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 :شگفتاریپ

اما یکی از مشکالت ای در صنایع مختلف پیدا کرده است. الکتروموتور القایی سه فاز کاربرد گسترده 

این  مچنین کنترل دوره ها است.وتورها جریان راه اندازی زیاد آنمرتبط با این نوع الکتروم

 نیست. DCهای الکتروموتورها به سادگی موتور

اندازی می ب تقلیل جریان راهجاندازی می باشد که موهای راهر این پروژه هدف بررسی انواع روشد

ساختار موتورهای ها و نتایج شبیه سازی با کامپیوتر و های کنترل دور الکتروموتورشوند همچنین روش

 .نیز بررسی خواهد شد انتخاب بهینه موتور طریقه القایی و هایکنترل مدرن موتورالقایی و 
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 فصل اول

 مقدمه

یا  هااند. در تمامی کارخانهوان و متنوعی در صنایع پیدا کردهمروزه، موتورهای الکتریکی کاربردهای فراا

مختلف،  هایتوانها و کرد که با اندازه توان موتورهای الکتریکی فراوانی را پیداواحدهای صنعتی، می

 آورند.بارهای گوناگون را به حرکت در می

موتورهای الکتریکی وسایلی هستند که انرژی الکتریکی را به انرژی مکانیکی تبدیل می کنند. این 

 قابل تقسیم هستند.قایی، سنکرون و مخصوص ، آسنکرون یا الDC کلی دستهچهار  بهموتورها 

در صنعت و ابعاد مختلف زندگی رواج هستند  ACموتورهای نوع ازسنکرون یا القایی که آموتورهای 

  ارزان بودن و همچنین سهولت تعمیرات  ،قدرت باال ،که علت آن هم سادگی ساخت اند فراوان یافته

جهت کنترل سرعت این موتورها  . )این موتورها فاقد جاروبک و مساله کموتاسیون هستند( می باشد

 قابلیت تغییر فرکانس بهره گرفت.توان از درایو با می

فشار های باال در دو سطح ولتاژ فشار ضعیف و فاز معموالً در صنایع و در توان موتورهای القایی سه

گیرند، در حالیکه موتورهای القایی تک فاز بیشتر در توان های کوچک متوسط مورد استفاده قرار می

 رود.کیلووات باالتر نمی 5/3از  معموال ساخته شده و قدرت آنها

برابر جریان نامی  8لی ا 5اگر موتور القایی به صورت مستقیم راه اندازی شود, جریان راه اندازی آن به 

یابد که باعث افت شدید ولتاژ در شبکه قدرت متصل به آن و ایجاد اثرات نامطلوب در موتور افزایش می

 بعضی از این اثرات نامطلوب عبارتند از:  ،خواهد شد
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 ;روتور مدل قفسیانتهایی های ها و حلقهاثرات مخرب روی میله

  ;های استاتورپیری عایق و صدمه دیدگی سیم پیچ 

 .زیر بار شوددر  بروز شوک مکانیکی مخرب روی موتور که ممکن است منجر به توقف موتور 

 Induction) ی( و ژنراتورهاInduction Motorsموتورها ) در دو بخشکال  ییالقا یهانیماش

Generatorsکی در در موتور الکتریکی تبدیل انرژی الکتریکی به انرژی مکانیشود. یم تعریف یی( القا

قدرت الکتریکی   ، ACو یکنوع موتور  DCگیرد. در موتورهای قسمت گردندۀ ماشین صورت می

، این نوع ماشینها را می توان موضوعشود. با توجه به میتوسط کلکتور و جاروبکها مستقیماً به رتور داده 

ریکی قدرت الکت ACموتور ترین نوع. در معمولی( نامیدConduction motorموتورهای هدایتی )

ست مانند ثانویۀ ترانسفور ماتور دریافت بطور القایی در شود و رتور قدرت رامستقیماً به رتور هدایت نمی

طور  هنوز آن ییالقا یژنراتورهامی کند. به این دلیل این نوع موتورها به نام موتورهای القایی معروفند. 

 یتوجه خود را به موتورها مراجعخود را باز نکرده اند و اکثر  یجا یروگاهیدر صنعت ن دیو شا دیکه با

 زیدر آنها ن یعنیاست,  ییالقا یموتورها هیشب زین ییالقا یدارند. ساختمان ژنراتورها یمعطوف م ییالقا

 .رندرتور و استاتور وجود دا

و پسس از   1888اما در سال  .تسال در فرانسه اختراع شد کوالیتوسط ن 1882در سال  ییموتور القا نیاول

سسال بعسد    کی یروتور قفس ییموتور القا نیثبت شد. اول یمتحده به طور رسم االتینقل مکان تسال به ا

 نیس ا دیس تول نسه یدر زم یکس یتکن یهسا  شسرفت یدر اروپا اختراع شسد. پ  یدوبرولسک وویدول لییخایتوسط م

اسسب بخسار بسا     122 یبسا قسدرت خروجس    ییالقسا  یموتور 1134که در سال  افتیادامه  ییموتورها تا جا

را  ییالقسا  یموتورهسا  نید. امروزه پرکساربردتر ساخته ش 1813سال  اسب بخاری 5/3برابر موتور  یحجم

  .دهند یم لیتشک یروتور قفس سنجاب یموتورها
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 های همیشگی سازندگان و بهره برداران موتورهای القسایی بسوده  ش جریان راه اندازی یکی از دغدغهکاه

قسرار گیسرد.   های القایی مورد تجزیه و تحلیسل  های راه اندازی موتوراست. در این پروژه, سعی شده روش

هسای آمساده   های شسبیه سسازی مبتنسی بسر بلسوک     لوک دیاگرامنکته مهم در مورد این روش, بکارگیری ب

صسورت اسستفاده از هسر کسدام از       دهنسد کسه در  ها نشان مسی باشد. نتایج شبیه سازیالمانهای مداری می

 .یابدچشمگیری کاهش میهای راه اندازی, جریان راه اندازی به مقدار روش

 به شرح زیر است: DCی موتورهای القایی نسبت به موتورهای مزایا 

 و معموالً نمی شکند به خصوص نوع قفسه سنجابیالعاده محکم است خیلی ساده و فوق   .1

 ت کم بوده و قابل اعتماد است.دارای قیم .2

از این . و در موقع کار عادی احتیاج به جاروبک نداردی کافی باال است ه اندازهدارای راندمان ب .3

 ضمناً دارای ضریب قدرت نسبتاً خوبی است. رو تلفات اصطکاک کمتری داشته

 به حداقل  تعمیر احتیاج دارد .4

ندارد. بخصوص  کردناه می افتد و احتیاج به سنکرونحالت سکون بدون نیاز به موتور دیگر ر از .5

 بسیار ساده است. آن در نوع قفس سنجابی راه اندازی

 :های القایی هم به شرح زیر قابل ذکر استموتور معایبدر مقابل 

 مان، سرعت آن قابل تغییر نیست.بدون از دست دادن قسمتی از راند .1

 د.افزایش بار، سرعت آن تقلیل می یاببا  .2

 . کمتر است DCگشتاور راه اندازی آن از موتور  .3

 



  

  

  

   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید
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 :نتیجه گیری

بساالتر،  نظیر نیاز بسه نگهسداری کمتسر، قابلیست اطمینسان      به علت داشتن مزایای زیادی موتورهای القایی 

طسور   مختلسف بسه   ، قابلیست عملکسرد در محسیط هسای    هزینه، وزن، حجم واینرسی کمتر، راندمان بیشتر

طور ه ، موتور های القایی بکاربردها بیشتر با توجه به مزایای فوق در .گیردوسیعی مورد استفاده قرار می

ورهسای القسایی فقسط در    از موتدر گششسته  . شسوند هسای الکتریکسی تسرجیح داده مسی    وسیع بر سایر موتور

تسرجیح داده    dcیکار بردهای سرعت متغیسر موتورهسا   کاربردهای سرعت ثابت استفاده شده است و در

که روشهای مرسوم در کنترل سرعت موتورهای القایی هم غیر اقتصادی  بود . این امر ناشی از آناندشده

 و هم دارای راندمان کم بوده است.

کنترل امکان ساخت  طراحی و ساخت ادوات الکترونیک قدرت  اهش در هزینهها و کبا بهبود در قابلیت

از نظسر هزینسه و    موتورهای القایی بوجود آمده است که در برخسی مسوارد حتسی   های مناسب برای کننده

همچنسین   .اسستفاده از اینورترهسای سسه فساز و    انسد  نیز پیشسی گرفتسه   dcهای با موتور عملکرد از محرکه

 موجب تحول در روشهای کنترل موتورهای القایی شده است.ac  به acمبدلهای 

روش های راه اندازی موتسور القسایی و کنتسرل جریسان راه انسدازی آن بصسورت       در این پروژه سعی شد تا 

که روش های مرسسوم تسری   تجزیه و تحلیل گردد. در حالی خالصه, مفید, کامل و مناسب شبیه سازی و

 نیز برای کنترل جریان و گشتاور راه اندازی موجود می باشند. 

 

 

 



62 
 

 :منابع

 ماشین های الکتریکی چاپمن -1

س.سن )ترجمه پروفسور مهرداد عابسدی و مهنسدس محمسد تقسی     ماشین های الکتریکی دکتر پ -2

 نبوی(

 کتاب بیم بهارا -3

 




