريك
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سيم پيچ تحريك
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شکل15-  شکل ظاهری موتور یونیورسال  

بطور کلی بــرای بهبود عملکرد موتور یونیورســال 
در جریــان متناوب باید مالحظات ویژه ای در طراحی، 

ساختمان و سیم پیچی آن رعایت گردد. 

یکی از خصوصیات موتور یونیورسال افزایش سرعت 
آن در بی باری و کاهش سرعت آن در زیر بار مي باشد. 
این همان خاصیت موتور سری است. زیرا بر اثر کاهش 
جریان آرمیچر Ia ، فوران )شار مغناطیسی قطب ها( نیز 
کاهش مي یابد و در نتیجه بــرای جبران ولتاژ آرمیچر 
طبق رابطه )2-5(، رتور باید با سرعت بیشتری بچرخد.1

Ea=Kϕω
 

             
در رابطه)5-2(:

Ea    ولتاژ آرمیچر بر حسب ولت 
K    ضریــب ثابتی اســت که به ســاختمان موتور 

بستگی دارد    
 ϕ   شار مغناطیسی زیر هر قطب بر حسب وبر 
ω   سرعت زاویه رتور بر حسب رادیان بر ثانیه 

	

البته گشــتاور موتور یونیورســال بــه دلیل وجود 
راکتانس ســیم پیچهای آرمیچــر و قطبها و همچنین 
عکس العمل آرمیچر از موتور ســری کمتر اســت. این 
تفاوت در مشــخصه گشــتاور آنها در شکل)16( نشان 

داده شده است.
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شکل16-  مشخصه گشتاور- دور موتور یونیورسال

از محاسن این نوع موتور حجم کم و سبکی وزن آن 

1(	برای توضیح بیشتر این رابطه به کتاب ماشین DC رجوع کنید.

)5-2(

کلکتور












