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در شكل ( )36مشخصه گشتاور -دور موتور القايي
و يك نوع بار مكانيكي 1ترسيم شده است.2

نکته 5
در فاصله  Tsتا  Tmهمراه با افزایش ســرعت موتور
مقدار گشــتاور نیز مرتباً زیاد ميشود .ولی با عبور
از نقطه ( Tmگشتاور ماکزیمم) این وضعیت تغییر
نموده و گشتاور شروع به کاهش می نماید .بنابراين
با رسیدن گشتاور موتور (گشتاور محرک) به مقدار
گشــتاور بار (گشــتاور مقاوم) یعنی نقطه ی تالقی
مشــخصه گشــتاور-دور موتور القايي با مشــخصه
گشــتاور -دور بار مکانیکی (نيــروي مقاوم) مطابق
شكل ( )36سرعت موتور تثبيت ميگردد .این نقطه
را نقطــه کار موتور ميگويند .در واقــع برابری دو
گشــتاور موتور و بار مكانيكي سبب تثبيت سرعت

نکته 7
بــرای تحليل رفتــار موتور القايي و بــه حرکت در
آوردن بــار مکانیکــی مقاديــر  Ts ، Tmو  Tnنیز
Ts

ســازندگان
از اهميت بااليي برخوردار اســت که
T
T
موتورهای القایی ،مقدار  Tnو نسبتهاي  Tsو
T Tn
3
بهره بردار
را در برگه مشــخصات فني در اختيار Tm
Tn
قرار ميدهند.
n

m
n

نکته 8
در موتورهای القایی رتور قفســی بجای ســیم پیچ
از هادیهای مفتولی شــکل در هســته رتور استفاده
ميشود .شكل شيار رتورهاي قفسي که مفتولها در
آن جا دارند ،تأثير بسزايي در نحوه عملكرد موتور و
مشخصه گشتاور -دور آن دارد.

موتور در نقطهي كار ميشود.

نکته 6
گشــتاور مورد نظر سازنده موتور القايي در نقطه ی
کار را گشــتاور نامي موتور مينامند و آن را با”“ Tn
نمايش ميدهند .مســلماً اين گشتاور در يك لغزش
و سرعت مشــخص اتفاق ميافتد .که بر روی پالک
موتور نیز یادداشت ميشود.

میدان هادیهایی که در شيارهاي عميق جای دارند
توســط آهن رتور احاطه ميشــوند .در نتیجه مطابق
شــكل (-37ب) موجب ميشــود که میدان اطراف آن
پراکندگی کمتری داشته باشد لذا در مغناطیس نمودن
هسته نقش بیشتری دارد که معادل خاصيت راکتانس
ســلفي بیشتر در رتور است .چنين موتورهايي در نقطه
كار داراي لغزش كمتري هستند و خاصيت كار بهتري
دارند.
از آنجا که سطح مقطع نسبی مفتولهای نزدیکتر به
سطح رتور کوچکتر از مفتولهای عمیق است در نتیجه
مقاومت اهمي بيشتري نسبت به مفتولهای درون شیار
عمیق دارند .گشــتاور موتورهايي كه رتور آنها چنين

 )1مشخصه گشتاور -دور پمپ
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 )2چگونگي مشخصههاي گشتاور – دور بارهاي مقاوم وابسته به عملكرد مكانيكي آن مي باشد و توصيف
آن از حوصله كتاب خارج است.
Data Sheet )3

آسيب بزند .زيرا اضافه بار باعث دریافت جریان بیشتر از
ش��بکه و در نتیجه تولید گرماي اضافي درسيمپيچهاي
موتور ميش��ود و در زمان طوالني منجر به از بین رفتن
عای��ق س��یم و ذوب ش��دن آن ميگردد ک��ه آن را در
اصطالح سوختن سیم پیچ موتور ميگويند.
گاهي آن قدر اضافه بار زياد اس��ت كه موتور قادر به
چرخاندن آن نميش��ود در اين هن��گام ميگويند رتور
قفل ش��ده اس��ت .به محض وقوع این اتفاق برق موتور
باید قطع شود در غیر این صورت سوختن سیم پیچهای
موتور حتمی است.
در حال��ت رت��ور قفل ش��ده جري��ان راهان��دازي از
س��يمپيچهاي موت��ور عبور ميكند ب��ه همين خاطر به
جري��ان راهاندازي ،معموال جريان رتور قفل ش��ده 1نيز
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ميگويند.
مقدار زمانی كهسيمپيچ استاتور موتور القايي با توجه
به جريان رتور قفل ش��ده ميتواند تحمل کند توس��ط
سازنده بصورت نمودار و یا یک عدد در برگه مشخصات
فني موتور ذكر ميگردد .اي��ن زمان براي تنظيم زمان
قطع رله حفاظتي موتور مورد استفاده قرار ميگيرد.

در نمودارش��کل( ،)41جريان روتور قفل شده  6برابر
جريان نامي بوده و  20ثانيه توسط موتور قابل تحمل است.
البته الزم به توضیح است که در بیشتر موارد تغييرات بار
ح��ول مقادير نامي اتفاق می افتد هر چند ممكن اس��ت
در صورت اس��تفاده نادرست از دس��تگاه و يا خرابيهاي
مكانيكي (ناشي از بلبرينگ ،ياتاقان و  )....اضافه بارهايي
تا  25درصد مقدار نامي بار یا حتی بیشتر نيز رخ دهد.
ب��ه همين خاطر مطالعه تأثير تغييرات نيروي مقاوم
بار ب��رروي مقادير لغزش (س��رعت) ،جري��ان ،2ضريب
قدرت و راندمان بسيار با اهميت ميباشد.
انواع منحنی مشخصه خروجي در شكل ( - 42الف)
با یکدیگر نشان داده ش��ده است .کارخانه های سازنده
موت��ور القایی گاهی این اطالع��ات را به صورت جدول
ارائه مينمايند.
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ش�كل - 41نمودار زمان تحمل س�یم پیچه�ا در اضافه
بارهاي مختلف

Locked Rotor Current )1

شكل - 42الف) نمودار اثر تغییر بار مکانیکی بر مقادیر

راندم�ان ،ضریب قدرت  ،جری�ان و لغزش در یک نمونه
موتور القایی
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شدن کميت دیگری نیز است.

راهاندازی  بار اطمينان حاصل كرد.
م��دار كنترل پيچيدهتر نس��بت ب��ه راهاندازي
مستقيم DOL
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توجه
KM3

بدلي��ل ايجاد تلف��ات هارمونيك��ي 1در اتصال مثلث
توصيه ميش��ود موتورهاي با توان ب��اال را با اتصال
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ش�كل - 44م�دار ق�درت و نمودار ه�ای مربوط به
راهاندازی ستاره -مثلث

-3-19راهاندازي با اتو ترانسفورماتور

در شكل ( )45راهاندازي موتور سه فاز القايي به كمك 
اتو ترانسفورماتور نشان داده شده است .در اين روش براي
ک��م کردن جريان راهان��دازي از كاهش ولتاژ به كمك اتو
ترانس��فورماتور استفاده ميش��ود .اتو ترانسفورماتور های
راهان��داز موتور القایی مطابق ش��كل ( )45داراي دو س��ر
خروجي هستند .که در این نمونه ولتاژ برای راهاندازی در
 %80درصد ولتاژ نامی تامین شده است.
در شروع راهاندازي ،سر وسط اتو ترانسفورماتور  ،ولتاژي

متناسب با راهاندازی موتور را در اختیار موتور قرار ميدهد.
لذا جريان راهاندازي كنترل شده و در ادامه با عبور از مرحله
راهاندازي ،مدار كنترل عمل تغيير اتصال را انجام ميدهد و
ولتاژ شبکه به طور کامل به موتور می رسد.
اين روش به سه كليد قطع و وصل ( كنتاكتور) و يك 
اتو ترانسفورماتور متناس��ب با توان موتور احتياج دارد .در
راهان��دازي موتورهاي توان زیاد كه ام��كان راهاندازي آنها
بصورت س��تاره – مثلث وجود ندارد ،از اين روش ميتوان
استفاده نمود.

ت هارمونيکي از گردش يک جريان در داخل حلقه اتصال مثلث ايجاد ميشود.اين تلفات در اتصال ستاره وجود ندارد.
 )1تلفا 
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