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  اریاست که در صنعت بس یکاربرد یی القا یاز موتورها ی ک یموتور داالندر 
 م،یده رییاست سرعت موتور را تغ ازیکه ن ی مدارات در .شود ی استفاده م 

 .انتخاب مناسب است  کی موتور داالندر 

مدار قدرت و فرمان    ی و طراح یمقاله با موتور داالندر، نحوه سر بند نیا در
 .شد میموتور آشنا خواه نیا یبرا

 

 سه فازه  ییالقا یسرعت موتورها 1#

  دانیسرعت روتور تابع سرعت م ی موتور سه فازه روتور قفس سنجاب  در
  ی م  تیتبع ریتورها از رابطه زمو نیسنکرون در ا سرعت .دوار استاتور است

 .کند

 

با فرکانس و رابطه  میدوار استاتور رابطه مستق دانیتوجه به رابطه باال م با
 شی فرکانس سرعت افزا شیبا افزا نیبنابرا .عکس با تعداد قطب دارد



 

2 www.namatek.com 

  حی فرکانس کار موتور ممکن است عملکرد صح رییتغ  با .افتیخواهد 
سرعت بهتر است تعداد  رییتغ یبرا نیبنابرا .میموتور را از دست بده

 .میده رییقطب ها را تغ

تر در  قیعم ی کم چیپ میس یر یمحل قرارگ اریچند سرعته ش یموتورها در
 .قرار خواهد گرفت چیپ میآن چند دسته س درون شود و ی نظر گرفته م

اول   چیپ میس هی مجزا دارد که با تغذ چیپ میموتور دو سرعته دو س مثال
دوم موتور با چهار قطب کار خواهد  چیپ میس هیموتور با دو قطب و با تغذ

 .دوم سرعت موتور دو برابر خواهد شد چیپ میس هیبا تغذ  نیبنابرا .کرد

 کیکامال مجزا هستند که در  چیپ میگونه موتورها شامل چند س نیا
برق دار   با .کنند ی چند موتور مجزا عمل م  مانند پوسته قرار گرفته اند و

ندارند و  ی اتصال برق چیها ه چیپ میس هیبق چ، یپ میس کیکردن 
 .بالعکس

 :بی معا

 دارند  یی باال می مصرف س چیپ میوجود چند س لیدل به •
 دارند  یادیحجم و وزن ز ،یچیپ میس یحجم باال لیدل به •

باال را شامل  بیچند سرعته وجود دارد که معا یاز موتورها یگر ید نوع
 .شود ی نم

 .پرداخت مینوع موتورها خواه نیا  ی ادامه به بررس در
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 موتور داالندر  2#

 

  میدسته س کی)آسنکرون( دو سرعته داالندر فقط  یی سه فاز القا یموتورها
دور مختلف   دو سه فاز( دارند و یبرا چیپ میدسته شامل سه س کی) چیپ

 .کنند ی تعداد قطب ها( فراهم م ریی)با تغ چیپ م یس کی نیرا با هم

( به  چیپ میها )دو سر هر س چیپ میشش سر از س ی معمول   یموتورها در
هر  چیپ میدو سر س w1,w2 و v1,v2 وu1,u2 شود و یتخته کلم منتقل م 

موتور داالندر هر کالف به دو بخش  در اما .ها هستند چیپ میاز س کی
منتقل   یانشعاب به سربند کیاز آن ها وسط هر کدام  از شده و می تقس
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 u1, v1, w1 با اتصال شبکه به ریمطابق شکل ز ن یبنابرا .شده است
 .داشت میاتصال مثلث خواه

 

اتصال  u2, v2, w2 هیبه هم و تغذ u1, v1, w1 وصل کردن سه راس با
 –ستاره  یراه انداز  مدار .داشت می( خواهیستاره دوبل )دو ستاره مواز 

  ی سه فازه تک سرعته معمول  یی القا یموتورها یوط به راه انداز مرب  مثلث
 .است

  چیمثلث و ستاره موتور داالندر ه یکه شکل ها دیداشته باش توجه
موتور داالندر با  در .ندارد مثلث –ستاره  یبا مفهوم مدار راه انداز  ی ارتباط

 میدر حالت مثلث دور کند و در حالت ستاره دوبل دور تند را خواه هیتغذ 
 ی موتور داالندر تعداد قطب ها از حالت تند به کند دو برابر م  در .داشت
 .خواهد کرد رییتغ  2  بیسرعت موتور با ضر نیبنابرا شود و

موتورها   نیدر ا 2از   شتریب ای کمتر   بیبا ضر ی حرکت موتور با سرعت امکان
 .برابر سرعت دور کند خواهد بود  2سرعت دور تند  همواره ندارد ووجود 

کنترل  یچرا که برا ستیموتورها صادق ن نیکنترل سرعت در ا مفهوم
در موتور  اما .داشت میسرعت خواه نییتع یبازه مشخص برا کی سرعت 
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دو سرعت موتور  نیب دیداالندر مفهوم انتخاب سرعت مطرح است که با
 .م یکن را انتخاب ی کی

 

 دو سرعته  یمدار قدرت راه انداز  3#

تک سرعته از دو   یی القا یموتورها مثلث –ستاره  یمدار راه انداز  در
 .میگرفت ی کنتاکتور بهره م 

ها را طبق حالت  یکه سربند میدار یبه مدار  ازین زیموتور داالندر ن  یبرا
موتور  نیقدرت مناسب ا مدار .متصل کند هی گفته شده در باال به تغذ یها

 .نشان داده شده است ریدر شکل ز
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متصل  u1 v1 w1 سه فاز به k1m شکل، با عمل کردن کنتاکتور مطابق
 .خواهد شد یدر حالت ستاره )دور کند( راه انداز  موتور  خواهند شد و

اتصال کوتاه  ی سه سر قبل k2m و عمل کردن کنتاکتور k1m قطع  با
  نیبنابرا .اعمال خواهد کرد u2 v2 w2 ز را بهسه فا k3m خواهند شد و

 .خواهد شد یموتور در حالت ستاره دوبل )دور تند( راه انداز 
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جهت   رییفاز موجب تغ ی توال  رییتغ  زیموتور ن نیتوجه داشت که در ا دیبا
  ی متصل م u1 به یدور کند هر فاز در  نیبنابرا .چرخش موتور خواهد شد

  نیاز ا زیسرها ن هیبق .متصل شود u2 به دیشود و در دور تند همان فاز با
 .ستندین ی قاعده مستثن 

سرعت   رییفازها عوض شود با تغ یاز مثلث به ستاره دوبل جا رییدر تغ اگر
خطرناک و   اریبس نیا عوض خواهد شد و زیموتور جهت چرخش ن

 .نامطلوب است

  ی مصرف انیمتال استفاده شده است چرا که جر ی مدار از دو ب  نیا در
 دیمتال ها با ی کدام از ب هر .ستند یموتور در دوحالت کند و تند برابر ن

 .موتور درآن دور باشند انیمتناسب با جر

 .شود ی م  فی داالندر تعر یموتورها  ینوع مدار قدرت برا دو

هر دو سرعت   یبرا وزیدسته ف  کیمدار قدرت به روش وابسته از  در
دسته   کیهر سرعت  یروش قدرت مستقل برا در شود اما ی استفاده م 

 .شود ی جداگانه در نظر گرفته م  وزیف
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 دو سرعته  یمدار فرمان راه انداز  4#

  1که کنتاکتور  میدان ی شده در بخش قبل م ی توجه به مدار قدرت طراح  با
با   3و  2 یکنتاکتورها دیبا .کند ی م  ریدور کند موتور را امکان پذ یی به تنها

 .شود یهم عمل کنند تا موتور با دور تند راه انداز 

با هم فعال  2و   1 یکنتاکتورها دیتوجه داشت که هرگز نبا دیبا حتما
شرط   نیبنابرا .شد میشوند چرا که با اتصال کوتاه سه فاز مواجه خواه

 .است 1فعال بودن کنتاکتور  ری غ 3و  2 یفعال شدن کنتاکتورها

 ریموتور داالندر دو سرعته انتخاب دور آزاد در شکل ز یفرمان راه انداز  مدار
 .نشان داده شده است
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دلخواه با  توان موتور را به  ی م  ی عنی مدار انتخاب سرعت آزاد است  نیا در
موتور استاپ شود   دیدور با رییتغ  یبرا کرد و یکند راه انداز  ایدور تند 

به   ازیموارد در ضمن کار ن یار یبس  در اانتخاب شود ام یسپس دور بعد
 ی ب یجهت به مدار فرمان انتخاب دور ترت  نیهم به .دور وجود دارد رییتغ
  ی بهره م ریمنظور از مدار نشان داده شده در شکل ز نیبد .میدار ازین
 .میریگ
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راه   یکمتر  انیجر جهیموتور با دور کند و در نت ی بیانتخاب دور ترت  در
داد اما امکان   تیوضع  رییتوان به دور تند تغ  ی م سپس .شود ی م یانداز 
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تواند   ی از دور تند به کند م بازگشت .بازگشت از دور تند به کند وجود ندارد
 .برساند بیبه موتور آس

  1کنتاکتور  نی به بوب مایبرق مستق S2 توجه به شکل با استارت کردن با
باز رله  غهیکند و ت  ی م  کی را تحر ی ا شهیرله ش کی شود بلکه ی متصل نم 

 .دارد ی مدار باز نگه م هیبق یرا برا نایجر  ریمس یا شهیش

 

موتور داالندر دو   یمدار قدرت و فرمان راه انداز  5#
 سرعته چپگرد راستگرد

مدار قدرت چپگرد راستگرد با مدار قدرت داالندر دو سرعته، مدار  قیتلف با
خواهد   لیموتور داالندر دو سرعته چپگرد راستگرد تشک یفرمان راه انداز 

  نیمدار دالندر دو سرعته است با ا  قایسمت راست مدار دق بخش .شد
 .شود ی م هیبا بخش سمت چپ تغذ  ی شبکه اصل یجا به تفاوت که

 .است ی همان مدار قدرت چپگرد راستگرد معمول زیسمت چپ ن بخش
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توان  ی توجه به الزامات مربوط به عمل کردن کنتاکتورها در مدار قدرت م با
موتور داالندر دو سرعته چپگرد راستگرد   یراه انداز  یرا برا ری مدار فرمان ز
 .در نظر گرفت
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  رییرمان تغمدار قدرت و ف  ،یمقاله با موتور داالندر، نحوه سر بند نیا در
 .میسرعت و جهت آشنا شد


