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 اندازی موتورهای القاییهای راهانواع روش

 بخش اول

 اندازی به روش مستقیمراه

درجه الکتریکی به اختالف زاویه  120موتورهای القایی با توجه به ساختار، قابلیت تبدیل اختالف فاز 

درجه و ...( دارند؛ به عبارت دیگر در موتورهای سه فاز القایی اختالف زمانی بین شکل موج  90درجه،  180)مکانی

این  شود و بدین ترتیببه اختالف موقعیت مکانی تبدیل میایجاد میدان دوار با پیچی فازها با توجه به نوع سیم

 هستند.  "اندازخودراه"دسته از موتورها اصطالحا 

ها ترین روششوند که طی چند مقاله مرسوماندازی میهای متفاوتی راهبا روش موتورهای القایی رایج در صنعت

 را بررسی خواهیم کرد.

باشد. در این روش، سه فاز شبکه قدرت توسط کنتاکتور، سوئیچ، اندازی مستقیم میاندازی، راهاولین روش راه

حض اعمال فرمان وصل، ولتاژ خط سه فاز شبکه شود و به مهای قدرت موتور وارد میرله و ... مستقیما به ترمینال

 شود.بدون هیچ محدودیتی به موتور اعمال می

 کار رفته است.الخصوص کاربردهای فن و پمپ به شدت بهاین روش در صنعت علی

ر های پایین، بیشتدر این روش در لحظه اعمال فرمان وصل، به دلیل پایین بودن ضریب توان موتور در سرعت

ن شود. جریااندازی موتور، صرف مغناطیسی شدن موتور میور از نوع راکتیو است که در لحظات اولیه راهتوان موت

 شود.مغناطیس کنندگی شدید اولیه باعث افزایش جریان اولیه کشیده شده از شبکه می

القایی سه فاز تلف برای یک موتور های مخضریب توان به ازای سرعت به عنوان نمونه منحنی نمودار زیر در 

 باشند.(نمایش داده شده است. )مقادیر به صورت پریونیت می
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دانیم سرعت میدان دوار در میشود. می مربوطلغزش  هباندازی جریان هجومی در لحظه راهترین علت اما مهم

بر رار روتور بمیدان دواسرعت برآیند که سرعت مفهومی نسبی است، اینروتور و استاتور برابر است. با توجه به 

سرعت میدان دوار جریان ایجاد شده در روتور ناشی از لغزش و  مکانیکی روتور )سرعت موتور( مجموع سرعت

دور بر دقیقه، در دور و فرکانس  1440قطب با سرعت نامی  4یی سه فاز باشد. به عنوان مثال در یک موتور القامی

سرعت کلی شار روتور برابر یکدیگر بوده و مقدار آن برابر  نامی سرعت میدان سنکرون، سرعت میدان استاتور و

ها تمرکز ما بیشتر بر روی سرعت کلی میدان دوار باشد. در این مقاله در بین این سرعتدور بر دقیقه می 1500

در سرعت و  قطب 4برای یک موتور القایی سه فاز  طور که عنوان شدروتور و ارتباط آن با لغزش است. همان

مکانیکی روتور در لغزش سرعت  دور بر دقیقه و 1500برابر هرتز، سرعت کلی میدان دوار روتور  50نس نامی فرکا

دور بر  60یعنی برابر  1500-1440سرعت لغزش در این موتور برابر  دور بر دقیقه است. 1440درصد برابر  4

درصد،  4دقیقه است؛ اما این به چه معنا است؟ این بدین معنا است که در سرعت نامی در این موتور با لغزش 

دور بر دقیقه یا یک دور بر ثانیه ) یا یک هرتز!( است و چون  60شود که سرعت آن برابر جریانی در روتور القا می

دور بر دقیقه در حال  1440ه سوار بر روتوری است که با سرعت مکانیکی دور بر دقیق 60این جریان با سرعت 

دور بر دقیقه است، یعنی همان  1500اکن برابر پس سرعت نهایی شار روتور نسبت به یک مرجع سچرخش است، 

 سرعت سنکرون. 

 همواره سرعت سنکرون، سرعت میدان دوار استاتور و سرعت کلی میدانلذا باید توجه داشت که  

 دوار روتور برابر هستند.
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 اندازی دارد؟در لحظه راه ر چه ارتباطی با جریان هجومی شدیداما نکته اخی

 اندازی به این پرسشکلی میدان دوار روتور در لحظه راهبا توجه به برابر بودن سرعت سنکرون و سرعت باید 

ولی سرعت سنکرون با توجه به اعمال ولتاژ برابر صفر است اندازی سرعت مکانیکی روتور در لحظه راهپاسخ داد. 

و با توجه به نکته فوق یعنی برابر  دور بر دقیقه است 1500اندازی مستقیم برابر نامی و فرکانس نامی در روش راه

 1500جریان ایجاد شده در روتور برابر بودن سرعت سنکرون و سرعت کلی میدان دوار روتور، در حقیقت سرعت 

ر واحد سرعت تغییرات شار دو سرعت مکانیکی نیز برابر صفر است. با توجه به قانون القا فراده،  دور بر دقیقه است

شار در روتور باعث افزایش دامنه ولتاژ باالی تغییرات این سرعت کند پس زمان میزان ولتاژ القایی را مشخص می

 ها، جریانهای روتور قفس سنجابی در دو انتها توسط حلقهشود و با توجه به اتصال کوتاه بودن میلهدر آن می

ابد. حال باید دقت داشت که موتور القایی توسط مدار معادل ترانسفورماتور با شکاف یروتور شدیدا افزایش می

شود پس جریان ثانویه ترانسفورماتور که درحقیقت جریان روتور است، به سمت اولیه هوایی تحلیل می

اتور به تهای اسپیچشود و بدین وسیله جریان کشیده شده توسط سیمترانسفورماتور یعنی استاتور منعکس می

اندازی به شدت زیاد است )حدود چند برابر مقدار نامی درنهایت با توجه به این که جریان راه رود.شدت باال می

 %50تا  %30) بین  روداندازی نیز از مقدار نامی فراتر میآن( و گشتاور نیز تابعی از جریان است پس گشتاور راه

ری است و گشتاور به شدت افزایش یافته است، زمان شتابگی شتاب ندهکن تعییننامی(؛ چون گشتاور از مقدار  بیشتر

 یابد.نیز به شدت کاهش می

 توان برشمرد:موارد زیر را می اندازی مستقیم موتوره مزایای راهاز جمل

 کم هزینه است .1
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 توان برشمرد:اندازی مستقیم موتور نیز موارد زیر را میازجمله معایب راه

 اندازیاضافه جریان بیش از حد در لحظه راه .1

 ایی بر روی شبکه قدرتایجاد افت ولتاژ شدید لحظه .2

 سرعت موتورعدم امکان کنترل  .3

 عدم امکان کنترل موقعیت موتور .4

 عدم امکان کنترل نحوه شتابگیری و توقف موتور .5

 اندازیعمال شوک مکانیکی به اجزای موتور و بار در لحظه راها .6

 افزایش استهالک سیستم .7

 بازده سیستم شکاه .8

 حال کار در شبکه محلیایجاد ریپل گشتاور بر روی سایر موتورهای القایی در  .9

 ی موجود بر روی شبکه محلیایادوات الکترونیکی، مخابراتی و روشندر عملکرد  اختاللایجاد  .10

 و ...   .11

 ود.شبه صورت کلی این روش به هیچ وجه برای موتورهایی در رنج توانی متوسط و باال توصیه نمی

 با تشکر از حسن توجه شما

 واحد پشتیبانی شرکت آگر الکترونیک
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