
 استارتر سافت عنوان مقاله: .             

 6 از  1 صفحه

www.AAGER.ir 
-AGTفرم                                                                                                                              021-49736000      

F0197 

 

 اندازی موتورهای القاییهای راهانواع روش

 بخش سوم

 (Soft Starterانداز نرم )راه

 پردازیم.اندازی نرم موتورهای القایی میاندازی موتورهای القایی به راههای راهدر ادامه روش 

فرکانس و ستترعت نامی را در ایتیار گیری موتورهای القایی تا  در این روش کاربر امکان کنترل نحوه شتتتا 

های مکانیکی وارد به بار در حالت اندازی و تنشاندازی، گشتتاور راهطور ویژه بر جریان راهدارد که این موضتو  به

  اندازی و توقف تاثیر گذار است.راه

های قدرت موتور  که به ترمینالدر حقیقت یک تجهیز الکترونیک قدرت است  (  Soft-Starterاستارتر )سافت

توان سترعت استتارتر نییبا استتفاده از ستافت .  پذیردمتصت  شتده و از طریا این تجهیز تیذیه موتور صتورت می

نامی، اتصتال استتارترها پس از رستیدن به فرکانس و ولتا   در بریی انوا  ستافت  کارکرد دائیی موتور را کنترل کرد.

 . است هاستارترها ارائه شد سایتارهای بسیار متنوعی برای سافت. شودموتور به شبکه به صورت مستقیم انجام می

با کنترل زاویه آتش استتتارترها تریستتتورها هستتتند.  درحالت استتتاندارد مویوا الیان ستتوئی ین  در ستتافت

تواند  استتارتر میستافتشتود.  تیذیه موتور کنترل می  گیری مدنظر، ولتا تریستتورها براستان نو  منحنی شتتا 

شتام  ولتا     استتارترهابراستان کنترل پارامترهای متفاوتی طراحی شتده باشتد. عیدتا پارامتر استاستی کنترلی ستافت

 کند.نیاز بارهای مختلف را برطرف میباشد و براسان این پارامتر موتور، جریان موتور و گشتاور موتور می

رمپ و محدود کننده جریان   ولتا انوا   با توجه به ستایتار کنترلی  استتارترها  تر ستافتمویوا دو نو  متداول

 است. 
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ولت به تدری  تا  0لتا  از مقداری از پیش تویین شتتده م    استتتارترهای از نو  ولتا  رمپ ستت   ودر ستتافت

 استتتارترهای ولتا  رمپدرستتافت اندازی نرم و یکنوایت استتت.که نتیجه این کار راه یابد ولتا  نامی افزایش می

  کهکند. با توجه به اینکند و بر استان تیییرات ولتا ، رفتار میمشتخصته جریانی، مشتخصته ولتا ی را دنبال می

دهند  کنترل ولتا  را بر استتتان کنترل زاویه آتش تریستتتتورها انجام میاستتتتارترهای از نو  ولتا  رمپ  ستتتافت

کرد یود درحال برش شتک  مو  ستینوستی فازها هستتند که منجر به ایجاد این مدارات در حین عی درحقیقت  

 شوند.می ها و موتورو افزایش دمای کاب  هارمونیک و باا رفتن تلفات

در این دستته رگواستیون ولتا  یونی کنترل  استتارترهای از نو  محدود کننده جریان هستتند. ته دوم ستافتدست

مویوا جریان مصتترفی توستتت موتور از مقدار تنظیم شتتده فراتر نرود.  پذیرد که  زاویه آتش به نحوی صتتورت می

 شود.ی تنظیم میجریان نام %500تا  %175برای محدودکننده جریان برابر  Set Pointمقدار 

با دهد،  انیکی بار افزایش میموتور را نستبت به مشتخصتات مک  دقت پارامترهایاستتارتر که ستافتجه به اینبا تو

های موتور به بار ها و انوا  حفاظتگیریهای بستتیار مهیی م   انوا  شتتتا استتتارترها قابلیتاستتتفاده از ستتافت

گیری منجر به کاهش هزینه توییرات ادوات مکانیکی، افزایش طول ع وه تصتحی  روند شتتا به  شتود.افزوده می

  شود.عیر سیستم و بهبود مصرف انر ی نیز می

استتارترها با توجه به ایجاد هارمونیک در شتبکه، مشتک تی مانند محدودیت طول کاب  بین با استتفاده از ستافت

 آیند.باا بیشتر به چشم می های با توانآید که این مشک ت در سیستمد میوجوبهاستارتر و موتور نیز سافت

و با توجه به وجود ستایتار کنند  اندازی اولیه را تصتحی  میاستتارترها با کنترل ولتا  روند راهدرهرصتورت ستافت

بتا توجته بته این موضتتتو  کته تیییرات ولتتا  بتاعت  تیییرات  ستتتوئی ینت ، هزینته بتاایی درپی دارنتد. ع وه بر این  

استتارتر یا ستایر ستایتارهای کنترل کننده  درحقیقت با استتفاده از ستافت شتود )نه تیییرات سترعت (گشتتاور می
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کند و درحقیقت در این حالت موتور تحت  بار بر گشتتتاور موتور بلبه میولتا  با تضتتویف قدرت موتور، گشتتتاور  

 فشار قرار دارد که م لو  نیست.

استتارترها قادر به تیییر جهت چریش موتور نیستتند و برای تیییر جهت چریش موتور باید از مویوا ستافت

گیری و رسیدن به دور ام فرآیند شتا استارترها مویوا پس از اتیتجهیزات دیگری استتفاده نیود. به ع وه ستافت

 شود.شوند و تیذیه حالت کارکرد دائم موتور به صورت مسقیم انجام مینامی از مدار حذف می

کنند اما کار میاستتتارترها مویوا بر پایه کنترل زاویه آتش تریستتتورها  طور که ابتدا ذکر شتتد ستتافتهیان

استتفاده شتده استت  . به عنوان م ال در بریی ستایتارها از مقاومتها وجود داردستایتارهای دیگری نیز برای آن

عدد مقاومت موازی توان باا اتصتال دارند که    3بدین ترتیب که سته فاز اعیالی به موتور از طریا یک کالستکه به  

اعیالی تا   کالستکه ول  اند درنتیجه با تیییر مکانیکی موقویتها از یک انتها به شتبکه توزی  متصت  شتدهاین مقاومت

 کند. به موتور تیییر می

انتد م ت  استتتتفتاده از اتوترانس و هتای موتور بته کتار رفتتههتای دیگری نیز برای تیییر ولتتا  ترمینتالروش 

ایی با توجه به مدت زمان مد نظر برای شتتابگیری، تودادی مقاومت  های پلهایی. در روش مقاومتهای پلهمقاومت

    شوند.هایی مشخص از مدار حذف میبودند به ترتیب در زمان شدهکه ابتدا با فازها سری 

با احتیاط کام  مراح  کار را پیش برد زیرا در انوا  مختلف این  اید استتارترها باندازی و تستت ستافتهنگام راه

جی  ورودی به یروو فاز)ها(ی دیگر مستتتقییا از  یوش تیییر شتتوند  ادوات میکن استتت تنها یک یا دو فاز دستتت

 یابند.انتقال می

ها بیشتتر در نحوه  شتوند که تفاوت آنبندی میاستتارترها مویوا در دو دستته آنالوو و دیجیتال دستتهستافت

 های کلی سیستم است. اعیال پارامترها و قابلیت
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نامی، گیری و توقف، مقدار ولتا  اولیه، جریان  های شتتا استتارترهای آنالوو مقادیر مربوط به زماندر ستافت

استتارترهای دیجیتال مویوا با صتفحه  شتود اما ستافتاضتافه جریان مجاز و ... مویوا با استتفاده از ولوم تنظیم می

اندازی نیز های راهاستتتارترهای دیجیتال مویوا الگوریتمدر ستتافتشتتوند.  نیایش و صتتفحه کلید پارامتردهی می

 متنو  هستند.

 بندی نیود:توان دستهصورت زیر میاندازی موتورهای القایی را بهسوم راهپس در نهایت مزایا و موایب روش 

 مزایا:

 اندازی در گشتاور بارهای پایینبهبود جریان راه •

 گیریامکان کنترل نحوه شتا  •

 اندازیامکان ان باق بار و موتور در راه •

 حفاظت در برابر اضافه جریان طوانی مدت •

 ر بارحفاظت بیر مستقیم بر روی گشتاو •

 افزایش طول عیر موتور و بار •

 کاهش هزینه توییرات •

 اندازی موتورهای بدون پ ک()جهت راهاستق ل از نو  موتور  •

 زماناندازی چند موتور به صورت موازی و همراه •

 امکان جدا شدن از موتور زیر بار •
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 معایب:

 صورت صحی اندازی بارهای با گشتاور باا بهعدم توانایی راه •

 عدم کنترل مستقیم سرعت •

 عدم کنترل مستقیم جریان )در بریی سایتارها این قابلیت وجود دارد( •

 عدم حفاظت در برابر قف  شدن شفت •

 عدم حفاظت از موتور حین کارکرد نامتوادل •

 اندازیعدم بهبود صد درصدی جریان راه •

 ریاناندازی باا هیزمان با حفاظت در برابر اضافه جعدم تامین گشتاور راه •

 عدم تاثیر در کارکرد دائیی موتور •

 عدم بررسی موقویت شفت موتور •

 عدم بررسی هیخوانی سرعت و ولتا  اعیالی به موتور •

 عیلکرد متییر با تیییر مشخصات بار  •

 تنظیم سخت پارامترها یصوصا برای بارهای بیر ی ی •

 درنظر نگرفتن مشخصات دقیا موتور  •

 ا اعیال اضافه جریان باع  سویتن موتور شود.(استق ل از نو  موتور ) میکن است ب •

 افزایش زمان حالت گذرا •

 عدم امکان تیییر جهت چریش موتور •

استتارترها توان از ستافتبستیاری از کاربردها با گشتتاور و دقت پایین که سترعت نهایی موتور مهم نیستت میدر  

 استفاده نیود. 

http://www.aager.ir/


 استارتر سافت عنوان مقاله: .             

 6 از  6 صفحه

www.AAGER.ir 
-AGTفرم                                                                                                                              021-49736000      

F0197 

استارترها نیز برپایه سوئی ین  ادوات الکترونیک قدرت طراحی و سایته چنین توجه داشت که سافتباید هم

 ه باایی در پی دارند.مویوا هیانند درایوها هزیناند و بر هیین اسان شده

 

 

 

 با تشکر از حسن توجه شیا

 آگر الکترونیکواحد پشتیبانی شرکت 

 311دایلی 49736000-021

 بهنام احیدنژاد
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