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                                                                                                                                                    چکیده:      

و های موتور القایی و کارکرد آن در دو حالت پایدار و گذرا مورد بررسی  ه آزمایشژدراین پرو      

تشریح در فصل اول اصول اساسی موتورهای القایی  . در ابتداسازی کامپیوتری قرار گرفته است شبیه

                                                                             های بعد به شرح زیر است: و موضوع فصل شده است

، آزمایش بی باری و آزمایش روتور DCهای موتور القایی شامل آزمایش  فصل دوم آزمایش در     

سازی شده اند و در انتهای هر بخش  شبیه MATLABافزار  قفل شده به طور کامل تشریح وسپس با نرم

 اند. سازی با مقادیر واقعی پارامترهای موتور القایی مقایسه  شده نتایج حاصل از شبیه

حالت پایدار موتور القایی مورد بررسی قرار گرفته است .در این فصل  آزمایش  فصل سوم در     

های مختلف موتور القایی  ی مختلف را روی کمیتدهیم وتاثیر بارها بار را روی موتور القایی انجام می

 کنیم. های موتور القایی بررسی می همانند توان،سرعت،لغزش،گشتاور القایی و دیگر کمیت

دو  ،در این فصل فصل چهارم حالت گذرای موتور القایی مورد بررسی قرار گرفته است. در      

عملکرد حین صفر زیر بارهای مختلف و زی از سرعتحالت  عملکرد موتور القایی حین راه اندا

 .کنیم میتغییر ناگهانی بار را بررسی 

 گردد. و فهرست منابع ارائه می هژپرو گیری از در خاتمه هم نتیجه 
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 فصل اول                        

 موتورهای القایی کار اصول                
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 القاییآشنایی با موتورهای  -1-1

ی ژشود که قادرند انر های الکترومکانیکی اطالق می الکتریکی به گروهی از مبدل های ماشین      

ی  الکتریکی به طور پیوسته تبدیل ژانر ی مکانیکی را بهژی مکانیکی و یا انرژالکتریکی را به انر

بندی برحسب  دسته یک بندی کرد. وان دستهت مختلف می های  الکتریکی را از جنبه های ماشینکنند. 

کننده،  ،اعم از منبع یا مصرف DCیاACی الکتریکی  طرف الکتریکی ماشین با یک وسیله یژانرتبادل 

                                                                                         باشد. می 

تبدیل ACی الکتریکی ژمکانیکی را به انری ژیی هستند که انر ژنراتورها ،ACهای ماشین     

دو  ACهای شین  ما کنند. ی مکانیکی تبدیل میژرا به انر ACی الکتریکیژهایی  که انر کنندوموتور می

                   های آسنکرون)القایی(.                                                                   شین  ما های سنکرون و شین  ما دسته هستند:

   DCیک منبع ی یی هستند که جریان میدان آنها به وسیله ها و ژنراتورها موتور های سنکرون شین  ما     

مغناطیستی)عمل  های القایی جریان میدان توسط القای شین  ماشود.در میه تامین جداگان

های  پیچ در سیم ژها ولتا ماشین ایندر .شود ایجاد میهای میدان آنها  چیدرسیم پیتوری( ترانسفورما

 ACاستاتور به شبکه  شود نه بوسیله اتصاالت فیزیکی ازبیرون روتور. روتور در اثر القا ایجاد می

های  شود. به همین علت به آنها ماشین به علت القا برقرار میACشود و در روتور جریان متصل می

رود به  ر محدود است وبه ندرت به کار مینراتوژکاربرد این ماشینها به صورت  شود. القایی گفته می

 موتورهای القایی دوار بر سه نوعند:  این ماشینها به موتورهای القایی معروفند. همین دلیل

 فاز    موتورهای القایی تک -1

 موتورهای القایی دو فاز -2

 سه فاز موتورهای القایی  -3
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فاز هستند ولی  با وجود این  از نوع سهموتورهای مورد استفاده در صنعت درصد قابل توجهی از       

فاز دسترسی ندارند مورد استفاده  شوند ودر مناطقی که به شبکه سه موتورهای تکفاز نیز ساخته می

 گیرند. قرار می

امروزه موتورهای القایی درصد قابل توجهی از نیروی محرکه مکانیکی صنایع را تامین         

دن "دلیل این امر پایین بو کنند. می
قیمت

  
" این موتورها در مقایسه با دیگر موتور های معمول ⁄

نیاز کم به  روان و بی صدا کار کردن ، عمر طوالنی و باشد. یا سنکرون می DCمانند موتورهای 

 یا سنکرون است. DCتعمیر و نگهداری از دیگر مزایای موتورهای القایی در مقایسه با موتورهای 

 

 القایی  سه فازساختمان موتورهای -1-2

موتورهای القایی یکی از ماشینهای پرمصرف در صنایع بوده و حاوی یک قسمت ساکن به نام      

روتور بر روی محور نصب بوده و درون استاتور  باشند. استاتور و یک قسمت دوار به نام روتور می

مورق بوده و از فوالد هسته استاتور  چرخد ولذا بین روتور و استاتور شکاف هوایی وجود دارد. می

شود.  روتور نیز مورق بوده و از مواد فرومغناطیستی مرغوب ساخته می شود. مرغوب تهیه می

شان راستاتور موتورهای القایی همان ساختار فیزیکی ماشینهای سنکرون را دارد ولی ساختار روتو

 است:روتور موتورهای القایی سه فاز از نظر ساختمان بر دو نوع  متفاوت است.

 سیم پیچ مسی یا آلمینیومی جاسازی شده است. ،شده:درون شیارهای روتور پیچی  روتور سیم-1

 میله های مسی یا آلمینیومی جاسازی شده است. ،روتورقفس سنجابی: درون شیارهای روتور -2

و نگهداری آن به  گرانتر از موتور القایی قفس سنجابی است شده پیچی  روتور سیمموتور القایی با       

  روتور سیمتر است. به همین علت موتورهای القایی با  علت فرسایش ناشی از جاروبکها مشکل

 روند. به ندرت به کار می شده پیچی
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 بندی  موتورهای القایی قفس سنجابی طبقه-1-2-1

اسب برای صنعت با بارهای مکانیکی گوناکون مواجه هستیم. برای ایجاد محیطی منمعموال در      

راه اندازی و کارعادی این بارهای مکانیکی،انواع مختلفی از موتورهای قفس سنجابی به بازار 

گشتاور مخصوص طراحی -های سرعت خصهشطراحان، روتورهای مختلفی را با م عرضه شد.

های  ( یک دسته طرح استاندارد با منحنیNEMAالمللی سازندگان وسایل برقی) انجمن بین کردند.

را در چهار  موتورهای القایی قفس سنجابی گشتاورمختلف را تعریف و دسته بندی کرده است.-سرعت

 اند. نیز وجود داشتند که امروزه منسوخ شده FوEالبته قبال کالس های  سازند. می D,C,B,Aکالس 

ی کالس ها 1-1در شکل باشد. تفاوت عمده در طراحی این کالسها نحوه تغییر مقاومت مدار روتور می

های مختلف موتور القایی نشان داده  گشتاور کالس-منحنی سرعت 2-1مختلف موتور القایی ودر شکل 

             اند. شده

 

 موتور القایی قفس سنجابی        مختلف های کالس - 1-1شکل                                     

                  

 یقفس سنجاب های مختلف موتور القایی گشتاور کالس-نمودار سرعت  - 2-1شکل                     
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 القاییمفاهیم اساسی در یک موتور -1-3

 چگونگی ایجاد گشتاور القایی در یک موتور القایی-1-3-1

شبکه را به استاتور یک موتور القایی وصل کنیم یک مجموعه جریان سه فاز از آن  ژولتا اگر   

چرخد.سرعت  کنند که در جهت ساعتگرد می ایجاد می   یک میدان مغناطیستیاین جریانها  گذرد. می

 عبارت است از: مغناطیستی چرخش این میدان

                                                          =
121 

 
 

f      بر حسب  ژولتا فرکانسHz 

P      های ماشین تعداد قطب 

کند. توجه شود این  ی درآنها القا میژولتاگذرد و  های روتور میمیدان مغناطیستی دوار از میله این     

های روتور را  القایی در میلهژحرکت نسبی روتور نسبت به میدان مغناطیستی استاتور است که ولتا

جر به ایجاد جریان القایی من ژولتا های روتور در طرفین، به دلیل اتصال کوتاه بودن میله کند. ایجاد می

 کند. را ایجاد می   سرانجام جریان روتور میدان مغناطیستی روتور  ها شده و الکتریکی در میله

در نهایت روتور در جهت گشتاور القایی  شود و در روتور گشتاور القا می    و   ار واکنش     

 ماشین عبارت است از:گشتاور القایی  کند. گیرد و شروع به چرخیدن می ماشین شتاب می

                                                              =k   Х   

 

 لغزش روتور-1-3-2

های روتورهم به  القا شده در میلهژولتا و جریان روتور بستگی دارد. ژبه ولتا موتورهای القاییرفتار 

در واقع این حرکت نسبی روتور  بستگی دارد.سرعت روتور نسبت به میدان مغناطیستی استاتور 
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برای  کند. د میاهای روتور را ایج القایی در میله ژنسبت به میدان مغناطیستی استاتور است که ولتا

 کنیم: توصیف این حرکت نسبی از مفهوم لغزش استفاده می

 s=
        

     
 

 :سرعت میدان مغناطیستی استاتور      

 :سرعت مکانیکی محور روتور   

،روتور با سرعت  s=1اگر  .باشد  s=1تا s=1 چرخند که می موتورهای القایی با سرعتی تمام       

 روتور ساکن است. s=1چرخد و اگر  سنکرون می

 

 فرکانس الکتریکی روتور-1-3-3

 گویند. ترانسفورماتور دوار میباشد که گاهی به آن  عملکرد موتور القایی شبیه ترانسفورماتور می   

کند ولی  ی در ثانویه )روتور(القا میژدر موتور القایی همانند ترانسفورماتور اولیه)استاتور( ولتا

س انس روتور و فرکنرابطه بین فرکا برخالف ترانسفورماتور ثانویه لزوما با اولیه هم فرکاتس نیست.

 باشد: استاتور به صورت زیر می

                                                                  =s   

ولی اگر روتور با سرعت  شود (روتور با استاتور هم فرکانس میs=1اگر روتور یک موتور قفل شود)

 شود. (فرکانس روتور صفر میs=1سنکرون بچرخد)

 

 

 های القایی بهره برداری از ماشین-1-4

 قرار گیرند: بهره برداری توانند مورد های القایی در سه حالت زیر می ماشین  

 حالت موتوری-1-4-1
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 و میدان گردان استاتور شود وصل میACی سه فاز  ماشین القایی به شبکههای  پایانه در این حالت     

 می در به چرخشروتور  شود.   گیرد وگشتاور حاصل می شکل گرفته ،عمل القا در روتور صورت می

 است وهمواره سرعت آن از سرعت سنکرون کمتر است. nوسرعت آن در نهایت آید  

                                                     n<   

n       سرعت روتور 

 سرعت سنکرون         

 

 ریژنراتوحالت -1-4-2

توسط روتور  ی سه فاز وصل کرده و به یک شبکهی یک  ماشین القایی سه فاز را   ها اگر پایانه     

یک گرداننده خارجی با سرعتی بیش از سرعت سنکرون به چرخش در آوریم در این صورت جهت 

 کند. عمل می رژنراتو گشتاور القایی آن معکوس شده وماشین به صورت 

 

 حالت ترمزی-1-4-3

کند توالی فازهای اعمالی به استاتور ناگهان  اگر هنگامی که ماشین القایی به صورت موتور کار می   

تغییر یابد، در این صورت جهت چرخش میدان  acbبه توالی فاز  abcفاز عوض شود واز توالی 

 آید. شود وحالت ترمزی پیش می گردان استاتور نسبت به جهت چرخش روتور عوض می

 

  معادل موتورهای القاییمدار -1-5

این مدار معادل ما را  دهیم. در این بخش مدار معادل موتور القایی را مورد بررسی قرار می       

های موتور القایی از جمله بازده ،ضریب توان،گشتاور راه اندازی،گشتاور  کند که مشخصه یاری می

مدار مطرح شده دراین بخش  یم.های دیگر موتور را به دست آور ماکزیمم و بسیاری از مشخصه

شود. از  های مختلف مربوط می ر عادی موتور در لغزش مربوط به حالت ماندگار)مانا( بوده وبه کا

برای تحلیل آنها در  تورمتعادل هستند، فاز از نظر ساختمان روتور و استا سه ییی که موتورها آنجا

 دهیم. ر میلعه قرا فاز را مورد مطا   حالت مانا مدار معادل تک
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 گیری نتیجه

های مربوط به هر بخش در  سازی ه ،موتور القایی از جهات زیر بررسی شد و شبیهژدر این پرو   

 اجرا شد: MATLABافزار  مورد آن با استفاده از نرم

، آزمایش بی باری و آزمایش روتور قفل شده برای تعیین DCهای موتور القایی شامل آزمایش  آزمایش-

 پارامترهای آن

های  کارکردحالت پایدار موتور القایی شامل آزمایش بار برای تعیین تاثیر بارهای مختلف روی کمیت -

 مختلف موتور القایی 

 حالت گذرای موتور القایی -

ها و تجهیزات قدرت از جمله  سازی سیستم افزار بسیار مفیدی برای شبیه ، نرم MATLABافزار  نرم    

های مختلف در اختیار کاربران  ی وسیعی با بلوک افزار کتابخانه باشد. این نرم موتورهای القایی می

 دهد. ومهندسان قدرت قرار می

سازی کردیم.همانطور که دیدیم  افزار شبیه های موتور القایی را در این نرم در فصل دوم آزمایش      

 ها، خطاهای بسیار ناچیزی با مقادیر واقعی داشتند. سازی پارامترهای موتور القایی حاصل از این شبیه

سازی شد که از این نتایج  افزار شبیه در فصل سوم کارکرد حالت پایدار موتور القایی با این نرم  

رد.برای نمونه دیدیم که بازده ماکزیمم در بار نامی توان برای کارکرد موتور القایی استفاده ک می

 دهد. دهد و کمی پایین تر از بار نامی رخ می موتور القایی رخ نمی

بسیار مفیدی  عاتسازی شد که اطال افزار شبیه در فصل چهارم حالت گذرای موتور القایی با این نرم   

اندازی ویا هنگام تغییر ناگهانی بار در اختیار  اندازی موتور القایی همچون مقدار جریان راه هنگام راه

 .قرار داد
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