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 یی با موتور القا ییآشنا
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  یی شود، موتور القا ی که به وفور در صنعت استفاده م  ی زاتیاز تجه ی کی
 .موتور ها آشنا باشد نیدارد با ا ازین  ی مهندس  هر .است

 یهم برا شما .پرداخت میموتور ها خواه نی ا ی مقاله ما به بررس نیا در
 .دیبا ما همراه باش ستمیس نیبا ا یی آشنا

 

 ست؟ یچ ییموتور القا 1#

به نام موتور نا هم   نیکه هم چن (Induction motor) یی موتور القا  در
 ازیمورد ن ی کیالکتر  انیجر شود، ی شناخته م زین (asynchronous) زمان

  دانیاز م ی س یکترومغناطال یالقا قیگشتاور در روتور از طر  دیتول یبرا
 .دیآ ی استاتور به دست م  چیپ میچرخان س ی س یمغناط

 ی روتور نوع زخم ای ی تواند روتور قفس سنجاب ی موتورها م  نی ا روتور
 طی نوع موتور مورد استفاده در مح نیمتداول تر  یی القا یموتورها .باشد

 .هستند ی مسکون  ای یتجار   ،ی صنعت  یها

 :نوع موتور عبارتند از نیشاخص ا یها ی ژگ یو

 ساده  ساخت •
 ن ییپا ینگهدار  نهیو هز  نهیهز کم •
 یباال و کاف  یی باال و کارا نانیاطم تیقابل •
 یاستارتر و همگام ساز  ی به موتور اضاف ازین عدم •
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 ییموتور القا یقطعات اساس 2#

سه قسمت استاتور، شکاف هوا و روتور   یاساسا دارا یی موتور القا کی
 .است



 

3 www.namatek.com 

 

 (Stator)  استاتور 1-2#

  یموتور ها  در است که ی چرخش ستمیس کیثابت از  ی بخش استاتور
 .شود  ی م  افتی  یی موتور القا رینظ ی ک یالکتر

  ی م  انیجر ستمیچرخان س یاز اجزا ایاستاتور به سمت  کی  قیاز طر یانرژ 
را   ی چرخش  ی س یمغناط دانیم کی ستاتور ا ،یک یموتور الکتر کی در .ابدی

نوع  نیدر ا استاتور .کند ی م  تیکند که آرماتور چرخان را هدا  ی فراهم م 
  یها چیپ میحمل س  یبرا یی مختلف با شکاف ها یها  ی موتور از مهر زن 

 .سه فاز ساخته شده است

  به .درجه از هم جدا شده اند 120  کی به تفک ی ها از نظر هندس چیپ میس
 :شود ی نوع روتور استفاده م  2از  یی القا یدر موتورها  ی طور کل
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 یقفس سنجاب  روتور •
 یزخم  روتور •

 .ستین DC دانیم انیبه جر یاز یدستگاه ن یراه انداز  یبرا

 در ها متصل شود، میتوسط س ی ک یزیاز آن که به طور ف شیروتور ب ولتاژ
 .شود ی روتور القا م یها چیپ میس

 شکاف هوا 2-2#

شود  ی گفته م ی ک یموتور الکتر کیدر  ی واقع  ی ک یزیهوا به شکاف ف شکاف 
در  یضرور  یشکاف بخش نیا .کند  ی و استاتور را از هم جدا م روتور که

 تیعملکرد و قابل یدهایاز کل ی کیشکاف هوا   اندازه موتور است و ی طراح 
 .موتور است  نانیاطم

 به دهد؛ ی م شی را افزا ی س یتلفات شار مغناط  یی ندازه شکاف هوا ا شیافزا
 .شود ی ممکن در نظر گرفته م  زانیم نی فاصله معموال کمتر لیدل نیهم

سر و صدا و مشکالت  جادیمنجر به ا زیکوچک ن اریبس یی شکاف هوا  البته
 .شود ی م  ی کیمکان

 (Rotor) روتور 2#- 3

 .است ی کیدر موتور الکتر  ی سیالکترومغناط  ستمیجزء متحرک س روتور
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 یها دانیها و م چیپ میس نیفعل و انفعال ب لیآن به دل چرخش
  .شود ی گشتاور در اطراف محور روتور م  جادیا باعث است که  ی س یمغناط

 .است ی نوع روتور، روتور قفس سنجاب نی تر جیرا

  یمحور  یمواز  یبا شکاف ها یاستوانه ا هی هسته چند ال کی شامل  روتور
 .است

 

موتور نا هم   ای  ییموتور القا ینام گذار  لیدل 3#
 زمان

  به کنند، ی کمتر از سرعت هم زمان خود کار م  ی موتورها با سرعت نیا
 .شوند ی با نام موتور نا هم زمان شناخته م شتریب لیدل نیهم

 ست؟ یسرعت همزمان چ اما

دوار   نیماش کی در  ی س یمغناط دانیهم زمان سرعت چرخش م سرعت
  ی س یمغناط دانیم .دارد ی فرکانس و تعداد قطب دستگاه بستگ به است و
  ع یشار )توز جادی شده در استاتور موتور نا هم زمان باعث ا جادیا ی چرخش

چرخش  جادی باعث ا لیدل نیهم به شود، ی ( در روتور م یکی لکترا دانیم
 .شود ی در روتور م 
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شار در استاتور، روتور هرگز   انیشار در روتور و جر انیجر نیب ریتاخ لیدل به
سرعت  ی عنی ) دیخود نخواهد رس ی چرخش ی سیمغناط دانیبه سرعت م

 .هم زمان(

 

 

 ییانواع موتور القا 4#

به  ی ک یالکتر یموتور ها نیا انواع .وجود دارد  یی اصل دو نوع موتور القا در
  یتک فاز و موتورها یی القا یدارد که شامل موتورها یبستگ  یمنبع ورود

 .سه فاز هستند یی القا

 (self-starting) موتور خود راه انداز کیتک فاز  یی القا یموتورها
 .موتور خود راه انداز هستند کیسه فاز   یی القا یموتورها ی ول ستند؛ین



 

7 www.namatek.com 

 

 تک فاز ییموتور القا 1-4#

 :تک فاز عبارتند از یی القا  یموتورها انواع

 (Split Phase) فاز منشعب یی القا  موتور •
 (Capacitor Start) استارت خازن یی القا  موتور •
 Capacitor Start) خازن راه انداز و خازن کارکرد یی القا  موتور •

and Capacitor Run) 
 (Shaded Pole) دار قطب هیسا  یی القا  موتور •

 سه فاز ییموتور القا 2-4#

 :سه فاز عبارتند از  یی القا  یموتورها انواع

 (Squirrel Cage) ی قفس سنجاب یی القا  موتور •
 (Slip Ring) حلقه لغزش یی القا  موتور •
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 سه فاز خود راه انداز هستند؟ یچرا موتورها 5#

درجه  120سه فاز، سه خط تک فاز با اختالف فاز  ییموتور القا کی در
چرخان همان اختالف فاز را دارد که   ی س یمغناط دانیم ن ی بنابرا .وجود دارد

 .شود ی باعث حرکت روتور م

  ی م  ی سیدر ابتدا مغناط a که فاز  میریرا در نظر بگ a ،b ،c سه مرحله اگر
حرکت کند،  a چیپ میدر س a به سمت فاز روتور شود که ی ود و سبب مش

جذب و حرکت روتور  باعث شود و ی م ی س یمغناط b فاز یدر لحظه بعد
روتور به صورت خودکار به چرخش خود   نیبنابرا .c فاز سپس .شود ی م

 .ادامه خواهد داد
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 ستند؟یتک فاز خود راه انداز ن یچرا موتورها 6#

 هیتغذ  منبع  .شود ی فاز دارد که باعث چرخش روتور م  کیموتور فقط  نیا
AC دانیم کیشده  ع ی استاتور توز چیپ میاست و در س ی نوسیموج س کی  

 .کند ی م  دیضربان دار تول ی س یمغناط

  دانیضربان دار را به عنوان دو م ی س یمغناط دانیتوان م ی آن جا که م از
  یقطب ها ن ی ا حرکت ،متضاد در حال چرخش فرض کرد  ی س یمغناط

 .کند ی است که روتور قفل کرده و حرکت نم  ع یسر یمخالف به قدر 
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 نینخواهد شد و از ا جادیا یدیگشتاور تول چیدر هنگام شروع ه نیبنابرا
پس از دادن منبع، روتور شروع به چرخش  تنها کند و ی رو موتور کار نم 

 .کند ی کرده و موتور شروع به کار م

 

 

 ییموتور القا یای مزا 7#

  یی به موتور القا  یادیز یا یمزا ی کیالکتر  یانرژ  نی موتور و نحوه تأم ساختار
 .داد میقرار خواه ی طور خالصه در ادامه آن ها را مورد بررس به دهد که ی م
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 ن ییپا  متیق  1-7#

ارزان  اریبس DC سنکرون و یبا موتورها  سهی در مقا یی القا یرهاموتو
  نیا ن،یبنابرا .است یی القا موتورمتوسط   ی طراح لی به دل نیا .هستند

 یو برا  ی صنعت یبا سرعت ثابت در کارها یکاربردها یموتورها اکثرا برا
 AC توان آن را به برق ی م  ی که به راحت  ی و خانگ یتجار  یبرنامه ها

 .شود ی داده م   حیمتصل کرد، ترج

 ن یی پا ینگهدار  نهیهز  2-7#

  یی نسبتا باال یو نگهدار  ریتعم نهیو سنکرون که هز DC یموتورها برخالف 
آن   یرو نگهدار   نیساده است و از ا اریبس یی القا یموتورها ساخت دارند،

 .است نییپا یو نگهدار  ریتعم نهیهز  جهیآسان است و در نت زین
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 سهولت کارکرد  3-7#

به روتور   ی کیاتصال الکتر چیه رایز  ساده است؛ اریبس یی موتور القا کارکرد
چرخان، در اثر حرکت  یها چیپ میمقاومت کم س لیدل  به وجود ندارد که

 .شود نیتأم انیروتور، برق و جر یترانسفورماتور بر رو 

 سرعت  رییتغ 4-7#

سرعت به صورت   معموال .ثابت است بایتقر یی سرعت موتور القا رییتغ
 .کند ی م رییحالت بدون بار و بار مجاز تغ  نی)چند درصد( ب زیناچ ی لیخ

 گشتاور  یشروع باال 5-7#

  ی م باعث است که ادیز اریبس ی کی الکتر یموتور ها نی ا یراه انداز  گشتاور
  دیشود مف ی موتور اعمال مکه بار قبل از شروع  یی کارها یشود موتور برا

 .باشد

گشتاور راه انداز  یسنکرون دارا یفاز برخالف موتورها ۳ یی القا  موتور
تک فاز گشتاور خود راه انداز  یی القا یوجود، موتورها ن ی ا با .خودکار است

  ی م  جادیدر آن ها چرخش ا ی کمک  زات یاز تجه ی استفاده از برخ با ندارند و
 .شود
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 دوام  6-7#

 کیامر آن را به  نیا .دوام آن است یی مهم موتور القا  یایاز مزا  گرید  ی کی
  ی باعث م دوام .کند ی م  لیاز کاربردها تبد یار یبس یآل برا  دهیا نیماش

 .کار کند ریو تعم نهیسال ها بدون هز یشود موتور برا

از کاربردها   یار ینوع موتور ها در بس نی شود ا ی باعث م ای مزا  نیا همه
مورد استفاده قرار   گرید یاز کاربردها یار یو در بس ی خانگ ،یمانند صنعت 

تواند  ی آن ها است که م  یباال یی آن ها کارا  یایمزا  نی از بزرگتر  ی کی .ردیگ
 .هم برسد 97تا ٪ 

است که سرعت موتور با توجه به بار وارد شده   نیموتور ها ا  نیا  ی اصل  بیع
 متفاوت است. 


