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بزرگتر  یبرق تک فاز هستند؛ اما اگر در خانه ها یدارا ایاکثر خانه ها در دن
سه فاز،  یشبکه ها در .دیممکن است متوجه برق سه فاز شو دیدقت کن
را  ی کابل سقف  نی چند لیدل نیشود. به هم ی م  ع یو توز   دیفاز تول 3برق در 

 نیکه برق سه فاز به ما ا دیاست بدان جالب .دینیب ی م  ابانیخ یرهایدر ت 
منبع   کیولت برق از  415ولت و هم از  240از  هم دهد که ی امکان را م

 .میداشته باش کسانی هیتغذ 

 میدر رابطه با برق سه فاز خواه یا هیو پا ی اصل میادامه به مفاه در
 .دیپرداخت. با ما همراه باش

 

 ست؟ یبرق سه فاز چ 1#

  ی کیالکتر  یروین  ع یانتقال و توز  د،یتول   یروش معمول برا کیسه فاز  برق
  نیچند فاز است و متداول تر  ستمینوع س کی  نیا .متناوب است انیجر

 رویانتقال ن یدر سراسر جهان برا ی ک یالکتر یروش مورد استفاده شبکه ها
معموالً مقرون به صرفه تر از مدار تک فاز   مهیس 3مدار سه فاز  کی .است
  یکمتر  یدر آن از ماده هاد رایز است؛ نیخط در ولتاژ زم کی  مهیدو س

 ای یهاد به .شود ی استفاده م  ی کی از توان الکتر ی نیانتقال مقدار مع یبرا
هر دو خط، ولتاژ   نیشود و ولتاژ ب  ی منبع و بار، خط گفته م  نیب یها میس

ولتاژ فاز  ی هر خط و خنث نیشده ب ی ر یاندازه گ ولتاژ .شود ی م  دهیخط نام
 .شود ی م  دهینام
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 برق سه فاز نیقوان 2#

با  ی متناوب  انیجر کی هر  یبرق سه فاز متقارن، سه هاد ستمیس کی در
مرجع مشترک و با اختالف   کینسبت به  کسانیدامنه، فرکانس و ولتاژ 

  نیمشترک معموالً به زم مرجع  .دارند گرید کی نیسوم چرخه ب کیفاز 
ختالف فاز، ولتاژ هر  ا لیدل به .شود ی در نظر گرفته م  نی متصل شده و زم

سوم چرخه   کی ها و  یاز هاد گری د  ی کیسوم چرخه پس از  کیرسانا در 
فاز باعث انتقال   ریتاخ نیا .رسد ی مانده به اوج خود م  ی باق یقبل از هاد

 .شود یمتعادل م ی بار خط کیمداوم توان به 

 دیو تول ی ک یچرخان در موتور الکتر ی س یمغناط دانیم دیتول نیهمچن
 .است ریبا استفاده از ترانسفورماتور امکان پذ  گرید یها شیآرا
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  دهیبرق سه فاز نام یها ستمیمتقارن به عنوان س یسه فاز  یها ستمیس
قدرت نامتقارن سه فاز  یها ستمیس یو اجرا  ی اگرچه طراح رایز شوند؛ ی م

در   اما است؛ ری فاز( امکان پذ رییتغ  اینابرابر  ی)به عنوان مثال، با ولتاژها
متقارن  یها ستمیس یایمزا نی فاقد مهم تر رای شود، ز  ی عمل استفاده نم 

 .هستند

کند،   ی م  هیرا تغذ ی بار متعادل و خط کیسه فاز که  ستمیس کی در
  انیجر گر،یعبارت د به صفر است؛ ی سه هاد یلحظه ا ی ها انیمجموع جر

با عالمت   گریدر دو مورد د انیبرابر با مجموع جر ی در هر رسانا از نظر بزرگ 
دو فاز   یفاز، هاد یدر هر هاد انیجر یبرگشت برا ر یمس .مخالف است

 .است گرید
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 سه فاز  یها ستمیفاز در س ی توال 3#

که در کشور   ییسه مرحله به طور معمول توسط رنگ ها یبرا ی کش میس
وصل شوند   حی صح بیبه ترت  دیبا فازها .شود ی متفاوت است مشخص م

عنوان مثال  به .سه فاز حاصل شود یتا جهت چرخش مورد نظر موتورها 
  ی فاز در پمپ ها و فن ها مهم است؛ چرا که آن ها برعکس کار نم ی توال 

 .کنند

 

 سه فاز یها ستمیس  یای مزا 4#

( استفاده  ی که از دو رسانا )فاز و خنث AC تک فاز هیبا منبع تغذ سهی مقا در
و همان ولتاژ فاز به  ی سه فاز بدون ولتاژ خنث هیمنبع تغذ  کی کند، ی م

برق را با استفاده   شتریبرابر ب 3 تواند، ی ز مدر هر فا انی جر تیو ظرف نیزم
 .کند دی( تولمیدو س  ی)سه بجا شتریب میبرابر س 1.5از فقط 
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  ستمیها را در س آن هستند که  ی خواص یبرق سه فاز دارا یها ستمیس
 :کند ی برق مطلوب م  یروین ع یتوز  یها

بار  کیرا لغو کنند و در صورت  گریکدیدارند  لی فاز تما  یها انیجر •
 ی امکان را فراهم م  نیا ی ژگی و نی ا .رسند ی به صفر م ،ی متعادل خط

  ی را حمل م ی کم  انیجر رایز ابد؛ی کاهش  ی خنث یکند تا اندازه هاد
فاز،   یبار متعادل، تمام رساناها کی با .ندارد انی که جر  نیا ایکند و 

 .داشته باشند ی سانکیتوانند اندازه   ی دارند و م ی کسان ی انیجر
 یرویانتقال ن  م،یسر و کار دار ی بار متعادل خط کیکه با  ی هنگام •

ژنراتور به کاهش  ایموتور  یامر در کاربردها نیا .میدار ی ثابت
 .کند ی ارتعاشات کمک م 

چرخان با   ی س یمغناط دانیم  کیتوانند  ی سه فاز م یها ستمیس •
 ی امر طراح  نیا کنند که دیجهت مشخص و اندازه ثابت تول

به مدار شروع  یاز ین رای کند ز ی را ساده م یک یالکتر یموتورها
 .ستین

 

 برق سه فاز عی و توز  دیتول 5#

از سه   یرا به مجموعه ا ی کیبرق مکان ی ک یژنراتور الکتر کی  روگاه،ین در
ها   چیپ میس .کند  ی م لیژنراتور تبد چیپ می، از هر سAC ی ک یالکتر انیجر

با  اما ها در همان فرکانس قرار دارند؛ انیمرتب شده اند که جر یبه گونه ا
مکمل با  انیجر  سه شود تا ی شکل موج آن ها جبران م  ی قله ها و فرورفتگ
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فراهم  (انیراد π⁄3 2 ایدرجه  120) مسو کی کلیس  کیفاز  یجداساز 
 .کند

 یترانسفورماتورها ولتاژ را از ژنراتورها به سطح مناسب برا روگاه،ین در
ولتاژ   لیاز تبد پس .دهند تا تلفات را به حداقل برسانند ی م  رییانتقال تغ

  هیتغذ  انیکه برق به مشتر  نیدر شبکه انتقال، سرانجام قبل از ا  شتریب
 .شود ی م لیبه استفاده استاندارد تبد ولتاژ شود،

 

 سه فاز یها ستمیدر س یفاز  یمبدل ها  6#

به کار   ازیسه فاز ن زات ی تجه شوند که ی استفاده م  یفاز در موارد یها مبدل
که برق سه فاز در دسترس   ی هنگام .تک فاز داشته باشد  هیمنبع تغذ کیبا 
ممکن است اجازه    یی دل هامب  نیچن .شود ی از آنها استفاده م  ست،ین

 .دهند که فرکانس متنوع باشد و امکان کنترل سرعت را فراهم کند

  تیهدا یمنبع تک فاز برا کیراه آهن از  یوهای از لوکوموت  ی برخ
شوند استفاده   ی م  هی تغذ ی کیالکترون وی درا قیسه فاز که ازطر یموتورها

 .کنند ی م

  شروع خاص است که مات یموتور سه فاز با تنظ کیفاز دوار  بدلم
  نیا  ح،ی صح ی صورت طراح  در .کند ی م  دیرا تول ی سه فاز متعادل  یولتاژها

  کی یموتور سه فاز رو کیاز  ی توانند عملکرد مطلوب  ی دوار م  یمبدل ها
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توسط   یانرژ  رهیذخ ،یدستگاه  نیچن در .کنند ریمنبع تک فاز را امکان پذ
 .شود ی چرخان انجام م یاجزا ی نرسیا

 

 ژنراتور - روش موتور 1-6#

توان توسط  ی ژنراتور سه فاز را م  کیبرق سه فاز به تک فاز  لیتبد یبرا
تواند عملکرد   یژنراتور م-موتور بیترک  نیا .کرد تیموتور تک فاز هدا کی

به دو دستگاه با  اما فاز را فراهم کند؛ لیتبد  نیفرکانس و همچن ضیتعو 
 .دارد اجیخود احت یها و ضررها نهیتمام هز 

 جادیبدون وقفه را ا هی منبع تغذ کیتواند   ی م  نیژنراتور همچن-موتور روش
  .کند ی کار م یبا باتر  DC موتور کی چرخ دنده بزرگ و   کی درکنار کند که

  مجموعه با افت فرکانس موقت تجربه شده با سهیدر مقا  ی بیترک نیچن
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که   ی کند تا زمان  ی م  نیثابت برق را تأم باً یآماده به کار، تقر یاتورهاژنر
 .ژنراتور آماده به کار شروع شود

سه   ستمیس بی تقر  یتوان برا  ی خودکار م یخازن ها و ترانسفورماتورها از
فاز فقط ممکن است   هیولتاژ و زاو  اما استفاده کرد؛ ستایفاز در مبدل فاز ا

 یفرکانس از دستگاه ها یوها یدرا .اشدب دیخاص مف یبارها یبرا
سه فاز متعادل از منبع  هیمنبع تغذ  کی دیتول یقدرت برا ی ک یالکترون

 .کنند ی تک فاز استفاده م   یورود

 

 برق سه فاز یها ستمیدر س یدرست  شی آزما 7#

مهم  اریدرست مدار بس یی کارا یمدار برا کی در  حیفاز صح ی توال  داشتن
که   نی متصل شوند، مگر ا  یبه طور مواز  دیمنبع قدرت سه فاز نبا دو .است

ژنراتور   کیعنوان مثال، هنگام اتصال  به .داشته باشند ی کسان یفاز  ی توال 
  .یهنگام اتصال دو ترانسفورماتور به طور مواز  ای یانرژ   ع ی شبکه توز کیبه 
  ی اضاف انیکند و جر ی صورت، اتصال مانند مدار کوتاه رفتار م  نیا ریغ در
توان جهت چرخش موتور   ی از مراحل م کیهر  ضیتعو با .ابدی  ی م انیجر
 .سه فاز را معکوس کرد یها

ها   انهیجفت پا نیولتاژ ب یر ی توان با اندازه گ  ی فاز دو منبع را م ی توال 
آن ها  نیکم ب اریولتاژ بس یدارا ی ها انهی کرد که پا مشاهده کرد و دییتأ
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 ی نشان م  یشتر یکه ولتاژ ب یی که جفت ها  ی حال در دارند؛ ی کسانیفاز 
 .مختلف هستند یدهند در فازها

 

آزمون  ی توان از ابزارها  ی فاز مطلق، م تی به هو ازیصورت عدم ن در
 .مشاهده استفاده کرد کیچرخش با  ی توال  یی شناسا یچرخش فاز برا

موتور سه فاز   کیاست که از  یآزمون چرخش فاز، ابزار  یاز ابزار ها ی کی
حالت، اطالعات مربوط به جهت   نیا در .شده است  لیتشک یاتور ینیم

  نیدر ا گرید ابزار .شود ی ابزار کسب م سیک قیاز طر مای چرخش مستق
آن ها   از ست کهفاز ا رییتغ ی شبکه داخل کی جفت المپ و  کیآزمون، 

 کند. ی چرخش فاز استفاده م  شینما یبرا


