
 مشخصات الکتروموتور  

كشتملك مشخصاتی كه كوی كالك كلكترویمتیتواتكمنوتسنو كرول كلتراته كرینو كهوكرولی كیكول كلد لی كحین كرتتوكمنویهكیك
 .كمنگوههكلكتروست كیجینزلتكر كخنتوتكیكهمروكرو كریو كرتعثكآنكر كیتجی كر كگتا كه كمنشتهكدتتی 

یسته كر كرولحكیكول كلد لیكرول كرولی كم لوكمورتر كیكلدرصتبكحین كهورتهرتوكیكر ككهمككمتیتواتكلكترویكختلد كالك ككذل 
كمرتلكیك...كمنومتس ك.

كمشصاتی كه كوی كالك كاتكدتشر كم كشتد كر كرتوكمعمتلكعبتویو كلیك:

 No ك:كشمتو كتتخر كش  كیتتطكهتوختد

Typeمتجتهكرته كیكستكهوكمتتیب كرتكهتوختد كرتس كر كآنكك:شخختملكههن كمشخخصاخختتككو كلكترویكمتیتوكه كهوكهتیتكتاكهتوختد ك
كلشتو كشته:

  A ك=ی لهثوكجوستنكمجتیكلكترویكمتیتوكولكدشتنكمن ا كه كمنزلنكجوستنكدبتس كرنشروكلیكمق لوككتقكیكرهت

ك.هو كهتوككتقكمق لوكیسوكه كشتهكلدرصتبكرتو كمتیتوكلكترویكامنش ك  

 Vكه كدبتس كیكرتژكرنشروكیكستكهمروكر كتنمكالنچیت كلكترویكمتیتوكلعمتلكگوهه=كیكرتژكهتو كلكترویكمتیتوكمنبتش كك

كاویزكهتوكهو ك)روقكلسولن(ك05لكترویكمتیتوكرتس كهوككوهتدسكHZك05ك 

كاویزكهتوكهو ك)كوهتدسكروقكروخ كهشتوات(ك05لكترویكمتیتوكرتس كهوككوهتدسككHZك05 

كامننكمنبتش كهیوك  0055اویزكمثككك05كذلكلكترویكمتیتو كه كهوككوهتدسككهلوهكلویبتطككوهتدسكرتكمتیتواتكلكترویكهیو:كدتر ك 
ك.كدننتك0055كهسگوكهیوشك05ككوهتدسكهوكمتیتوكلكتروی

 R.P. M. ك=كدشتنكهاو  كهیوكلكترویكمتیتوكهوكسككهقنق كهوكوی كشقتكخویج كمنبتش

 KW. ك=مق لوكیتلنكلكترویكمتیتوكولكدشتنكمن ا

=كمعو كلنكلسنكلتتكه كلسنكلكترویكمتیتوكهوكشبت كروقكVك085/225ترویمتیتو كدتشخر كش  كرتهككلككالك كوی كلگو:ككدتر  
یكتك)كیكرتژكرننكسكككتیكیك225یكتكه كروخ كلیكهشختواتكلتخراته كمنشختهكرتس كراتوتكمثهثكیكهوكهشتوات كه كیكرتژككككك005

كدتل(كهلود كمثلكلسولنكرتس كراتوتكترتو كرنر كشتهك.

 IPكلكترویكمتیتوكهوكمقترلكگوهكیكغبتوكیك..كیكربقكج یلكیسوكمنبتش .=كمنزلنكیاتظتك



 لركعتتكعمتم كلكترویمتیتوكمعمتك  

  

 
Electric Motor 

 اطالعات عمومی در مورد الکتروموتور

كمقدمه 

ر ككهو .كعملكعتسكآنكه كیب سلكیوهتكمتتدنت سخككمتیتوكلكتروست ك كلكتروسنخخخنرخ كولكرخ كیوهختكمتتدنت كیب سلكم كككك
شخته.كلسنكهیكیتخنه كرجزكهوكعمهتوهك كمشختر كست سگوكانخرو .كلهثوكمتیتوات كككككلكتروسنخنر كلتخت كیتتخطكژدولیتوكلدجتیكم ككك
رتینككیكات كهسگو كدظنوكدنوی كلكترویتهوو  كلمتكمتیتواتس كه كروكلتخت كال س  كلكتروست كیتتخطكلكترویمنوترنسكهتوكم ك

ك.هوو  كامكیجتهكهلود لثوكالنزیلكتروسككهتوكم 

وه كدنویس كروكگنلس  كهه كلسنكلتختكه كیقر كه كسككمته كیتملكجوستنكلكتروسننر كییتكلثوكسككمن لنكمنوترنن كقولوكم ك
ل ك كوییتوكر كعهتكگشرتیو كه كدتش كلیكدنویس كلتتكه كشته.كهوكسككمتیتوكلترتلد وی كآنكمته كلیكتت كمن لنكلعمتلكم 

كگوهه.شته كم وییتوكلعمتلكم ل كمعننكلیكمیتوكوییتوكر كر ككتحه 

ك 

لغهبكمتیتوات كلكتروست كهیلود  كلمتكمتیتوكخط كامكیجتهكهلود .كهوكسككمتیتوكهیلوكرصشكمریو ك)ه كمعمتالًكهوینكمتیتوك
شته.كوییتوكشتملكآاوورتات كلكتروست كلتتكه كوی كسككقتبكتنمكالنچ كش  كلتت(كوییتوكیكرصشكثترتكلترتیتوكختلد  كم 

شته.كهوكیلقعكآومنچوكآنكرصشكشته كلمتكلسنكیلژ كعمتمتًكر كغهطكرتتوكروه كم  كلسنكقتبكلغهبكآومنچوكختلد  كم لتت.كگوكچ
شته.كرتكشختهكستكآنكرصشكلیكژدولیتوكلتختكه كهوكآنكیكرتژكخویج كلسجتهكم ككلیكمتیتوكلتختكه كر كآنكیكرتژكیویه كلعمتلكم ك

یتلدو كر كعوتلنكآومنچوكرتشو .كرول كتتخرنكمتیتواتس كیتوكستكلترتیتوكم یتج كر كرولی كمتشخننك كاوكه لیكلیكرصشخیت كویكك
 هوو .رننتوكتته كهنریتس كولكهوكم لو كلتراته كم 

ك 

 انواع موتور الکتریکی  



  DCموتورهای 

سككتنمكیكتتخر كش  كرتهكیكشتملك0820ست كلیكلیكننكمتیتوات كهیلوك كلگوكدگتسنمكلیكننك كیتتخطكمتستلككتوله كهوكتختلككك
ش .كسككآاوورت كهلئمكهوكیتطكظو كقولوكهله كش  كرته.كیقر كه كیوكرته كم آیسصر كشخ  كآیلهكه كهوكسككظو كجنت كغتر ك

هلهكه كجوستنكموجوكر كلكزلسشكسككمن لنكآم كیكدشخختنكم هوه كتخنمكیتلكآاوورتكر كگوهشكهوكم كجوستد كلیكتخنمكعبتوكم ك
شته كلمتكگتاتًكرجت ك.كلسنكمتیتوكلغهبكهوكهكتیت ككنزسككم لو كدشتنكهله كم شتهل كلرول كتخنمكم كمنوترننخ كهلسو ك

كشته.مته كتم كجنت ك كلیكآبكدمككلتراته كم 

هلول كآومنچو كلیكآاوورت كلكتروست كلتخخخت.كسككتخخختسنیكگوهشخخخ كر كدتیكهمتیتیتوكجیتكجوستنككDCمتیتوكهكتخخنككك
هوكآومنچوكجوستنكستر كیكآاوورتات كلكتروست  كآاوورت كهلئم كولكهوككلكتروست كولكهوكاوكتخخخنتخلكهیكرختوكروعتسكم كهو كیتكك

ر كمجمتع كل كلیكیكرتژكیكجوستنكعبتو كلیكتخخخنمكالنچیت كمتیتوكیكرتوككDCرنوینكمتیتوكجذبكیكهكعكهوو .كتخخخوعتكمتیتوك
كمتیتوكستكگشرتیوكیومز ك كرنرگ كهلوه.

جوستنكلتت.كمعمتالًكتوعتكیتتطكیكرتژكمرننوكستكعبتوكجوستنكیكرتكیلرنر كر كیكرتژكیكگشرتیوكآنكیلرنر كر ككDCتوعتكمتیتوك
لتخراته كلیكیهیتك)دتع كههن كینننوكهاو  كیعخعنتكتخنمكالنی(كهوكتنمكالنچ كمتیتوكستكرتكهلشرنكسككموبعكیكرتژكمرننوك كهورولكككك

ك  كمعمتالًكلیكآنكهوكهتوروهات یتلد كهوكتخخوعریت كالتسننكگشخخرتیو كیستهكلسجتهكهوشخخته.كر كنلكلسوت كلسنكدتاكلیكمتیتوكم م 
كهوو .یوهشنك)هشش (كدظنوككتتمتینتاتكلتراته كم 

لمختكرخ كاویختلكهوكرولی كهكتخخخنككمی یهسریت كمرع ه كیجتهكهلوهكه كرنخخخنتو كلیكلسنكمی یهسریتكدتشخخخ كلیكدنتیكر ككككك
توكهو كیكاوكچ كه كتوعتكمتی جتویرتیتس كرول كلیاتلكر كهمتیتیتوكلتت.كتتسشكجتویرتیتكیكهمتیتیتوك كلسجتهكلحطتت كم

رتسنتكمیتمروككشتوكهله كشتد كیتكلیاتلكختر كولكروقولوكهوو .كد كیویتكلسنكلحطتت كموجوكر كتوكیكرتالیوكرتش  كجتویرتیتكم 
هو كیكر كلسنكمعو كلتتكه كجتویرتیتكشختهكرهت كلسنكلموكسككمی یهستكرتالیو كولكوی كتوعتكلسجتهكم كحخ ل كمتیتوكم ك

هو .كلسنكهوو .كلیاخختلكدتقاكلكتروست كدنزكیتكن كدتسزكلكتروست كهوكم لوكمراخخلكم لیكرننكوكر كدنتیكر كیعتسضكالن لكم دیتسرتًك
وید  كرتكقولوكهلهنكآاوورتات كهلئمكهوكهلخلكیكتخخنمكالنچیتكهوككمشخختكتكرتكجترجتكهوهنكهوینكمتیتوكرتكرنوینكآنكلیكرننكم ك

كم.وتنرنوینكر كسككرولی كر ینكجتویرككم 

ك 

 موتورهای میدان سیم پیچی شده 

یتلنكرتكآاوورتات كلكتروست كیعتسضكهوه.كرتكینننوكجوستنكمن لنكولكم كDCآاوورتات كهلئمكهوك)لتخخخرتیتو(كرنوید كسككمتیتوك
یتلدنمكدنبتكتوعت/گشرتیوكمتیتوكولكینننوكهانم.كلگوكتنمكالنچ كمن لنكر كحتوتك)تنمكالنچ كوی كآاوورت كلكتروست (كم 

تلی كقولوكهله كشته كسككتخو كرتكتنمكالنچ كآومنچوكقولوكهله كشته كسككمتیتوكگشرتیوكرتال كهمكتوعتكیكلگوكر كحتوتكمك
یتلدنمكرول كر تتكآیوهنكیر كتوعتكرنشروكلمتكرتكگشرتیوكر كامتنكمنزلنكمتیتوكتوعتكرتالكرتكگشرتیوكهمكختلانمكهلشت.كم 



آلكلتتكیكهمروك كجوستنكمن لنكولكهمروكامكهونم.كلسنكیتونككرول كیوهشنكلكتروست كیكرننتو كلیكهتوروهات كمشتر كآنكلس  
كیتلد كموجوكر كیذ كیجینزلتكسككجعب كهد  كمرننوكمتتدنت كشته.یتونككم هتوروهكلسنك

 موتورهای یونیورسال 

من لنكتنمكالنچ كش  كمتیتوكسونتوتتلكلتت.كلتمكلسنكمتیتواتكلیكلسنكیلقعنتكگوكر كش  كلتتككDCست كلیكلدتلاكمتیتوات ك
هتوككACگوكچ كه كلغهبكعمكًكلسنكمتیتواتكرتكینذس كرتتوكروه كلكACیكامككDCیتلنكامكرتكجوستنكهخ كلسنكمتیتواختكولكم كك

من لنكتخنمكالنچ كشخ  كر كجوستنكمروتیبككككDCهوو .كلحختلكهتوكلسنكمتیتواتكروكلسنكلتخت كلتختكه كیقر كسككمتیتوككككم 
شته كجوستنكامكهوكتنمكالنچ كمن لنكیكامكهوكتنمكالنچ كآومنچوك)یكهوكمن لدیت كمنوترنن كمورج (كامزمتنكینننوكیحلكم 

هو كیكروترولسنكدنوی كمتتدنت كلسجتهكش  كامتلو كر ینكینننوكختلا كرته.كهوكعملكمتیتوكرتسنر كر كحتوتكختح كرولی كم 

تتیگتو كهلشر كرتش ك)لمه لدس/ولهرتدسكرتسنر كم دظوكقولوكگنود (كیكمتیتوكدیتس كعمتمتًكهلول كهتولس ككACشتهكیتكرتكجوستنك
كختكاكختلا كرته.كDCهمرو كدنبتكر كسككمتیتوكمعتهلك

كDCات كدتع كمتیتوات كولكوی كمتیتواتس كه كهلول كمشخخصاخخ ككACیتلنكینذس كمزستكلسنكمتیتواتكلسنكلتخختكه كم 
انرو كرتتوكروه كخاتحتًكلسوت كلسنكمتیتواتكهلول كگشرتیوكول كلد لی كرننتوكرتالكیكرولی كرننتوكجمعكیكجتوكهوكتوعریت كرتالك

اتكیعمنوكیكدگی لو كیكمشخخختلكقترهنتكلرمنوتنكآدیتتخخختكه كر كعهتكیجتهكهمتیتیتوكلسجتهكانخخخرو .كجوب كموا كلسنكمتیتو

هوكهترگتایتس كدظنوككACیوسنكمتیتوات كشتد  كلمتكعمتم شتهكیكهوكدرنج كلسنكمتیتواتكر كد وتكهوكحوتسعكمشتا  كم م 
كشتد  كانرو .مصهتطكهنكیكلرزلوات كروق كه كگتاتًكلتراته كم 

ك 

  ACموتورهای 

  موتورهایAC تک فاز 

معمتكروسنكمتیتوكیكككتیكمتیتوكتخوتوینكقطبكچته لوكلتخت كه كلغهبكهوكهترگت كاتس كرتتوكم كویهكه كگشرتیوكالتسننكدنتیككك
یكككتیكمتیتوكلكقتس ككACاخت كروق ك كلجختقیت كمتهوییستكیكهسگوككتلییكختدگ كهتچك.كدتاكهسگوكمتیتوكككهلودخ  كدظنوكالوتخ كك

 كگشرتیوكیتلدوویه.كعمتمتًكلسنكمتیتواتكم لتت كه كلغهبكهوككتلییكرزواكدظنوكمتشننككبتتشتس كیكخشككهنككبت كرتتوكم 
كول كلد لی كرزوگرو كولكرتكلتراته كلیكسككتنمكالنیكول كلد لیكر كامول كسككختینكول كلد لیكیكسككههن كگوسزكلیكموهزك كلسجتهكهوو .

یكول كلد لی ك كختینكیكتخخنمكالنیكول كلد لی كلیكروسقكسككهتخخر كلیكهورتهریت كییتككشخختوككووكوی كههن كگوسزكلیكموهزكاوگت
هو .كاوگتم كه كمتیتوكر كتوعتكشختد .كختینكر كلكزلسشكگشرتیوكول كلد لی كمتیتوكهمككم كهیلوك كر كموبعكروقكمراخلكم ك

كشته كختینكیكتنمكالنیكول كلد لیكتو كش  كولكلیكموبعكروق كهورتهریتككعتلكم دتم كوتن  كههن كگوسزكلیكموهزككعتلكش  ك كهتر
كهو .تتیه كهوكلسنكاوگتیكمتیتوكیویتكرتكتنمكالنیكلحه كعملكم ج لكم 



كسه فاز ACموتورهای 

شته.كلسنكمتیتواتكلیكلخرك ك)ستكچو ككتی(كلتراته كم كACرول كهتوروهات كدنتیمو كر كیتلنكرتالیو كلیكمتیتوات كلكقتس كت ككتیك
هوو .ككتیكمتجتهكرننككتیات كینذس كچو ككتیكلكتروست كرول كلسجتهكسككمن لنكلكترویمنوترننخخ كهیلوكهویدشخختنك كلتخخراته كم 

نوترننخخ كمن لنكلد .كلیكروسقكلكقت كلكترویملغهبك كوییتوكشخختملكیع له كاتهسیت كمنخخ كلتخختكه كهوككتالهكقولوكهله كشخخ  
هو  كه كهوكدرنج كموجوكر كلسجتهكسككمن لنكمنوترنن كمرعتهلكهوو  كش  كیكمنوترننخ كهیلوكهوكلسنكاتهسیتكلكقت كجوستنكم ك

كشتهكه كمتیتوكهوكجیتكگوهشكمن لنكر كیوهتكهوكآس .متجبكم 

هوآس كرتسنخخر كامتلو كمتیتوكرتكتخخوعر ككلسنكدتاكلیكمتیتوكرتكدتیكمتیتوكلكقتس كمعوی كلتخخت.كرول كلسوت كلسنكمتیتوكر كیوهت
جتهكات كهوكوییتوكلسهمروكلیككوهتدسكموبعكینذس كلعمتك كر كمتیتوك كرچوخ  كچولكه كهوكغنوكلسنكحخخختوتكمن لنكمرعتهلكهوو  

ی كودصتلا كش .كلتراته كلیكلسنكدتاكمتیتوكهوكهتوروهات كیوهشنكدظنوككتهتمتینتاتك كه كهوكآنكر كمتیتوكیوهشنكآتوتوینكمع
شتهكیتكسككمن لنكمنوترنن كلتخت كوییكر كوییكهوكیتلكلكزلسشكلتت.كر كتنمكالنچیت كوییتوكجوستنكمن لنكج لس كلعمتلكم ك

كACالنتتخر كلسجتهكشخته كه كهوكمتیتوكتوتوینكیجتهكهلوه كمتیتوكر كحتوتكامزمتنكرتكمن لنكمنوترنن كهیلوكدتش كلیكروقككك
هوكلرر لككACیتلدنمكر كعوتلنكمتك كجوستنكامكرتتوكروه.توعتكمتیتوكوتوینكولكم آس .كمتیتوات كتت ككتیك كر كگوهشكهوكم 

ر ككوهتدسكینذس كرنخرگ كهلوهكیكمق لوككنزشك كستكلخرك كهوكتخوعتكچوخشكرننكوییتوكیكمن لنكلتخرتیتوك كگشرتیوكیتكن  كككك
 كرتكهتر كتنمكالنچیتكستكقطبیتس كهوكمتیتوكهكیتلنكرتكهلشرنهو .كینننوكتوعتكهوكلسنكدتاكلیكمتیتواتكولكم متیتوكولكیعنننكم 

هو  كممتنكتتخت.كر كاوكیتلكرتكالنشوكتكلكترویدنككویشخنكیكختمتشكهوهدشختنكتخوعتكمن لنكهیلوكمنوترنن كینننوكم ككك
كق وتكم كیتلدنمكرتكینننوكهلهنككوهتدسكموبعكینذس ك كهورولكستوتلختكیو كروكوی كتوعتكمتیتواتكهلشر كرتشنم.

 ای موتورهای پله

ل كلتخخت كه كهوكآنكسككوییتوكهوید ك كشخختملكآاوورتات كهلئم كیتتخخطكسكككدتاكهسگو كلیكمتیتوات كلكتروست كمتیتوكاله 
وهنب كلیكل كیشته.كسككمتیتوكاله شتد  كهورولكم هتر كلیكآاوورتات كختوج كه كر كحتوتكلكترویدنت كویشنكیكختمتشكم 

كل كهوكیتكریت ل كتخته كیتتطكرصش كلیكسككتننرمكهد  كیكسككتخهتدتئن كلتخت.كمتیتوات كاله كككDCسككمتیتوكلكتروست ك
ل كهورولكیتلدو كرننتوكآولیكرچوخو .كمتیتوات كاله ل كدنبرتكهورولكش  ك كم گنود  كلمتكمتیتوات كاله متقعنر كمعنو كقولوكم 

 كرتسژ كیقر كه كرصش كلیكسككتننرمكهسجنرتلكهلولكشخ  كرتكهتمهنتیوكست كلیككومیت كتخننخرمیت كیوظنمكمتقعنتكلتخت كككك
كهورولككومتنكستوكرتشو .

 موتورهای خطی 

سككمتیتوكخط كلتختتختًكسككمتیتوكلكتروست كلتختكه كلیكیتكتكهیلوكهوكآم  كیتكرجت كلسوت كسككگشرتیوك)چوخش(كگوهش كككك
كشك كرتجتهكآیوه.كمتیتوات كخط كلغهبكیتكن كهو  كسككدنوی كخط كیتتخطكلسجتهكسككمن لنكلكترویمنوترنن كتنتوكهوكرتك

یتلدن كسككمتیتوكخط كولكهوكسككقطتوكتوسعكلكننوكمتگهنتكمشتا  كهون كه كهوكآنكقطتوكل كانرو .كم متیتوات كلكقتس كستكاله 
كهو .م كالویلیوی كیمننك



 كیتلنكمتتدنت ك كولكیب سلكرمتیتوكجوستنكمروتیبكسككمتشننكلكتروست كلتتكه كرتكجوستنكمروتیبكینذس كش  كیكیتلنكلكتروست

كلیكهیكقنمتكلحه كیشتنلكش  :كACچوخش كستكخط كم كدمتس .كمتیتوكجوستنكمروتیبك

كهو .*لترتیتو:كانر كختوج كیكمعمتالًكثترتكه كرتكلتراته كلیكجوستنكجوستنكمروتیبكمن لنكهیلوكلسجتهكم 

ج كر كمن لنكهیلوكیتكن كش  كیتتطكلترتیتو كگشرتیوك*وییتو:كانر كهلخه كیكمریو كه كر كمیتوكخویج كمرالكش  كیكرتكیت
كهو .یتكن كم 

كشتد :رو  كم لیكدظوكدتاكوییتوكمتوهكلتراته كقولوكگوكر كهوكمتیتوات كمتیتوات كجوستنكمروتیبكر كهیكحتوتكربق 

تواتكمن لنكلكتروست كوییتوكچوخ .كهوكلسنكدتاكمتییمتنكه كهوكآنكوییتوكهقنقتًكرتكتوعتكمن لنكهیلوكم *متیتوكتوتوینكستكام
كشته.ر كیتنه كسككموبعكختوج كیتمننكم 

كآس .*متیتوكلتوتوینكستكلكقتس كه كهوكآنكمن لنكلكتروست كوییتوكلیكلكقت كمن لنكلترتیتوكال س كم 

ك 

 تاریخچه

دنتتالكینخككلحختلكمن لنكمنوترننخ كهیلوكولكالتس كگذلو كهوهكیكول كولكرول كلتخراته كلیكمن لنكهیلوكر كعوتلنكسككككككك0882هوك
گتكنهئتك»ك0880لیكلیكلسنكلحتلكرول كرولی كسككمتیتولكقتس كهیككتیكلتراته كهوه.كهوكك0880دنوی كمتتدنت كرتیكهوه.كهوكتتلك

ك)كولوسس »Galileo Ferrarisدرتسجكییقنقتتكختهكولكهوكقتكبكك0888قتی كولكهوكلسنكرتو كآغتیكهوهكیكهوك(كمنخخخرقكًكییقن
ك.تهطور كعهتیكهوكیتوسنكلسرتكنتكلولس كهلهل كر كآهتهم مقتك 

هوو  كستهكم «كلدقكبكحخخوعر كهیی»آغتیكهوهكچنز كرتهكه كلمویی كروخ كلیكآنكر كعوتلنكك0888یوهر كه كدنتتالكینخككهوكك
ات كرتالد ككن كآتخختدروكلدوژ كلكتروست كیكامچوننكلمتتنكلدرقتلكلدوژ كلكتروست كهوكرتلكمنخختكتچوله كلسنكیوهتكر كیت

لدجتمن .كقبلكلیكلخرولاكمتیتوات كجوستنكمروتیبكر كیتخخنه كینخخككمتیتواتكر كیتخخنه كیوهتكهلئمكسككاته كهوكمنتنكمن لنك
 كیتلنكههترتوات كمتیتوكولكیذ كهوهكر كرتوسته كم كآم د .كینككر كلسنكدتر كلشتو كهوهمنوترنن كثترتكر كیوهتكهوكم 

لسكتكمری  كرول كك5٫۶00٫0۹۶متیتوكر كیتخنه كمن لد كهیلوكر كیوهتكهوآس .كینخككرع اتكمتكقكر كهنبكیقكلمرنتیكشمتو ككك
كات كینككدنزكانتكدتاكختح كلیكمتیتوكلكقتس كرته.لخرولاكمتیتوكختهكش .كلسنكمتیتوكه كهوكرننتو كلیكعتس

منصتسلكلتخنبتیسیكسككمتیتوكتخ ككتیكوییتوكقانخ كلخرولاكهوه.كلسنكدتاكمتیتوكلمویی كر كرتوكیتنع كرول ككككك08۹5هوكتختلكك
كشتههتوروهات كگتدتگتنكلتراته كم 

 موتور جریان متناوب سه فاز القایی



 كیسژ كهوكشتهكرتكلتراته كم ات كه كتننرمكینذس كت ككتیك)ستكچو ككتی(كهوكهترو كلتتكلیكلسنكگتد كمتیتواهوكرنشخروكمیلك
ات كرتالیوكلتخراته كلیكلسنكمتیتواتكرنخنتوكولسجكلتت.كلخرك كیلیس كرننكاوكسككلیكت ككتیكینذس كهوو  كرتعثكر كیجتهكككق وت

كشتهكه كهلول كتوعر كثترتكلتت.آم نكسككمن لنكهیلوكمرعتهلكم 

شته.كلسنكجوستنكر كرتوكمرقترلكات كوییتوكم نكهوكاته هوكسككمتیتوكلكقتس كمن لنكمنوترنن كهیلوكمتجبكلكقت كسككجوست
ل كه كآیوهكه كمتجبكچوخشكوییتوكهوكجیتكمن لنكمنوترننخخ كهیلوكختلا كشخخ .كلمتكدتر من لنكمنوترننخخ كولكر كیجتهكم 

وكهوكگرتس كر كآنكیتج كهلشختكلسنكلتختكه كوییتوكامنشخ كرتس كرتكتخوعر كهمرو كلیكتخوعتكلترتیتوكرچوخ كیكر كعبتوتكهسككككك
كحتوی كه كتوعتكوییتوكیكمن لنكهیلوكستنتنكرتش كجوستد كهوكوییتوكلكقتكدصتلا كش .

هنهتیلتكخنه كرنشروكك055ات كی یهكگنود كلمتكق وتل كمتوهكلتخراته كقولوكم كمتیتوات كلكقتس كهوكحخوتسعكر كرتوكگنخروه كك
شخختد ك)لكبر كلسنكلتخخرتد لوهاتكهوكلویالتكیكآموستتكر كم ات كلتخخرتد لوه كتخختخولسجكانخخرو .كمتیتوات كلكقتس كمعمتالًكرتكلد لی 

كهو .كیتلنكروخ كلیكمتیتواتكلكقتس مراتیتكلتخت(كلسنكلترتد لوهگذلو كهوكتتختكمتیتواتكیقوسبتًكام كآدیتكولكقترلكیعتسضكم ك
تخختوات كخطتطككتك كیكیتلنكر كهمهوات كلسنكمتیتواتكم وتخخ كیكلیكجمه كلتخخراته اتكازلوكهنهتكیلتكم رنخخنتوكرزواكیتكه 

كات كرتهكلشتو كهوه.كرول كلسنكمتیتواتكهیكدتاكمصرهفكلیكوییتوكیجتهكهلوه:یتدل

ك*وییتوكقان ك)قاسكتوجتر (

كالنچ كش  *وییتوكتنم

ك 

 انواع موتورهای سه فاز ولتاژ متناوب

ك 

  كمتیتوكلكقتس كوییتوكقان
   متیتوكلكقتس كتنمكالنچ كش 

  متیتوكتوتوینكقطبكروجنر 

  متیتوكتوتوینكقطبكحت 

  

كروتور قفسی

یتلنكگاتكام كمتیتوات كختدگ كیكهوو كر كرتو كه كم رنشخخروكمتیتوات كجوستنكمروتیبكلیكلسنكدتاكوییتواتكلتخخراته كم ك
هوو .كوییتوكقانخ كستكقاسكتوجتر كدتیكختهكولكر كختروكشتهشككمتیتوات كتخبككحخوعر كلیكلسنكدتاكوییتواتكلتخراته كم ككك



كلد كشخته كیقوسب كشخبن كسككقاسكیشتنلككات كر كامكیحخلكشخ  ككوسوگكهوكهیكلدریت كوییتوكه كر كیتخنه كمنه ككگوكر ؛كهی
.كلتخختات كالس كالس كشخخ  ككتاله كوسصر كشخ  كاتكعمتمتًكلیكجوسكآكمنونتیكستكمسكانخرو كیكهوكرننكیوق كهاو .كلسنكمنه م 

ات كالس كالس ككتاله كر كعهتكال كید كش نكهو كچوله كیوقتوكم اتكعبرنشخروكجوستنكلكقتكشخ  كهوكوییتوكلیكمنتنكلسنكمنه كك
اتكرننتوكالتسننكلتتكلمتكجوستنكجتو كرننتوكیستهكلتتكیكهلول كمقتیمتكلكتروست كیسته كانرو .كیكرتژكلسجتهكش  كهوكرننكیهق 

سكرول كیتكن كوییتوكلتخخخراته كاتتخخخت.كهوكمتیتواتس كه كولد متنكرتالیو كهلود كلیكملسنكرخ كهكنخلكمقتیمتكالتسننكلسنكمنه كك
كشتد كچوله كمقتیمتكلكتروست كلسنككهزكهمروكلتت.م 

شخخته.كهو كه كلتخخرتیتوكلیكن كیكوییتوكثتدتس كآنكمینخختبكم هوكاوگتیكهتو كمتیتوكلكقتس كشخخبن كسككیولدنخخاتومتیتوكعملكم 
چوخ كجوستنكلكقتكشخ  كهوكوییتوكیستهكلتت كلسنكجوستنكیستهكمن لنكمنوترنن كلسجتهككیمتدنت كوییتوكرتكتخوعتكمن لنكهیلوكدم ك

وكهو .كسككمتیتوكلكقتس كوییتآنكولكاوچ كرنشخروكر كتخوعتكلترتیتوكدزهسككم كككهو كه كرتكلكزلسشكتخوعتكوییتوكتخوعتككم 
لدوژ كلكتروست كرول كجبولنكیهاتتكمتتدنت كقانخخخ كهوكاوگختیكر كرختو ك)تخخخوعختكرولروكرختكمن لنكهیلو(كیویتكمق لوكهم كككك

یتوك .كلمتكیمتد كه كرتوكمتهوات كلكتروست (كماو كم )لحخطتت (كیكیهاتتكمن ك)یهاتتكلسجتهكش  كر كهكنلكمقتیمتكاته ك
ستر ك)رول كجبولنككشتوكیلوه كر كمیتوكمتیتو(كیكر كلسنكیوینبكمتیتوكستر كمنزلنكجوستنكجتو كهوكوییتوكلكزلسشكم لكزلسشكم 

لكهتاشكستر .كلسنكهكنهو كچوله كرتكلكزلسشكجوستنكهوكثتدتس كجوستنكلیكن كدنزكلكزلسشكم مختدو كسككیولدنخخخاتومتیتوكعملكم ك
لد كلسنكاتكمرالكش  اتكهوكاوگتیكویشنكش نكمتیتوات كلكقتس كلتتكلكبر كیمتد كه كلسنكمتیتواتكر كاتلهشرنكدتوكالمپستك

كلكر .لیاتقكدم 

لد ك)ر كهكنلكرتوكیستهكستكگنوكهوهنكمیتو(كجوستد كرنخنتوكیستهكماو كختلاو كهوهكچوله ككمتیتوات كلكقتس كه كلیكیوهتكیلمتد  
ات كلتخخرتیتوكیكوییتوكختلا كرتهكیكهوكحخختوی كه كلسنككهوو  كجوستنكهوكچوننكیتكر كمقتیمتكدتچنزكاته یویتكعتملكمی یهك

كجوستنكر كیتنه كعتمه كختوج كمیتوكدشتهكمتیتوكیكیجینزلتكینذس كهوو  كآنكآتنبكختلاو كهس .

  

كپیچی روتور سیم

دتمو .كست كلیكهتوروهات كلسنكدتاكوییتواتكهوكالنچ كش  كم تنمیمتد كه كمقتیمتكتخوكول كوییتوكقترلكینننوكرتشخ  كوییتوكولككك
اتكهوكالنیكوییتوكرتو كالنچن  كش  كه كیع لهكقطباتس كلتختكه كر كتخوعتكمرننوكدنتیكلتخت.كهوكلسنكوییتواتكتخمككككمتقعنت

لتت.ك  كلیكمتیتوكختوجكش  ات ككنزدوییتوكیكلترتیتوكرولروكانرو كیكخویج كاوككتیكلیكوییتوكر كرتوكج لگتد كیكر كیتنه كیهق 
یكهوو كیكالسكلیكختوجكشخخ نكلات ككنزد  كلویبتطكلكتروست كختهكرتكمیتوكمتیتوكولكمعمتالًكر كیتخخنه كهورنكلسجتهكم لسنكیهق 

كشتد .متیتوكر كسككمقتیمتكمرننوكختوج كیحلكم 

لول كات ككنزلنكهر كعهتكلتریك كیهق یوكانرو كیكالنچ كگولنهوكمقتسنخ كرتكمتیتواتكوییتوكقانخ  كمتیتوات كوییتوكتنمكك
هلو كرتالیو كدنزكانخرو  كقبلكلیكیتكن كیجینزلتكهورولكتوعتكلكترویدنت كلسنكمتیتواتكریروسنكول كرول ككازسو كیعمنوكیكدگ 

ولكریتلدو كهوككیظ كشخویاكر كهتوكگشرتیوكرتالیو كهلشر كرتشو .كلتراته كلیكهوكهورولكتخوعتكرتهد كامچوننكلسنكمتیتواتكم ك



ات كیولدزسنرتو ككوهتدسكولا كموتتبكرول كهورولكهیوكمتیتوات كجوستنكمروتیبكلتتكیكلسنكلیكیمتسلكرول كلتراته كهوو  
كلتت.النچ كهتتر لیكمتیتوات كوییتوكتنم

هوك اتكروكهتاشكجوستنكاجتمشخختهكه كلغهبكلسنكول لد لی كمتیتوات كجوستنكمروتیبكلتخخراته كم ات كمصرها كرول كول ول 
یه كر كات كیوهوو .كلسنكگتد كمتیتواتكیویتكرتكیحلكیومنوتللد لی كیتن كم لد لی كیكامچوننكلكزلسشكگشخرتیوكول كاوگتیكول 

 لی كلدهوو كیك)روكخك كروخ كمتیتوات كجوستنكمنخخرقنم(كدنتیكر كویشكول روقكشخخیو كرتكیكرتژكلتخخرتد لوكشخخویاكر كهتوكم ك
لد لی كلتتكه كاتكهوككیظ كول النیلد لی كمتیتو كهتاشكیكرتژكتخنمكات كهتاشكجوستنكول ویشكل كد لود .كست كهسگوكلییسژ 

ات كرنشروكستكلتراته كلیكلیتیولدناتومتیتو یوسنرتوكیكستكهسگوكیجینزلتكهتاشكیكرتژكالنیلسنكهتوكر كیتخنه كتخو كهوهنكتخنمككك
تكیكلتراته كلیكالد لی كینننوكرویكقولوكگوكرنكتنمكالنیول كاتكهوككیظ النیگنوه.كویش كهسگوكرول كهتاشكیكرتژكتنمحتوتكم 

مثهثكلتت.كهوكلسنكیتكتكلرر لكمتیتوكولكهوكیتكتكترتو كول كلد لی كهوه كیكالسكلیكوتن نكر كهیوكدتم  كیوینبك-ههن ات كترتو 
شخخمتك ككیوكلیكآموستت ویالتكولسجرود .كلسنكویشكهوكلاتكولكر كیتخخنه كههن كینننوكهله كیكر كیتكتكمثهثكم النیقولوكگوكتكتخخنم

كلتت.

كسرعت موتور آسنکرون

ات كمتیتوكرنخخرگ كهلوهكیكلیككومتلكیسوكر كهتخختكتخخوعتكهوكسككمتیتوكجوستنكمروتیبكر كهیكعتملككوهتدسكیكیع لهكقطب
كآس :م 

كه :

SNك(توعتكمن لنكهیلوكستكتوعتكتوتوینكr. p. m)ك

fككوهتدسكموبعكجوستنكمروتیبك)اویز(ك

Pكالنچ كر كلیل كاوككتیكلتت.ات كتنمیع لهكقطبك

)مصافككSدتمو كیكرتكمنزلنكتخوعتكیلقع كوییتوكامنشخ كلیكتوعتكمن لنكهیلوكهمروكلتت.كلسنكلخرك كتوعتكولككنزشكم كك
slipرتو كتوعتكوییتوكر كتوعتكتوتوینكخنه كدزهسككختلا كرتهكیكهوكرتوكهاو .كهوكیتكتكر ر كمعو ككنزش(كدمتسشكم ك

وت .كمنزلنككنزشكهوكسككدنزكم ك٪۷هوحخ كختلا كهلشتكه كهوكروخ كمتیتواتكلسنككنزشكیتككك0یتكك2متیتوككنزشخ كرننككم دت
كآس :متیتوكجوستنكمروتیبكلیكولرط كیسوكر كهتتكم 

كه :

rNك(توعتكوییتوكr. p. m)ك

Sكرتش .ك5یكك0یتلد كع ه كرننكمنزلنككنزشكلتتكه كم ك



ك 

كفاز سنکرونموتور جریان متناوب سه 

ات كوییتوكر كیتنه كههترتواتكلیكمتیتوكختوجكش  كیكر كسككموبعكختوج كیحلكشتهكر كرتو كه كوییتوكدنزكلگوكخویج كقطب
كشته.كتوعتكچوخشكوییتوكهویمتنكگار كم ر كدتر كختهكمن لد كج لگتد كیكم لییكولكلسجتهكهو كر كمتیتوكمتیتوكتوتوینكستكام

كدتمو .یمتنكم ولروكتوعتكمن لنكهیلوكلتتكیكر كامننكهكنلكلسنكمتیتواتكولكاممتیتوات كتوتوینكامتلو كر

كیتلنكر كعوتلنكسككژدولیتوكجوستنكمروتیبكدنزكلتراته كهوه.لیكلسنكمتیتواتكم 

كهوو .كلسنكمتیتواتلد لی كم ات كیولدزسنخخخرتو ككوهتدسكول لمویی كمتیتوات كتخخخوتوینكولكلغهبكر كیتخخخنه كهورولكهوو  
ات كاتهس كلد لی كشتد كر كلسنكحتوتكه كهوكوییتوكلسنكمتیتواتكلیكمنه یتلدو كر كحتوتكسككمتیتوكلكقتس كدنزكول وننكم امچ

شتهكر كلسنكشختهكیكالسكلیكول كلد لی  كلسنكقنخمتكوییتوكختهكر كختهكلیكم لوكختوجكم ككشخبن كوییتوات كقانخ كلتخراته كم ككك
شخختهكیكر سنكیوینبكیقوسبتًكلیكم لوكمق لوكدتچنز كجوستنكهوكقاسكویتوكلكقتكم حخختوتكه كالسكلیكوتخخن نكمتیتوكر كهیوكدتم ك

كشته.ختوجكم 

رتواتك)ر كجزكمتیتوات كست كلیكهتوروهات كمتیتوات كتخوتوینكلحخكحكعخوسبكیتلنكلتخت.كهوكمولهزكحخخوعر كیقوسبتًكیمتم كككك
.كرتوات كالسككتیكمتجبكر كیجتهكآم نكلخرك كهوو توتوینكالوكییوسك(كلیكلدوژ كلكتروست كر كحتوتكالسككتیكلتراته كم 

یتلد كمتجبكر كیجتهكآم نكیهاتتكلعتك كهوكرتلكخطتطكهاو كه كلسنكم كتیكهوكم لوكش  كیكعوسبكیتلنكم لوكولكهتاشكم 
یتلنكلیكآدیتكرول كلحكحكعوسبكیتلنكدنزكلتراته كهوه كچوله كهوكشخته.كر كهكنلكخاختحخنتكختوكمتیتوات كتخوتوینكم كككك

هخ كمتیتوكتخخخوتوینكهوكیتكتكالوكییوسككهتوكهو كیقوسبتًكمتدو كسككرتوكختید كعملكهوه كیكلیكلدوژ كلكتروست كر كككحخخختوی 
ات كلحخخكحكعخخوسبكیتلنكیتلنكلیكسككمتیتوكتخخوتوینكر كجت كختینهو كیكر كلسنكیوینبكم حختوتكالنشككتیكلتخخراته كم ك

كلد لی كآدیت كلتراته كلیكآدیتتكیجتهكمشتكتكمورتطكر كول لتخراته كهوه.كلسنكخاختحخنتكمتیتوات كتوتوینكرتعثكش  كه كرككك
كاوتیكولسجكرتش .

 كگنود كچوله كلسنكمتیتواتكرل كمتوهكلتراته كقولوكم ات كآبكیهمب یوسنكمتیتوات كجوستنكمروتیبكهوكدنویگت روخ كلیكرزوا
وه كاو كلدوژ كلكتروست كر كحتوتكمتیتوكعملكهیتلدو كدقشكژدولیتوكولكلساتكهوو كیكر كلسنكیوینبكهوكتتعتتكهمكمولیر كم 

یكآبكولكر كمصزنكالوكلویاتع كالمپكهوو كیكتخهسكهوكتتعتتكالوكماو كرتكالتسننكآم نكآبكر كحتوتكژدولیتوكعملكهوه كیكلیكك
ك005هوكیسوجنونت كآموستتكلیكشخخشكژدولیتوكتخخوتوینكككBath Countyل كشخخبت كالشخخرنبتد كهوو .كهوكدنویگت كآبكیهمب ك

ك.یلت(كیتكن كهوو ك۶2502۷لتبكرصتوك)ك000۶55یتلدو كیتلد كرولروكلتتكه كهوكیمتنكالمپ كاوه لیكم لتراته كش  مگتیلی ك

كراه اندازی

لسوت كمتیتوكهوككیظ كشخختد كیكرتكیتج كر كمتیتوات كآتخخوتوینكرتكیتج كر كق وتكیكیكرتژكآنكر كروقكمصرهفكول كلد لی كم 
 كر كیدمتیتوكحخخخ م كم هشخخخ كیكلسنكجوستنكیستهكعكی كروكلسوت كر كختهكلكتروست كم شخخویاكر كهتوكجوستنكیسته كلیكموبعكك



متیتوكآتوتوینكك .تتیهمصرلكم شتد ككطم كیه كیكهتوكآدیتكولكات كهسگو كه كلیكلسنكخطكمشخرو كینذس كم كماخو كهوو  ك
ك:شتهم همككشتهكهوكدرنج كجوستنكول كلد لی معمتالًكر كویشیت كیسوكول كلد لی كم 

ك 

ك ر كرتوكمنرقنم

ك.شتد هشو كرتتنه كسككههن كت كقطب كر كشبت كمرالكم آمهوكیسته كلیكشبت كدم كمتیتواتس كه كرزواكدننرو كیكرول 

ك 

كمثلث–توسط کلید یا مدار ستاره

ولكه ككهیوكدومتلكختهكوتن كیكرتژ یقر كه كمتیتوكر كولكهمكمىكهونمكتهسككشته لرر لكیكرتژكلیكن كولكه كروكاوككتیكمراخلكم ك
یقهنلككu/√0كهونم.كروترولسنكهوككیظ كلیلكههن كر كیتكتكتخرتو كرته كسعو كیكرتژكهیكتخوكاوككتیكر ككوتخ كیستهكم كر كاوككتیكم 

ل كستكوییتوكقانخخ .كلتخخرعمتلكههن كوی كلدتلاكمتیتواتكرتكوییتوكهو ختهكهتوكم یتلنكدتم ك0/0هوكدرنج كمتیتوكرتكیتلنكستر كم 
شته.كچتنكهوو كلیكههن كرول كول كلد لی كلتراته كدم متیتواتس كه كرتكرتوكیستهكهتوكم تخنمكالنچ كلمتتنكالذسوكلتخت.كیك كهوككك

ك.مقتییكرتوكیستهكلتتگشرتیوك

ك 

كتوسط کمپانساتور

سوت كگنوه.كلسنكروسقكول كلد لی كر كهكنلكل یكشبت كقولوكملسنكیتنه كول كلد لی كه كلیتیولدناتومتیتوكهتاو  كلتتكرننكمتیتوك
آسو كخنه كختبكلتت.كیك كچتنكازسو كآنكگولنكهتوكاوكهیكر كسككدنبتكالتسننكم جوستنكشخویاكر كهتوكیكگشرتیوكشویاكر كك

ك.شتد متیتواتس كه كق وتكیستهكهلود كلتراته كم لتتككقطكهوك

ك 

كاضافه کردن مقاومت در مدار روتور

كات یتلنكمقتیمتكاتس كر كرتوكتخو كتخوكول كتنمكالنچ كككعبتوكجوستنكیستهكهوكمتقعكول كلد لی كمتیتوكم لیكرول كجهتگنو ك
یوهتكهله كهوكلسنكحتوتكهمكگنوهكهتر كمقتیمریت كول كلد لیكولكر كرو كچپكمتیتوكقولوكهلوه.كیكر كی وسجكه كمتیتوكهیوكم 

وسقكول كلد لی كر كهكنلكیهاتتكلدوژ كهوكمقتیمریتكیستهكیكدنوی كهششكهوك.كلسنكرشختهكهمكمقتیمریتكلیكتخوكول كم لوكختوجكم ك
ك.هلوه كلترعمتلكهم كیظ كشویاكر كهتوكهمك

ك 



كاضافه کردن مقاومت در مدار استاتور

وكمق لوكثولكر كی لهمقتیمریت كول كلد لیكولكتوكول كتنمكالنچ كوییتوكقولوكهله.كر سنكیتنه كمقتیمتكم لوكتنمكالنچ كوییتوكیمتیك
كشته.وییتوكر كی وسجكلیكم لوكختوجكم هوو .كمقتیمتكوئتترت كختهكمنوتتدو كیكتهسكلترتیتوكولكر كشبت كروقكیحلكم 

ك 

كسرو موتورهای دو فاز جریان متناوب

ك0النیكآنكشتملكهیكقنمتكلتت:كسككتخوییكمتیتوكجوستنكمروتیبكهلول كسككوییتوكقانخ كلتتكیكتنمكك (ك2تنمكالنیكلحه ك(
شخخته.كهوكلسنكمتیتواتكمقتیمتكوییتوكرتالكلتخختكیككالنیكهمت كه كلیكآنكرول كر كیجتهكآیوهنكمن لنكهیلوكلتخخراته كم كتخخنم

هیوكلسنكمتیتواتكیقوسبتًكخط كلتخت.كر كرتوكهه كلسنكمتیتوات كمتیتواتس كالوكتخوعتكیكرتكگشرتیوككك-روترولسنكمویو كگشخرتیوك
كستر .اتكهتاشكم هد  تكآدیتكر كیتنه كیحلكر كچوخالتسننكانرو كیكمعمتالًكقبلكلیكیحلكر كرتوكتوع

ك 

كموتور با قطب سایه دار

لد لی كهوكمتیتوكهلوك)چت كهلو(كانرو .كلیكلسنكقطبكرول كلسجتهكگشرتیوكول روخ كمتیتوات كجوستنكمروتیب كهلول كقطبكتتس 
ات كهتچككیكروخ كهسگوكلیكمتیتوات كیتلنكات كلكتروست كهتچككیكروخ كالمپشته.كدمتد كلسنكمتیتواتكهوككنلتراته كم 

شتهكر كراته كم لتكل النیكتتس تنمسككتنمكالنیكهتچككیكرتكتط كمقطعكالتسننكرتكدتیككشته.كهوكلسنكمتیتواتكلیالتسننكهس  كم 
كلتت.كرویكهتوكلسنكمتیتواتكر كلسنكحتوتكلتتكه كرتالنیكالتشن  كش  لسنكحتوتكه كقنمر كلیكاوكقطبكر كیتنه كلسنكتنم

مصتكاتككاتكرتكینننولتكجوستنالنیتخخنمكل  كلسنات كتخختس النیاتكر كعهتكختحخخنتكتخخها كتخخنمالنیلكقت كلكتروست كهوكتخخنم
شتهكه كمتجبكل كلسجتهكم النیكتتس هوو ك)قتدتنككوز(كیكروترولسنكسككلخرك كلد  كرننكجوستنكهوكتنمكالنیكلحه كیكتنمم 

هو .كرتكلكزلسشكتخخخوعتكوییتوكدنتیكر كیجتهكلد لی كجهتگنو كم چوخشكمتیتوكشخخخ  كیكلیكقالكشخخخ نكمتیتوكهوككیظ كول 
كها .ویهكچوله كر كهكنلكیجتهكلسووت كمتیتوكر كچوخشكلهلم كم  كهمت كلیكرننكم اتقطب

ك 

كموتور القایی با انشقاق فاز

وهات كهلوكهتورست كهسگوكلیكلدتلاكمتیتوات كیكككتیكلكقتس  كمتیتوكرتكلدشخخقتقككتیكلتخختكه كدنخخبتكر كمتیتوكرتكقطبكتخختس كك
ات ككبتتشتس كیكیتلنكر كمتیتوات كمتوهكلتخراته كقولوكگوكر كهوكمتشخننككتكم یو كهلوه.كلیكجمه كهتوروهات كلسنكمتیتوامیم

 كلد لی كخنه كرنشرو كهلود كیكلسنكرهلوكلسنكمتیتواتكگشرتیوكول اتكلشتو كهوه.كهوكمقتسن كرتكمتیتوات كرتكقطبكتتس هنخشك
زكلیكلد لی كهتملكمتیتوكر كیتنه كسككههن كگوسسكلیكول لد لیكمعمتالًكالالنیكول النیكول كلد لیكلتت.كلسنكتنمهكنلكلتراته كلیكتنم

كشته.موهزكلیكم لوكختوجكم 



تهكیكر كلسنكشالنیكلحه كتتخر كم النیكول كلد لیكامنشخ كرتكمقتیمتكرنشخرو كدنخبتكر كتنمكككهوكمتیتوات كلدشخقتقككتی كتخنمكك
النیكلیكتنمكالنیكهمت كهمروع لهكهیوكتنمات كتها كیكمقتیمر كهوكاوكتنمكالنیكمراتیتكلتت كامچوننكییوینبكدنبتكلكمتن

النیكلحه كهلول كالنیكدنبتكر كتنمشته.كروترولسنكلسنكتنمالنیكم لحخه كلتتكه كلسنكمتجبكهتاشكختحنتكتها كلسنكتنمك
شتهكالنیكم متجبكر كیجتهكآم نكلخرك ككتیكهوكهیكتنمكRر ككLمقتیمتكرنشروكیكلد یهرتدسكهمروكلتت.كهمروكرتهنكدنبتك

لد لی كر كشته.كالسكلیكول لد لی كم هوج كدننت.كلسنكلخرك ككتیكمتجبكچوخشكمتیتوكهوككیظ كول 05تالًكرنشخروكلیككه كمعم
النیكهمت كدصتلا كرتهكر كامننكهكنلكها كیكر كلسنكیوینبكدنتی كر كتنمعهتكیجتهكلسووت كمتیتوكر كچوخشكختهكلهلم كم 

النیكشتهكیكر كلسنكیوینبكلیكلسجتهكیهاتتكلعتك كر كیتنه كتنمم لوكختوجكم النیكهمت كر كیتخنه كههن كگوسزكلیكموهزكلیككتخنمك
كشته.همت كجهتگنو كم 

كاندازموتورهای جریان متناوب با خازن راه

شته.كالنیكهمت كتو كش  كلتراته كم هوو كلیكسككختینكه كرتكتخنمكهوكمتیتواتس كه كلیكختینكرول كول كلد لی كلتخراته كم ك
كاتكهوككیظ اتكولكروكعی  كهلوه.كلخرك ككتیكلسجتهكش  كیتتطكختینالنیلسنكختینكهوكیلقعكیظنا كلسجتهكلخرك ككتیكرننكتخنمك

لسنككلد لی كلسنكمتیتواتكدنزكرنشروكلتتكیكلكبر كازسو  كلتختكیكروترولسنكمنزلنكگشخرتیوكول ككلد لی كخنه كرنشخروكلیكدتاكقبهكول 
كمتیتواتكدنزكرنشروكلتت.

ك 

كموتورهای خازنی با خازن ثابت

انخخخرو .كلسنكمتیتواتكهقنقتًكمتدو ككPSCدتاكهسگو كلیكمتیتواخت كجوسختنكمروختیبكمتیتواختكرختكخختینكثترتكستكمتیتوات ككككككك
هوو كرتكلسنكیاتیتكه ككتق كههن كگوسزكلیكموهزكرته كیكروترولسنكختینكهوكمتیتوات كختید كه كهوكرتالكیتعن كهله كش كعملكم 

كننواتس كه كیناتكیكتخننرمكات كهمو  ل كهوككنلسنكمتیتواتكامتلو كهوكم لوكلتخت.كمتیتوات كرتكختینكثترتكر كرتوكگنخروه كك
شتد .كهوكروخ كمتلوهكه كدنتیكر كلتراته كلیكسككمتیتوكت ككتیكر كحتوتكیكككتیكتخوعتكرول كآدیتكمطهتبكلتتكلتراته كم ك

یتلنكلیكمتیتوكت ككتیكر كحتوتكیكككتیكلتراته كهوهكلتتكرتكلیاتلكسككختینكر كست كلیككتیاتكیكتو كهوهنكهیكتیكهسگوكم 
كستر .هتاشكم كه كلكبر كهوكلسنكیتكتكگشرتیوكمتیتو

ك 

كموتور پولزیون

تكی یه كالنچ كش  كیكیمتیتوكالتكزستنكستكمتیتوكهكعكهوو  كدتع كمتیتوكیكككتیكجوستنكمروتیبكلتت.كوییتوكلسنكمتیتواتكتنم

كRS-IRشخ كلمتكلتراته كلیكمتیتوات ككشخبن كمتیتوات كستدنتوتختلكانخرو .كهوكگذشخر كیع له كلیكلسنكمتیتواتكتختخر كم ككككك
هلول كسككههن كگوسزكلیكموهزكانرو كه كالسككRS-IRیوهتكلكقتس (كر كدنخبتكولسجكیوكرته.كمتیتوات كك-یكهكعكهوو  لد ل)ول 

نكآیوهكروتروكلسیمتیكههترتواتكولكر كامكیحخلكهوه كیكوییتوكولكر كحتوتكسككوییتوكقان كهوكم كلیكوتخن نكر كتخوعتكدتم كك



ش  كه كدنتیكهوكمتلوه كلتخراته كم ككRS-IRهو .كلیكمتیتوات كم كمتیتوكهوكاوگتیكهتوكمتدو كسككمتیتوكوییتوكقانخ كعملك
كشتد .لد لی كرتالكهوكهمت كالتسننكیكیوظنمكیكرتژكلد  كرته .كلمویی كلسنكدتاكمتیتواتكتتخر كدم ر كیجتهكگشرتیوكول 

كفاز تک متناوب جریان سنکرون موتور  

رنن كر كیتنه كسككموبعكختوج كلیكآاوورتات كهتچككرول كمتیتوات كتخوتوینكیكككتیكهتچككر كجت كلسجتهكمن لنكمنوتك
هوو .كروترولسنكوییتوكلسنكمتیتواتكدنتی كر كجوستنكلكقتكهوو  كدصتلا كهلشخت.كخاختحنتكلحه كلسنكككلسجتهكمن لنكلتخراته كم ك

سنكمتیتواتكهلود .كلكشتهكه كدنتیكر كتوعر كثترتمتیتواتكتوعتكثترتكآدیتتتكر كرتوست كلغهبكهوكیتتسه كلیكآدیتكلتراته كم 
كگنوه.اتكیكروخ كهسگوكلیكیجینزلتكهقنقكمتوهكلتراته كقولوكم ات كعبطكحتتات كهسنككگوهلنهوكتتعت

ك 

كمشخصات الکتروموتور  

كشتملك مشخصاتی كه كوی كالك كلكترویمتیتواتكمنوتسنو كرول كلتراته كرینو كهوكرولی كیكول كلد لی كحین كرتتوكمنویهكیك
 ه كگتا كر كیتجی كر كآنكرتعثكریو كرو كهمروكیكخنتوتكر كیجینزلتكلكتروست كمنگوههك.كمنشتهكدتتی 

كر كیكهورتهرتوكحین كلدرصتبكیكمورتر كم لوكرولی كرول كلد لیكول كیكرولحكر كیسته كهمككمتیتواتكلكترویكختلد كالك ككذل 
ك.كمنومتس ...ككیكمرتل

كمعمتلكعبتویو كلیك:كمشصاتی كه كوی كالك كاتكدتشر كم كشتد كر كرتو

 No ك:كشمتو كتتخر كش  كیتتطكهتوختد

Typeشخختملكههن كمشخخصاخختتككو كلكترویكمتیتوكه كهوكهتیتكتاكهتوختد كمتجتهكرته كیكستكهوكمتتیب كرتكهتوختد كرتس كر كآنكك:
كلشتو كشته:

  A كلوككتقكیكرهت =ی لهثوكجوستنكمجتیكلكترویكمتیتوكولكدشتنكمن ا كه كمنزلنكجوستنكدبتس كرنشروكلیكمق

ك.هو كهتوككتقكمق لوكیسوكه كشتهكلدرصتبكرتو كمتیتوكلكترویكامنش ك  

 Vك=كیكرتژكهتو كلكترویكمتیتوكمنبتش كه كدبتس كیكرتژكرنشروكیكستكهمروكر كتنمكالنچیت كلكترویكمتیتوكلعمتلكگوههك

كاویزكهتوكهو ك)روقكلسولن(ك05لكترویكمتیتوكرتس كهوككوهتدسكHZك05ك 

كاویزكهتوكهو ك)كوهتدسكروقكروخ كهشتوات(ك05رویكمتیتوكرتس كهوككوهتدسكلكتكHZك05 



كامننكمنبتش كهیوك  0055كمثككاویزك05ككوهتدسكهوكه كمتیتو كلكترویككذلكهلوهكلویبتطككوهتدسكرتكمتیتواتكلكترویكهیو:كدتر ك 
ك.كدننتك0055كهسگوكهیوشك05ككوهتدسكهوكمتیتوكلكتروی

 R.P. Mكترویكمتیتوكهوكسككهقنق كهوكوی كشقتكخویج كمنبتش .=كدشتنكهاو  كهیوكلك

 KW. ك=مق لوكیتلنكلكترویكمتیتوكولكدشتنكمن ا

=كمعو كلنكلسنكلتتكه كلسنكلكترویكمتیتوكهوكشبت كروقكVك085/225كرتهكش  كدتشخر ككلكترویمتیتو كالك كوی كلگو:ككدتر  
یكتك)كیكرتژكرننكسكككتیكیك225هوكهشتوات كه كیكرتژكیكتكه كروخ كلیكهشختواتكلتخراته كمنشختهكرتس كراتوتكمثهثكیككككك005

كدتل(كهلود كمثلكلسولنكرتس كراتوتكترتو كرنر كشتهك.

 IP. ك=كمنزلنكیاتظتكلكترویكمتیتوكهوكمقترلكگوهكیكغبتوكیك..كیكربقكج یلكیسوكمنبتش

ك 

ك04404انواع حفاظتها طبق استاندارد دین   

 P55لجنتیكختوج كیكأب=كرتیكر ینكیاتظتكهوكمقترلكیمت كرتك 

 P05 ك=كمیاتظكهوكمقترلكیمت كهتتكیكلجنتیكرزواكختوج

 P00كمیاتظكهوكمقترلكلبك-=كمیاتظكهوكمقترلكیمت كهتتكیكلجنتیكرزواكختوج ك

 P25ك=كمیاتظكهوكمقترلكیمت كلدگشتكیكلجنتیكرتكیینكمرتتطكر ینكیاتظكهوكمقترلكلب

 P20كع كلبك-مرتتطكك=كمیاتظكهوكمقترلكیمت كلدگشتكیكلجنتیكرتكیین

كستكعمته كرطتوكلبكیوش كمقترلكهوكمیاتظ–=كمیاتظكهوكمقترلكیمت كلدگشتكیكلجنتیكرتكیینكمرتتطكP22ك 

كلكقكر كدنبتكهوج ك05كلیكرنشروكیلیس كرتكمتسل 

P05كلبكمقترلكهوكمیتكظتكر ینك–=كمیاتظكهوكمقترلكیمت كرتكلرزلوكاتكیكغنو كیكلجنتیكختوج كتبككیینك

P00كع كلبك-مقترلكیمت كرتكلرزلوكاتكیكغنو كیكلجنتیكختوج كتبككیینكك=كمیاتظكهو

P02میاتظكهوكمقترلكیوش كلبكرطتوكعمته كستكك-=كمیاتظكهوكمقترلكیمت كرتكلرزلوكاتكیكغنو كیكلجنتیكختوج كتبككیینك
كهوج كدنبتكر كلكقك05متسلكرتكیلیس كرنشروكلیك



 P۶5ك=كمیاتظكهوكمقترلكههن كمتلوهككتق

ك 

ك"دستیار  "مکانیزاسیون نگهداری و تعمیرات الکتروموتورها با معرفی نرم افزار 

كجوستنكآدتكنزك     -0

كلویعتشتتكآدتكنزك     -2

كیومتگولك ك     -0

كمتیتوكم لوكآدتكنزك     -۶

كآكرولتتدنككآدتكنزك     -0

كلكتروست كینریت ك     -0

كویغنكآدتكنزك     -۷

(كراختوتكمولیلكیسوكامتدطتوست كمكیظ كم كشختهكدنتیكر كجمعكآیو كیكتهسككككCBM)ككشخولسطككرولتخت ككدتكویشكهو 
كیجزس كیكییهنلكهله كات كآمتو كم كرتش ك.

ك 

كتتی كآمته ك     -0

كرولی ك     -2

كلجولكیكلترقولوك     -0

كتننرمكریبتهك     -۶

ك 

گزلوشخخختتكمروتاكیكریوگتیكدنتیكر كمتتدنز كدمتهنكدگی لو كیكرتیتج كر كیجمكلركعتتك كدنتیكر كیجزس كیكییهنلكآدیتكیكلولئ ك
كیعمنولتكلكترویمتیتواتكرنشكلیكالنشكلینت كم كشتهك.



سككشوهتكلسولد كمتكقكر كرولی كدویكلكزلوكختوكلكترویمتیتوات كحوعر كش  كلتتكه كعكی كروكیتمننكك"ختشبصرتد كلخنول
 كرتكم كرتشك"هتخرنتوككك" كهتوختدجتتكهلوهك.كلسنكدویكلكزلوكه كدتیكآنكدنتیات ككتقكهتوروهكرنخنتو كهوكهتوگتایت كتخنمكالنچكك

تط كیین كش  كلتتكیتكام كحوتسعكهشتوكرتكیتج كر كیع هكیكیوتاكلكترویمتیتوات كختهكررتلدو كك0یتج كر كدنتیكهتوختدجتتكهوك
كرتكی لقلكازسو كلیكآنكلتراته كدمتسو ك.

داوكیكخ متتكك05ز كدگی لو كیكیعمنولتكلكترویمتیتواتكیكدویكلكزلوكمورتر كجیتكوسكرودتم كستویی كآمتیشكرتكلكزلوكدویكلسن 
كالشرنبتد كلولئ كم كگوههك.

ك 

كکالس عایق بندی در الکتروموتورها

(كعتسقكرو  كمتیتواتكولكرتیتج كر كهوج كیولوتكمتیتوكهوككNEMAلدجمنكرننكلكمهه كیتكنخ هوو گتنكیجینزلتكلكتروست ك)كك
ك:كلتتكدمته كرو  كربق  كH,ككA , B , Fمینطیت كمصرهفكهتو كهوكچیتوكهك ك

هتوكم كهوو ك.كقبلكلیكشویاكرتتوكمتیتوك كآدیتكییتكیتثنوكهمت كمینطككAكهك كهوكرو وتكیك Fهوكهك كك"متیتواتكعمتمت

كم كگتئنمك.ك"كTemperature Ambientك"آنكولكهمت كمینطكك"تكلحطكیتلرول كختهكقولوكهلود كه كم

كلترتد لوه كیسوكراتوتكیولوی كودجكسككرتكتتدرنگولهكهوج ك۶5كلرر لس كهمت كرو  كعتسقكهكتیت كیمتیكرول ك NEMAهوك
ك:كلتتكش  

هلوهك.كیوهنب كلیكهمت كمینطككمشصا كمجتیكهمت كسككهكت كاو.ككستر كم كلكزلسشكهمتك كختوهكم كلترتوتكمتیتوكیقر   

 كهمتكر كلد لی كك0 كرتككتهرتوكتخخویسسككFیكهمت كمجتیكمعتهلكمتهزسممكهمت كتخخنمكالنچیتكختلا رتهك.كرعوتلنكمثتلكهوكهك ك
كهوج كم كیتلد كلكزلسشكستر ك.كروترولسنكهلوسمكه ك:ك050

ك050+كك۶5=ك0۶0

Hot Spot ك(كگومروسنكدقط كهوكموهزكتنمكالنیكولكرتكلسنكدتیكم كشوتتنمك.كهوج ك05ك"مثك)ككیولوی كمجتیك رتی كسككرت:كك

هوج كختلا كرتهك.كهمت كك000هوج كلتخختك.كروترولسنكموهزكتخخنمكالنیكهلول كرنشخخروسنكهمت كمجتیككك05لسنكرتی ككFهوكهك ك
ی كمجتیكرتعثكلكزلسشكهمتكلیكرتالیوسنكك05هتو كمتیتوكهوكهتوآس كیكرتلكعموكهتو كمتیتوكرنخخخنتوكمیمكلتخخختك.كیتكجتئنت ك

كم كشتهك.ك%05هتاشكعموعتسقكرو  كمتیتوكر كلد لی ك

(ك:كهویقنقتكامتنكرتیه كمتیتوكلتخختكیكدشخختنكهاو  كلسنكلتخختكه كچ كمق لوكلیكلدوژ كهله ككEffeciencyهتوآس كمتیتوك)ك
كبر كقنمتكرنشروكیكلشخ  كر كمتیتوكر كلدوژ كمتتدنت كیب سلكم كشختهك.كاوچ كلسنكع هكر كسككدزهستروكرتشخ كهتوآس كمتیتوكككك



كهمرو كلدوژ ك ك %80هوكمقتسن كرتكمتیتوكمشتری كرتكهتوآس كك%۹0,0لتبكرصتوكرتكهتوآس كك05متیتوكرتالیوكلتختك.كسككمتیتوكك
ك.كهلتتكختلا كهمرو كدتسزكتط كیك كرنشروكعموكرتلك كیوكالتئننكهتو كیولوتكدرنج كهو.ككهو كم كماو 

ك 

كارتباط بین تعداد قطب و دور موتورهای الکتریکی 

كموسیسكرصاتو)ككمتیتواتكهوكه كآس كم كمتیتوكقطبكیع لهكر كمورتطكلع لهكمتیتوككوسمكتتسز ر كمورتطكلع لهكلیكرع ك"معمتال
وكمتیتكتوتوینكتوعتكه كلتتكستهآیو كر كالیی.ككرتش كم ك ۶كع هكموظتو ه كا كشختهككم كهله كدشختنكك ۶AAكراختوتك(ك

دمتسشكم كهاو ك.كروترولسنكلگوككوهتدسكمن لنكمنوترنن كولكرتككNsك امتنكتخوعتكمن لنكمنوترنن ك)كلترتیتوك(كلتتكه كرتك

F كرتكولكمتیتوكقطبیت كیع لهكیك Pكهانمكختلانمكهلشتك:ك

Ns - 025كF / Pك

Ns = ( 025كx 05ك2 /ك) = 0555  RPMك

یوكمتیتوكهتاشكم كستر ك.كروترولسنكربقكمطتكبكگار كش  ك كهوككوهتدسكهكهودرنج كیكتوتوینكتوعت رتكلكزلسشكیع لهكقطبك 
كاویزك)كهوكلسولنك(ج لیلكیسوكولكختلانمكهلشتك:ك05اویزكیكك05

كاویزك05كوهتدسك
 یع لهكقطب توعتكتوتوین

0555 2 

0055 ۶ 

0555 0 

۷05 8 

055 05 

055 02 

 اویزك05كوهتدسك

 یع لهكقطب توعتكتوتوین

0055 2 

0855 ۶ 

0255 0 

۹55 8 

۷25 05 



  

ك.كرتهكختلا ك0055كمتیتوكتوتوینكتوعتكدرنج كهوكیك۶كقطبكیع لهك 0LA5280۶SE۶0  روترولسنكهومتیتوكیسموس

ككتهرتوات كمیمكهوكهتوآس كیكعمهتوهكلكترویمتیتوات

ككتهرتوات كمتثوكهوكهتوآس كیكعمهتوهكمتیتوك:

سككی كمجتیكیتثنولتكمصور كروكوی كمتیتواتكم كگذلوهك.كرتكیتج كر كج یلكیسوكهلوسمككلیكیكرتژكهتاشكستكلكزسش:ككیكرتژك   -0
كه ك:

كستكیكرشتهكلترتوتكمتیتوكه كشتهكم كتببكآنكیكش  كگشخرتیوككهتاشك%25كمتجبك كدتم كمق لوكلیكیكرتژك%05كهتاشك–لكفك
ك.كروت كدتم كهیوكر كلسوت 

گشخخرتیوكلتخخرتوتكولكیكلسنكم كیتلد كتخخببكآتخخنبكهس گ كمتیتوكك%25سشكیكرتژكلیكمق لوكدتم ك كرتعثكلكزلك%05لكزلسشكك-ب

كشتك (كیولوتكیكدتم كرتوكهوك ر السلك)كلكزلسشكجوستن

كر  كلگوك.كرتش كگذلوكیتثنوكتوعتكیكگشرتیوكامچتنكمتیتوكمشصاتتكوی كروكیتلد كم ككوهتدسكهوكینننولت:كككوهتدسك   -2

هوكتوعتكهوكرتوكك%0هوككوهتدسكرتعثكلكزلسشكك%0كیظ كختلان كدمتهكه كلكزلسشكم كمثتلكرعوتلن ك ككومتئن كیتج كیسوكج یل
كهوكگشرتیوكلترتوتكرتش ك.ك%05دتم كیكهتاشك

(كلیكتخخط كیولیكهوستككfeetك0055)كمروك0055كیتكلویاتاكرول ك"معمتالكمتیتوات.ككلتخختكلویاتاكهسگوكمتثوكعتمل:ككلویاتاك   -0
رتالیوكلیكلسنكمق لوكاتلكوقنقروكرته كیكیولوتكرولیر كلدرقتلكدم كستر ك.روترولسنككتهرتوكلویاتاكهودظوكگوكر كم كشتد ك.كهوكلویاتاك

كنتكهلول كیتلنكك0055هوكلویاتاكك05HPكمتیتوكسك كNEMAهوكلتخخخرتد لوهكك"روكوی كیتلنكمتیتوكیتثنوكم كگ لوه.كمثك
۶۷HPهوج كتتدرنگولهكدشتنكك۶5لسنككتهرتوكولكهوكهمت كمینطكلتتك.ك(كج یلكیسوكیتثنولتكك5,۹۶ختلا كرتهك.ك)ككتهرتوكلویاتاك

كم كها ك:

ك 

كتشخیص مشخصات موتور ها از روی پالک آنها

كیتعنیتت كشمتو 
كعكمتكهتوختد ك كشوهتكتتید   ك0

ك ینپكمتیتوك كم ل ك2

ك(كD(ك ك)كت ككتیك=ككE(ك ك)كیتاتیك=ككGدتاكجوستنك)كمنرقنمك=ك ك0

ك)كمتیتوك(كMOT)كژدولیتوك(ك ككGENدتاكجوستنكمتدو ك ك۶



كیتعنیتت كشمتو 
كشمتو كتوستل ك0

كمثهثك-دتاكلیاتلكلترتیتوكمتدو ك:كترتو ك ك0
ك یكتك 085/كك225یكرتژكدتم ك ك۷

كجوستنكدتم كروكینبكآمهو ك8

ك(كKW)كروینبك"معمتالك ق وتكدتم  ك۹

ك(كSدتاكمتوهكلتراته ك)ك ك05
كعوسبكیتلنك:كهننوت كك  ك00

كR ,Lجیتكگوهشك:ك ك02

كRPMهیوكدتم ك:ك ك00
كHzك05ستكك05Hzكوهتدسكدتم ك:ك ك0۶

ك)كوییتوك(كهوكمتشنویت كآتوتوینكLFR   - ERR(ككییوسك)كك هوكمتشنویت كمنرقنم ك00
كدتاكلیاتلكتنمكالنیكوییتو ك00

كییوسككدتم كیكدنزكیكرتژكوییتوكهوكیتكتكتتتن ك0۷
كجوستنكوییتوك-جوستنكییوسككدتم ك ك08

ك…,ككY , A , B , Cهك كعتسقكمتدو ك:ك ك0۹

كIPدتاكیاتظتك ك25
كینكیكستكر كهنهتگویك0یینكر كینكهوكمتشنویت كرنشروكلیك ك20

كICیتعنیتتكهسگوكمتدو كیتنه كخوككهوو  ك:ك ك22

ك 

كفاز سه موتورهای در اتصال انواع  

ه كك.كلكبر كیمتیكمتیتواتس متیتوات كتخ ككتیكهوكشخبت كت ككتیكر كهیكویشكر كت ككتیكشبت كیحلكم كشتهك:كترتو كستكمثهثككك
كمثهثك(كلتراته كم كهوو .ك-عور ك)كترتو كك2قولوكلتتكر كویشكمثهثكر كت ككتیكیحلكشتهكلیكویشك

تنمككRلگوكروكوی كیصر كههمكهقنقكشختسمكآولسشكتخوكیكی كتخنمكالنچ كاوككتیكولكهوتختكمقترلكامكدم كرنونم.مثككهوككتیككككك
تتكیك كروكوی كیصر كههمكهوتتكمقترلكامكقولوكد لود كر كآولسشكیصر كههمكمشخصاكش  كلككxیكلدریت ككuالنچ كرتكلرر ل ك

كهوكشتلكیسوكهقنقكشتس :

ك 

عهتكجترجتكقولوهلهنكدتیكتوكیی كتنمكالنچیت كاوككتیكهوكیصر كرول كولیر كهوكلسجتهكدتاكلیاتلكترتو كستكمثهثكرول كیحلكر ك
كشبت كلتت.



ك لوكیحلكشته؟؟مككتیكت كر كرتس كچگتد كش ك متیتو كه كالنچن  

یحلكهونمككRSTككتیكت كر كمجزلكرطتوكولكسككاوكات كتوكیكرنخر ككامكر كولككتیكاوكهوكالنچ كتخنمككاوكات كی ك لگوكیمتی
كلسنكلیاتلكلیكدتاكترتو كلتتك.هوكشتلكیسوكدمتد كلیاتلكترتو كولكرولسرتنكوتمكهوه كلی.

لدجتیكم كهان كیرمتكرتكلسنكلیاختلكر كشخبت كیحخخلكهون ك.كككیتحخن كم كهومكیمتیكمتیتواتس كه كهوكهتوگت كرول كهتوكیموسو كك
كعهتكلسنكهتوولكهوكلهلم كیتعن كختلامكهله.

كRSTولكر كاوكسككلیككتیات ككuvwدتگار كدمتد كدتمگذلو ككتیاتكلمو كقولوهله كلتختكیككوق كدم كهو كه كشمتكتوكات ك
كر كشتلكمراتیتكیحلكدمتسن .

چ كلیكمتیتوكرنوینكم كآس كولكر كشتلكیسوكر كامكرنر كیكلیكت كلیاتلكرتجتهكآم  كلمتكلگوكلیكشخشكتخنم كه كرع كلیكتنمكالنكك
كzولكرتككRیویه كستكتوكتنمكالنچ كهوككتیككuاوكسككولكر كتخ ككتیكشخبت كیحخلكهونمكلسنكلیاختلكلیكدتاكمثهثكلتت.كسعو ككككك

لدریت كتنمكالنیكهوككتیكلیلكر كامككxكولكرتكSر كعوتلنكیویه ككتیككvر كامكیحخلكهوه كهوكلهلم كككTلدریت كتخنمكالنیكهوككتیكك
ولكر كامكم كرو سمك.كقطعتككSامتنكلدریت كتخخنمكالنچ كهوككتیككyولكرتككTككتیكرول كیویه كعوتلنكر ك wلیاختلكهله كیكدیتسرتكك

كت كلیاتلكختلانمكهلشتكه كلگوكلسنكت كرطتوكمجزلكر كت ككتیكشبت كیحلكشتهكلسنكلیاتلكلیكدتاكمثهثكلتت.

كدمتد كل كلیكلیاتلكمثهثكولكوتمكهوه كلیكه كمكیظ كم كهون :كیسوكشتلكهو 

ك 

ك؟ چیست مثلث و ستاره اتصال بین فرق  

لرر لكتخع كم كهونمكآدچ كه كهوكمتوهكاوكسككلیكلیاتكیتكلیاتقكم كلكر كولكر كحتوتكیشوسی كیكهتكب كشتتكتد كرولسرتنكدشتنكك
كلوكیسوكلتت:هانم.كهوكلیاتلكترتو كآدچ كه كلیاتقكم كلكر كر كقو

,كیكآنكولكرتكعكمتكالنتتنكمشصاكدمته ككxyzلدریت كیمتیكتخنمكالنچ كه كر كامكیحخلكشخ  كلد كولكهوكیتطكقولوكهله كلیكككك
هوج كدنخخبتكر كامكهوكلتخخرتیتوكقولوكگوكر كلد كدنزكر كامتنكلخرك كراخختوتكك025لی.اوكسككلیكتخخنمكالنیكاتكه كرتكلخرك ك
لكروهلشتكم كشتهكلسنكلتتكه كلسنكمجمتع كلیكویلرطكروهلو كیبعنتكهوه كیكمتكر كشخمتس كوتخمكشخ  كلد .كآدچ كلیلسنكشتككك

یقتسقكجتكب كختلانمكوتن كقبلكلیكلسنكه كمیتتبتتكروهلو كولكلدجتیكهامكالییكلتتكر كآگتا كشمتكروتتدمكه كهوكمتیتوات ك
رننكهیككتی(كهوكمننوكهترلكر كهلخلكمتیتوكت ككتیكمتكسككجوستنكیكیكرتیكخط كهلوسمكه كمورتطكر كش تكجوستنكیكیكرتیكیویه )

لتختكیسككیكرتژكیكش تكجوستنككتی كامكهلوسمكه كمورتطكر كش تكجوستنكهلخلكتنمكالنیكیكیكرتژ كلتتكه كهوكهیتوكتنمكك
كالنچیتكیجتهكهلوه.



ینتبكهونمككولكر كعوتلنكهیكروهلو كهوكدظوكگوكتكه كلگوكروآسو كآدیتكولكvp2یككvp0كشتلكربقكیتلنكم كترتو كلیاختلككهو 

هوكیتلكیویهكر كمتیتوكم كرتش .رول كمیتتب كروآسو كلسنكهیكروهلوهتك كلتتكر ككRلیككتیككVLرولروكرتكروهلو كشختهه كرتكدتیكك
خط كوتخخخمكهونمكیتكهوكدقط كل كست سگوكولكقطعكهوو .كروآسو كلسنكهیكروهلوكلیككVP2یككVP0متلیلتكاوكسخككلیكروهلواخت ككك
كر كمیلكیقترعكلخنوكخرمكم كشتهك.كیكربقكقتدتنكروهلوكختلانمكهلشت:دقط كیقترعكلیلكشویاكش  كیتك

VL2كك=VP2
VP2+كك0

ك025كCOS.ككVP0VP2ك2+ك2

ك:كدتشتكیتلنكم كلتتكرولروكامكرتك VP2یككVP0چتنكمق لوك

VL20=ككVP2ك2.كك.COSك025ك

كلتتكروترولسنكولرط كر كشتلكیسوكهوكم كلس .ك2/0هوج كك025هننوت ك

VL20=ككVP2ك     0/2.ك2ك.كVL20=ككVP2    كVP   VL =  ك

كیكرتیكخط كهوكلیاتلكترتو كرولروكیكرتژككتی كلتتكیكجوستنكخط كیكتی كهوكلسنكدتاكلیاتلكرتامكرولرود .ر كرنتنكتته كیوك:

ك كvL =  vpك  

ك IL  = Ipك    

كلمتكهوكمتوهكلیاتلكمثهثكشتلكر كحتوی كهوكم كآس كه كم كرنون .

ك.لتتككتی كجوستنك كرولروكت كولهستتلكخط كجوستنكیك ك یكرتیكخطكرتكیكرتژككتی كرتكامكرولروهوكلیاتلكمثهثك

VL = VP             IL = √0  . IPك

امتدطتوكه كم كرنون كجوستنكخط كستكامتنكجوستد كه كلیكمننوكهترهیتكیلوهكمتیتوكم كشتهكهوكلیاتلكمثهثكولهستتلكت كرولروك
جوستنككتی ك)كمق لوكجوستد كه كهلخلكتخنمكالنیكهوكیتلكعبتوكلتت(كم كرتش ك.كسعو كلگوكهومتیتو كهوكهلخلكتنمكالنیكمق لوكك

IPكدتاكمثهثكرتش كجوستنكخط كآنكرولروكرتك:آمهوكرتش كیكلیاتلكلیكك0رولروكرتكك

 IL = √0  . IP         IL = √00 .ك          IL = 0,0۹كAك

یومنوتكیتكك-هورتهریتكك-ختلا كهلشخخختكه كلسنكمق لوكآمهوكهوككیظ كول كلد لی كرول كمتیتوكهوكدقتطكینخخخت كمثلكلیاخخختكیتكك
وكول كلد لی كمتیتواتس كه كم كیتلدو كر كشخختلكمثهثكهتوكخطودت كرته كرتعثكخولر كیكتخختخرنكقطعتتكم كگوههكروترولسنكه

هوو كول كلد لی كر كشتلكهیكعوبكلدجتیكم كشته.كسعو كلیكههن كات كترتو كمثهثكلتراته كش  كلرر لكهوككیظ كول كلد لی كههن ك
كرووی كلیاتلكترتو كلتتكیكرع كلیكولك كلكرتهنكمتیتوكههن كولكر كمیلكلیاتلكمثهثكم كچوختدنم.



كیتج كر كمتلوهكذهوكش  كهوكرتالكچو كدتر كولكامنش كر كختروكهلشر كرتشن :رتك

لگوكمتیتوكشخمتكیموسو كلتتكیكآنكولكهوكهتوگت كالنچن  كلس كیرمتكرتكلیاتلكترتو كول كلد لی كهون كیكمطهقتكلیكمثهثكلتراته ككك-0
كدتون .

كرتكترتو كرع كر كیتكتكمثهثكهوكآیوس .كلرر لكلتتكمثهثكیتكتكهوكهتوهوهكرول كآنكالنچ كتنمك متیتو كلگوك -2

لسنكمتیتوكهوكشبت كروقكلسولنككقطكرتكترتو كك085/كV225رتش كشخ  ككدتشخر ككیكتكرصشكهوكالكهشكرووی كه كمتیتو ك -0

قن كشخخ  كرتشخخ كلسنكمتیتوكرول كلسوت كیتلنككك005/كV085هتوكم كهو ك.كیك كلگوكرووی كالك كمتیتو كهوكرصشكیكتكع هك
شر كرتش كرتس كرتلیاتلكمثهثكهتوكهو كلمتكگارمكه كلرر لكرتكترتو كول كلد لی كش  كرع كر كیتكتكمثهثكهوم كآس .كیلقع كختهكولكهل

كاوكچو كه كم كیتلنكلیكلسنكدتاكمتیتواتكر كشتلكترتو كامكلتراته كدمته.

لیكلیاتلككمكم كیتلدنملگوكرصتلانمكلیكسككتتیكق وتكمتیتو كه كتنمكالنچ كآنكرولتت كلیاتلكمثهثكلتتكلتراته كهونك-۶
كترتو كلتراته كدمتسنم.

امتدطتوكه كجوستنكیكیكرتیكخط كیككتی كهلوسمكقطعتكیتلنككتی كیكخط كامكختلانمكهلشتكمعمتالكیتلنكلیكن كستكهوستكر كك-0
وكیسكمتیتواتكلیكولرط كل كلتخراته كم كشختهكه كهوكآنكلیكیكرتیكیكجوستنكخط كلتخراته كم كشخته.ه كهوكیتكتكترتو كر كشتلكككك

كلتت:

P = √0  . VL . IL . COS φك

لسنكیتلنكولرتكدتیكیتلنكلهرنتكم كشوتتنمكیلگوكرصتلانمكامننكیتلنكولكرولتت كیكرتیكیكجوستنككتی كرنتنكهونمكولرط كر كشتلك
كیسوكهوكم كآس .ِ

P = 0Vp . IP . COS φك

كسیم پیچی

دشخختنكم كهاو .ر كختر كم كهلدنمكه ككیخختس كه كهككیت كتخخنمككzمعمتالكهوكلكترویكمتیتوكاتكیع لهكشخخنتواتكولكرتكعكمتك
شنتوكك2۶كهلول كلترتیتوكرصشكهوكه كلكترویمتیتو .كدتمو كم كوییتوكولكگوهد  كیرصش.گتسو  النچ كهوكآنكقولوكهلوهكولكلترتیتوك

كدشتنكم كهاو .كz=2۶رتش كآدولكر كشتلك

م كرتش رول كاوكسككلیككتیككR-S- Tذس كهوو  كمتیتوكلیكت ككتیككتیكه كروقكینك0دتر كمیمكرع  كلسنكلتتكه كمتیتوكات ك
كهوج كلكتروست كرتكامككتحه كهلود .ك025اتكر كحتوتكمنتی كیع لهكشنتواتس كلخراتوكم كستر كه كاوسككلیككتیاتكر كلد لی ك



حخخه كیجتهكهلوهك.رول كهوج كلكتروست ككتك025كتیك0كمتیتوات كهوكیویه ككتیات كرننكهوهس كمشخختا  كقبككه كامتدطتوك٬٬٬
هو كمتعتاكیتعن كیسوكالییكلتت.هوكمتیتوات كلكقتس كت ككتیكرننكوییتوكیلترتیتوكانچگتد كلویبتطكلكتروست كیجتهكد لوهكیك
آدچ كه كرتعثكگوهشكوییتوكم كشتهكلگوكرصتلانمكرطتوكهتمككخكح كرگتسنمكرتس كعوضكهونمكلثوكشتوكمنوترنن كه كیتتطك

كلترتیتو ستنكیویه كهوكلتخرتیتوكلسجتهكم كشتهكعتملكگوهشكختلا كرته.كجوستنكیویه كهوكهككیت كتخنمكالنچیتكر كهمككجوك
ك.كمنتو كمنوترنن ككیت كلسجته

هوج كموظتوكهونمكك005كولكلترتیتوكهیلو مینطكلگوكیتل.كشختهككم كیب سلكآاوورتس كقطبكسككر كاتكشخنتوككلیكسككاوكیلقعكهو 
یتس كیقنخخخنمكهونمكیكآنكولكر كیع لهكجاتكقطبیت ككیخخخت كهلخه كك2۶تیتوكمثككلگوكلسنكمقخ لوكروكیعخ لهكشخخخنتوات كلتخخخركك

ك. αezك  .رتهكختلا كمیتتب كقترلكشنتوكاوكلكتروست كیلیس كهونمكعوب لترتیتو

.كرتهكختلا كرولیهوكینننوكقترلكید كهك  یع لهكقطبیت كآاوورتس كه كهوكهلخلكلترتیتوكلسجتهكم كشتهكرتكدتاكتنمكالنچ كیدتا

دمتسشككPكرتكولكقطبیتكییجكیع له .هو كهتو(ك Sكست N) قطبك8ستكك0ستكك2 ستك۶ رتو كهككیتكولكجتكرزدنمكه كمتیتوكر كشتلكمثك

كα ez=005/2۶*P   م كهاو .

كمتیتو  كهورتو كولككو كلركعتتكتو كسككرتس كش كگار كقبككه كرتوكامتنككتیكیككستككتیكت كمتیتوات كالنچ كتنمكرول  
كهلوسمكر تتكآیوسم.لسنكلركعتتكمعمتالكلیكوی كالك كمتیتوكر تتكم كآس ك.كهترو كهوكه 

)لكبر كاوكچو كه كم كیتلنكلیكولاتتوات كهسگو كر كلسنكمیمكوتخخخن .كمثككلگوكمتیتو كختك كر ینكتخخخنمكیكدنزكر ینكالك ك
لشتكاتكرتكهوكدظوكگوكرنكیكدنزكستههرول كمتكرنتیود كمیتتخب كدتاكتنمكالنچ كلسنكمتیتواتكدنزكلمتتنكالذسوكلتت.كهوكلسنكمتیتوكك

یدنزكمیتتخخخب كمق لوكشخخختوككLsیكرتلكانخخخر ككHcیكلویاتاكستغككDsلرككعتتككنزست كمتیتوكمثلكقطوكهلخه كلتخخخرتیتوك
كم كیتلنكمق لكویتلنكثتدتس كولكر تتكآیوه.(كKیككیتظكعوسبككBcیكمق لوكلد هننتنكستغكBmمنوترنن ك

كلد لی كگنو كستغكلترتیتویكدقشكلن

 كلیكعتلملكمیمكهوكتنمكالنچ كمتیتوكاتكلد لی كگنو كمق لوكستغكلترتیتوكلتتك.كلگولیكمینطكرنوید كلترتیتوكولكه كر كالتتر كست
ستكامتنكر د كممت كشخ  كیتكلرر ل ككب كقتع  كشخنتواتكولراتوتكشعتع كلد لی كرزدنمكلسنكمق لوكرولروكرتكلد لی كستغكختلا كرته.ككك

كل كروس  كهوك دشخخختنكم كهانم.دمتس كلیكستغكHsت كمنه كمروكم كرتشخخخ .كلسنكمق لوكولكرتكستهمتنكرتشخخخ كه كمق لوكروكلتخخخ
ك.رنون كم كولكش  كمشصاكتوكهیكالنتتنكرتكلیلترتیتوه 

هوكلهلم كرتس كلد لی كقطوكهلخه كلترتیتوكولكدنزكروهلوسم.كلگوكلترتیتوكولكهلسو ككوضكهونمكلد لی كگنو كقطوكآنكرطتوكعمه كهتو ك

كدمتسشكهله كم كشته.كDs كختلا كرته.كلسنكمق لوكامكرولتت كمنه كمروكیكر كشتلكرننتوكتته

یتلكر كلسنكدتر كیتج كهون ه كلد لی كستغككیخختس كلتخختكه كشخختوكمنوترننخخ كهوكلنكجوستنكستكر كیكهوككیخخت كلتخخرتیتوكم لوك
كمنوترنن كهتملكم كشته.هم كر كلسنكولرط كیتج كهون .



Hc = Bm . Ds / Bc .Pك

امكمق لوكقطوكهلخه كلتتكه كلسنكهمنتكولامكالن لكهوه ككDامتنكلویاتاكستغكلتتكه كشمتكلد لی كیه كلس .ككHcولرط كهوكلسنك
كروك مق لوكشختو كلتتكه كیتتطكلترتیتوكر كاوگتیكهتوكهوككیت كهلخه كآنكلسجتهكم كشتهكلكبر كمق لوكمتهزسممكآنككBmلس .ك

قطبكولكك0یكك۶ك-ك2نكدمتهلوكمق لوكمتهزسممكشتوكرول كقطبیت كمصرهفكهوكدمتهلو كوتخمكش  كلتتك.كهوكلسككDكمق لوكلتخت ك
یع لهكجاتكقطبیت كمتیتوككpهوكدظوكم كگنود .ك0/0مق لوكشخخختوكهلخلكستغكلتخخختكه كمعمتالكرولروكرتككBcدشخخختنكم كها .ك

كختلا كش .ك2رولروكرتككpقطبكلتتكمق لوكك۶لتت.مثككمتیتو كه ك

تخختكه كیع لهكقطبیت كمتیتوكرتكلویاتاكستغكولرط كعتسكهلوه.كسعو كاوچ كلویاتاكرزوگروكدتر كرنخخنتوكمیمكهوكلسنكولرط كلسنكل

كهتچتروكیكمتیتوكهلول كتوعتكرنشرو كلتت.كPرتش 

كولكم كیتلدن كهوكلهلم كمكیظ كهون .كBmدمتهلوكمورتطكر كشتوكمنوترنن ك

قطبكیكك0مشخخخت كودگكرول كمتیتوات كمویو كك2p=2قطبكسعو كك2هوكلسنكدمتهلوكمویو كقومزكودخگكرول كمتیتواخت ككك
كقطبكهوكدظوكگوكر كش  كلتت.ك۶مویو كآر كودگكامكرول كمتیتوات ك

)كمتهزسممكشختوكككBc)كمق لوكقطوكهلخه كلتخرتیتوك(كیكككDs)كمق لوكلویاتاكستغ(ككHsیتلكشخمتكرتكهمنریت كه كهوكهتختكهلوس ككك
یكدمتهلوكمورتر (كم كیتلدن كیع لهكقطبیت كمتیتوولك)كلBmلتخخخت(كیكدنزكمق لوكشخخختوكیلقع كسعو كك0/0هلخخلكستغكه كی یهكك

كمیتتب كدمتسن .

منه كمروكم كرتشخخ .لگوكمق لوكلد هنخخنتنكهلخلكك005منه كمرو كیلد لی كقطوكك05مثتل:لتخخرتیتوكمتیتو كهلوسمكه كهلول كستغك

كهون ؟كینتبكستغكولرط كیكج یلكربقكولكمتیتوكلسنكقطبیت كیع لهكهونمككوضك   0,0 ك ستغكول

Ds=005       Hc=05     Bc=0,0ك

رتكیتج كر كهله كاتر كج یلكهله كشخ  كدگت كم كهونمكمویو كه كرنشروسنكشتوكولكرول كلسنكقطوكدشتنكم كها كولكلدرصتبكم كك
رووی كمیتوكلكق كخطكعمته كوتمكم كهونمك.قطعتكك005هونم.مویو كآر كودككرنشروسنكمق لوكولكدشتنكمن ا .كلیكوی كع هك

یو كلكق كولكقطعكختلا كهوه.لیكدقط كر تختكآم  كعمته كر كتمتكمیتوكعمته كمویو كوتمكمنومتسنم.ع ه ككهوكجتس كمو

كر تتكم كلس .كpمق لوككHc = Bm . Ds / Bc .P/.كم كرتش .یتلكربقكولرط 88ه كر تتكم كلس كی یه

p=Bm  . Ds /  Hc  .  Bc        p=5,8805 .  0,0 /ك005 .ك    p=2  2p = ۶ك

كچیتوكقطب كلتتمتیتوك

لمتكمتكمبوتكولكروكلسنكقولوكهله كلسمكه كمتیتوكیتلكیتعخوكمتكهلول كالك كرته كیقولوكلتختكمشصاتتكآدولكر تتكآیوسم.كگزسو ككك
كات كوی كالك كولك)متلوه كه كهتوروه كیوكانرو ك(كولكیتعن كم كهانم.



ك 

كبحث پالک خوانی

هوو  كلكبر كهوكرتال كالك كیرتكلد لی كل كرزوگروكلیكتخختسوكگزسو كاتكك:كهوكلسنكرصشكدشخختد كستكآویكهتوختد كیتكن كMARKك-0
هوجكم كشخخخته.كلامنتكلسنكگزسو كیمتد كمیمكجهت كم كهو كه كالییكلتخخختكهورتو كلعربتوكهتوختد كیتكن كهوو  كر لدنمك.كروخ ك

تبكروختوهلود ك.كمعمتالكهوكلسنكرصشكیتكنخ كهوو  كاتك كلكترویمتیتوكلیكلعربتوككتقكلكعته كل كهوكیمنو كیتكن كمتیتوكات كموغك
كدتیكهتوختد كامكهوجكم كشته.

معوك كم كهو .اوكچو كه كهوككDCستكروقككAC:كهوكلسنكرصشكرطتوكمعمتلكمتیتوكولكلیكجیتكهتوهوهكهوكروقككTYPEك-2
كروخ كمتیتوكاتكلسنكگزسو كشتملكه اتكیكلع له كم كشتهكه كدمتسوگومشصاتتككنزست كمتیتوختلا كرته.

:كهوكلسنكقنمتكلع له كقن كم كشتهكه كآدیتكیتتطكلدجمیت كمه كیتكن كهوو  كقترلكشوتتتس كلتتكه كرنشروككFRAMك-0
كم كرتش .ك00یك۶0-ك۶2شتملكقتكبیت كلد لی ك

:كهوكماترلكآنكع ه كقن كم كشختهكه كدمتسوگوكمق لوكیتلنكخویج كمتیتوكم كرتشخ .كلسنكیتلنكروكلتت كلتبكرصتوككككHpك-۶
كیلتكم كرتش .ك۷00بكرصتوكامكی یهكلتتكیكاوكلت

قن كم كك0یكرول كمتیتوكات كیكككتیكع هكك0:كچو ككتیكرتهنكمتیتوكولكعوتلنكم كهو كرول كمتیتوكات كتخخ ككتیكع هككPhك-0
ك(كگوهه.ك)كلكبر كدتگار كدمتد كه كم كیتلنكرتكولاتتواتس كرننتوكتته كلیكمتیتوكت ككتیكر كجت كمتیتوكیكككتیكامكلتراته كدمتهك.

)كسعو كهیوكهوكهقنق (كم كرتش .كلسنكع هكمق لكوتوعتكوییتوكولكر ككROUNT PER MINUTE:كمصافككRPMك-0
متكم كها .كقطعتكمق لوكتوعتكوییتوكلیكمق لوكتوعتكتوتوینكهوككیت كلترتیتوكهمروكلتتك.لكبر كلسنكهتاشكامكچو لنكیستهك

توكم كوتخمكیكرولیر كیع لهكقطبیت كمتیتوكولكینتبكم كهومككدننختك.كمنكمعمتالكرتكهس نكلسنكع هكر كمق لوكتخوعتكلتخرتیككك
كاویزكر لدن ك05.هتكننتكشمتكمقتهسوكتوعتكتوتوینكولكهوككوهتدسكروقك

كSیككNكمراتیتكقطب2كلسجتهكختهكلترتیتوككیخت ككهوكمتیتوكلسنكرتشخ ككهقنق كهوكهیوك0555كمق لوكر كلگوكتخوتوینككتخوعتك 
ختلا كرته.كختبكلگوكمتیتوكك2P=2دشتنكهانمكرول كلسنكتوعتكهوكلسنكمتیتوككP2لكرتكدمته كلتتكروتروكلسنكلگوكیع لهكقطبیتكو
هیوكرته كلسنكتوعتكوییتوكلتتكه كر كهكنلككنزشكلیكمق لوكهیوكتوتوینكهتاشكك2805ر كشمتكهلهد كه كرووی كالكهشكع هك

كستكر كلتت.

كNsتیتوكولكینخختبكم كهونم.كهوكلسنكولرط ككیع لهكقطبیت كمكf/p *كNs=05لیكمق لوككنزشكحخخو كدظوكهوه كیكلیكولرط ك
اویزكك05مق لوككوهتدسكروقكشیو كلتتكه كهوكلسولنككf(كیك0555امتنكتخوعتكتخوتوینكلتختكه كلالنكمق لوكآدولكهلوسمك)ككك

لتت.)كالییكر كستهكآیو كلتتكهوكلسنكولرط كعكمتك*كدشتد كعور وكیكعكمتك/كدشتد كیقننمكم كرتش .(كرتكجتسگزسو كلع له ك



روكوی كالك كخنه كلیكمنخختسلككRPMختلا كشخخ .كالسكیجتهكك2رولروكرتك2PیككP=0ر تخختكختلا كآم .كPلوسمكمق لوه كه
ك رورتطكر كتنمكالنج كولكرول كمتكیلكختلا كهوه.

:كهوكلسنكرصشكمق لوككوهتدسكروقكشخیو كه كمتیتوكروكلتت كآنكرولی كش  كلتتكولكدشتنكم كككSYCLESستككHZك-۷
كلتت.ك05 كلسولنكلسنكع هكها .كرول كمتیتوات كشبت

ك:كهوكلسنكرصشكر كمتكگار كم كشتهكه كمتیتوكرتس كهوكمینطكرنر كستكویكرتیكهتوكهو ك.كHOUSINGك-8

:كلیكجمه كمیمروسنكرصشكهوكلموكالك كختلد كیتج كر كلسنكگزسو كم كرتشخخ ك.كهوكیلقعكلگوكهنخخ كلیكلع لهكوی ككVolt ك-۹ك 
ك كرتس كرتكلرمنوتنكگاتكه كچنز كلیكمتیتوكدم كهلد الك كهوكلسنكرصشكلركعتی كد لشر كرتش

معمتالكهوكمتیتوكات كتخ ككتیكهوكرصشكیكتكهیكع هكقن كم كشختهكه كر كیتخنه كخطكهنخو كستكممنزكلیكامكج لكم كشتد ككككك

.كلسنكلع لهكرنتدگوكلسنكمتعختاكانخرو كه كلسنكمتیتوكهوكچ كشبت كرتكچ كیكرتی كهتوكم ككككV000/205كستكی كV225/085مثل
كم كرتش .ك005یكك۶۶5ك-205ك-ك000هو ك.كروقكشبت كمعمتالكهوكیكرتیكات ك

لیكهیكع ه كه كروكوی كالك كلولئ كشخ  كع هكهمروكامتنكیكرتی كلتختكه كرتس كلیكشبت كر كتوكاوككتیكلیكتنمكالنچ كمتیتوككك
وكمتعتاكتكلیاتلكترتو كهتوكهو ك.كیكلگهله كشته.كلگوكیكرتیكشبت كلیكمق لوكولاومتس كش  كرنشروكرتهكلكزلمتكلسنكمتیتوكرتس كراتو

روكعتسكرتهكسعو كیكرتیكشبت كلیكع هكلیلكلولئ كش  كهمروكرتهكم كیتلنكمتیتوكولكامكمثهثكیكامكترتو كر كشبت كیحلكدمته.ك
ك)كر كختروكهلشر كرتشن كه كلیاتلكات كترتو كیكمثهثكریثكات كرننتوكتته كیكولیر كانرو .

قن كش  كرتش كلسنكمتیتوكرول كلسنكك005/085هلوسمكمتیتو كه كروكوی كالكهشكلع لهكك۶55/205هوكشبت كروقكلسولنكه كیكرتی
ق وتكآنكلتراته كك0/0ه كررتلد كیتلنكیلقع كختهكولكهلشخر كرتشخ كرتس كرتلیاختلكمثهثكر كشخبت كیحلكشتهكیكلگوكرصتلانمكلیككككك

كدمتسنمكرتس كلیكلیاتلكترتو كلتراته كهونم.

ك:كمق لوكجوستد كه كمتیتوكیسوكرتوهوكیكرتییجوستنكلتم كختلا كهشن كهولسنكرصشكقن كمنگوهه.كAmpsك-05

ك 

كالکتروموتور و عیب یابی آن

كاخخت كلكتروست ك)آتخخخوتوین ك.ك-ستدنتوتخخخختل-متیتو كاخخت كمخخذهتو كعنخخبكسخختر كیوكعكعنخخبكمتیتو ك( كقطخخبكچخختهخخ لو
متیتوكاتكمیمروسنكلجزلس كانخخخرو كه كهوككتلییكروق كگوهد  كرتتوكم كوید .متیتوكاتكلدوژ كلكتروست كولكر كلدوژ كمتتدنت ك
كهخخوه:ككككككككككك كیخخقنخخخخنخخم كهخخهخخ  كهتخخخخرخخ  كتخخخخ  كرخخ  كیخختلن كمخخ  كول كاخخت كلكخختخخرخخویمخختیخختو كهخخوخخوخخ . كمخخ  كیخخبخخ سخخل

كآتخخخخخخخخخخخخخوخخخخخخخخخخختخخخخخخخخخخخوینككك-0 كاخخخخخخخخخخخت  كمخخخخخخخخخخختیخخخخخخخخخخختو
كسخخخخخخخخختدخخخخخخخخخنخخخخخخخخختوتخخخخخخخخخخختلكككك-ك2 كاخخخخخخخخخت  كمخخخخخخخخختیخخخخخخخخختو



كچخخخخخخخخختهخخخخخخخخخ لوكككككك-0 كقخخخخخخخخخطخخخخخخخخخب كرخخخخخخخخخت كمخخخخخخخخختیخخخخخخخخختو
كك-0 كآتخخخخخخخخخخخخخوخخخخخخخخخخختخخخخخخخخخخخوین:كمخخخخخخخخخخختیخخخخخخخخخخختو كاخخخخخخخخخخخت 

ه كرتكروقكمروتیبكهتوكم كهوو كلیكهیكقنخمتكوییتوكیلتخرتیتوكتتخر كش  كلد .رتكویشنكش نكمتیتوكتنمكالنیكات كهوینكشنتوككك
ات كلترتیتوكسككمن لنكمنوترنن كهیلوكرتجتهكم كآیود كه كلسنكمن لنكرووییتوكه كقنمتكگوهد  كمتیتوكیهلول كمیتوكلدرقتلك

لشر كیهوكآنكختحنتكمنوترنن كرتجتهكم كآس ك.ر كاوكیتلكرتكرتجتهكآم نكقطبكات كمنوترنن كیوهتكم كرتشخ كدنزكلثوكگذك
امكدتیكیغنوامكدتیكعملكجذبكیهكعكلدجتیكش  كه كرتعثكیوهتكچوخش كوییتوكم كگوهه.رول كول كلد لی كمتیتوكاتكلیكیتكتك
كلی:كككككككككككككك كعخخبخختویخخوخخ  كاخخت كآن كمخخیخخمخخرخخوسخخن كهخخ  كرخخودخخ  كمخخ  كرخختخختو كمخخصخخرخخهخخاخخ  كاخخت  كویش كتخخخختخختن

آتخوتوینكرتكول كلد لیكغنوكختید ك)هكج ك(كهوكلسنكمتیتوكر كغنوكلیكتخنمكالنچ كات كلحه كسككتو كتنمكالنیكهمت كككك-لكف
دنزكقولوكهلوهكه كمن لنكمنوترننخخ كهسگو كرتككتحخخه كیمتد كرتكمن لنكمنوترننخخ كلحخخه كرتجتهكم كآیوه.ه كرتعثكچوخشككك

هوح كتوعتكلتم كوتن كهكجكه كییتكیتثنوكدنوی كگوسزكك۷0الوق وتكیوكمتیتوكم كگوهه.كالسكلیكلسنكه كتوعتكمتیتوكر ك
كم كهوخخ .كككككككككك كخخختوج كمخخ لو كلی كالنیكهمت كول كیتخخخنم كعمخخلكهوه  كعخوختلنكسخخككهخهخنخخ  كرخخ  كمخ كهخوخخ  كهخختو كمخوهخز كلی

م كرتشخخخو كیهلول كسككختینكCSMلسنكمتیتوكاتكهلول كعكمتكلخراخخختو كك-آتخخخوتوینكرتكول كلد لیكختینكمتقتكك-بك
منتویككتولهكلتتكه كرتتنمكالنیكهمت كرطتوكتو كرنر كش  كیاوكهی كآدیتكرتتنمكك055لك كك255كلكترویكنر كرتكظوكنتكی یه

النیكلحخه كمتلی كرنخر كم كشتد .كختینكیتنمكالنیكهمت كسككلخرك ككتیكیهیكمن لنكمنوترنن كرتجتهكم كآیوهكه كرتعثككك
كالنیكهمت كوككككك كتخخخنم كموهز كلی كگوسز كههنخخ  كدنز كلسنكمتیتو كهو كمخ كگوهه. كهوخخ .چخوخخشكمختیختو كم  كخخختوج كمخخ لو كلی كل

ست كلیكختینكاتكالسكلیكول كلد لی كلیكك-(كTCMآتخخوتوینكرتكول كلد لیكختینكمتقتكیختینكهلسم.)رتكعكمتكلخراخختو ككك-جك
كمخ لوكخخختوجكشخخخ  كیخخختینكهسگوكهوكیخختكر كهخخ كرختكتخخخنمكالنیكهمت كتخخخو كم كرختشخخخ كهوكمخخ لوكرخختق كم كمخختدخخ .كككككك

(كهوكلسنكمتیتوكاتكه كهلول كق وتكهمكیو كدنخخخبتكر كمتیتوكات كقبه كPSCMآتخخوتوینكرتكول كلد لیكختینكهلسم ك)ككك-هك
انخرو كلیكسككختینكه كرتكتنمكالنیكهمت كتو كرنر كش  كلتتكلتراته كش  كیكههن كگوسزكلیكموهزكد لود كروتروكلسنكختینكر كك

كامول كتنمكالنیكهمت كامنش كهوكم لوكرتق كلتت.

ك 

ك شناسایی سیم پیچ های اصلی وکمکی

كهلودخخ .ككككككككتخخخك-0 كقخخولو كوی كهو كهخخمخختخخ  كالخخنخخی كتخخخخنخخم كی كاخخت كشخخخخنخختو كیسخخو كهو كلحخخخخهخخ  كاخخت  كالخخنخخی كنخخم
كلتخخخخت.ككككككككك-2 كهخخمخخرخخو كاخخت كلحخخخخهخخ  كتخخخخنخخم كلی كاخخت كهخخمخختخخ كاخخمخخنشخخخخ  كتخخخخنخخم كمخخقخخطخخع كتخخخخطخخ 

مكالنیكهمت كختینكرتكتنك"تخنمكالنیكهمت كهلول كمقتیمتكرنشخرو ك)لامكرنشروك(كدنبتكر كتنمكالنیكلحه كلتتكیعموتككك-0
كلتخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخت.ك كشخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ   كتخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخو 

معنتبكش نكمتیتوكاتكستكمورتطكر كقطعتتكروق كمثلكتنمكالنیكاتكیختینكلتتكستكمورتطكك-تخوتوینككعنبكستر كمتیتوكات كآ
كر كقطعتتكمتتدنت كمثلكرهبوسوگكیكرتشنكاتك.

ك 



كعیب یابی قطعات برقی 

كلحخخخخخكك-0عخخنخخخبك كهخخخوخخخ .كك"مخخختیخخختو كدخخخمخخخ  كعخخخبخخختو كمخخخ لو كلی كجخخخوسخختدخخخ  كی كدشخخخخخ   كویشخخخخخن
كلتخخخخخخخخخخت.كككك-ك0عخخخخخخخهخخخخخخختك كقخخخخخخخطخخخخخخخع كمخخخخخخخ لو كلی كجخخخخخخختسخخخخخخخ 

یمتیكم لوكشختملكالوسز هیشتخ ك تنمكات كولرط ههن اتكیلیاتالتكهوكیصر كههمكمتیتوكولكروكوت كیعنبككرتكآیلمروكك-0وكعكعنب
كدخخخخخخخمخخخخخخختسخخخخخخخنخخخخخخخم.ك كمخخخخخخخ  كرخخخخخخخو  كرخخخخخخخو كول كمخخخخخخخورخخخخخخخترخخخخخخخ 

كلحخخخخخكك-2عخخخنخخخب كهخخخوخخخ .كك"مخخختیخخختو كدخخخمخخخ  كعخخخبخخختو كمخخخ لو كلی كیجخخخوسخخختدخخخ  كدشخخخخخ   كویشخخخخخن
ككخخخخخخخخخخخنخخخخخخخخخخختی.ككك-ك2عخخخخخخخخخخخهخخخخخخخخخخختك كتخخخخخخخخخخخخختخخخخخخخخخخخخرخخخخخخخخخخخن

كت كدمته كالسكلیكآنكر كیعتسضككنتیكم كالوكهلیسم.لرر لكعهتكتختخرنككنتیكه كمورتطكر كلیاتك كم كرتش كولكرووك-2وكعكعنب
كشخخخخخخته.كككككككك-0عخخخنخخخبك كمخخخ  كهلغ كییه كخخخخنخخخهخخخ  كشخخخخخخ ن كویشخخخخخخن كلی كالخخخس كمخخختیخخختو

كلتخخخخخخخخخخخت.كككك-0عخخخخخخخخهخخخخخخخختك كتخخخخخخخخخخختی كدخخخخخخخخنخخخخخخخخم كمخخخخخخخختیخخخخخخخختو
هوكاوكه لیكلیكتخخنمكالنیكات كهمت كیلحخخخه كمنرتلد كلیاخخختلكیهق كیستكلیاخخختلكهك كر كهك كرتجتهكآم  ككك-0وكعكعنب

شخ  كهوكدرنج كمن لنكمنوترننخ كموتتبكرول كگوهشكرتجتهكدم كآس كیرتعثككككرتشخ .روتروكلسنكمنخنوكجوستنكلكتروست كهتیت كك
هلغ كمتیتوكمنشخته.متیتوكات كدنمكتختیكجوستنكرنشرو كدنبتكر كمتیتوكات كتتكمكمشتر كختهكهوستكتكم كهوو .كرول كوكعككك

وكلسنكحتوتكمتیتوكعنبكهوكحختوی كه كمیلكلیاختك كمشخصاكرتش كیررتلنكر كدیت كآنكولكعتسقكدمتهكلق لیكهوه كیهوكغنككك
كشخخخخخخخخخته.كككك كالخخخخخخخنخخخخخخخچخخخخخخخ  كتخخخخخخخخخنخخخخخخخم كرخخخخخخختو  كهی كرخخخخخخختسخخخخخخخ 

كشخخخخخخته.ككككككك-۶عخخخنخخخبك كمخخخ  كهلغ كییه كخخخخنخخخهخخخ  كشخخخخخخ ن كویشخخخخخخن كلی كالخخخس كمخخختیخخختو
كمخخخخخخخخختیخخخخخخخخختو.ككك-۶عخخخخخخخخخهخخخخخخخخخت كرخخخخخخخخختو كرخخخخخخخخختهن كیسخخخخخخخخخته

اوكمتیتو كهلول كیتلنكمتتدنت كمشخصاكلتتكهوكحتوی كه كرنشكلیكیتلنكمورتر كلیكمتیتوكدنویس كختلتر ككك-۶وكعكعنبك
هو كه كرتكتط كمقطعكییع لهكهیوكآنكاتكامصتلد كد لوهكیرتعثكگومتكهوكمتیتوكیككشختهكجوستنكرنشخرو كلیكتخنمكاتكعبتوكم ككك

كهخختوكمخخ لییكآنكختهكهلو كهوه.ك كهمكدمته كیلی كآتخخخنخخبكهسخخ نكآنكختلاخخ كشخخخخ ك.رول كوكعكعنخخبكرخختسخخ كرخختوكمتیتوكول
كخخختلرخخ .كككككككككك-0عخخنخخبك كمخخ  كرخختو كییسخخو كشخخخخته كمخخ  كهلغ كییه كخخخنخخهخخ  كشخخخخ ن كویشخخخخن كلی كالخخس كمخختیخختو

كك كگخخخخكككككككك-0عخخخخهخخخخت كهخخخخهخخخخنخخخخ  كدخخخختخخخخوهن ك.كككعخخخخمخخخخل كمخخخخوهخخخخز كلی كوسخخخخز
عكی كروكجوستنكهوكستكر كیتتخخطكتخخنمكالنیكلحخخه ك تخخنمكالنیكهمت كدنزچتنكلیكم لوكختوجكدم كشخختهكجوستنكك-ك0وكعكعنبك

هوستكتكم كهو ك.رول كلرمنوتنكلیكحیتكعملكهوهكههن كگوسزكلیكموهزكرتس كر كح ل كهورتهتكآنكهوكیتكتكهیوكگوكرنكمتیتوك
كلكخرخختهنكآنكگختشكهخوهكككككككك كهیو كیعتسضكشخخخته.كككككككیاخمخچخوخنخنكلی كتخخخویسسكیسخخت كهخهخنخخ  كعخنخخبكرخختسخخ  ك.رخول كوكخع

كآسخخ .ككككككككككك-0عخنخخبكك كدخم  كگخوهشكهو كیكخ كرخخ  كمخ كشخخخته كحخخخخ ل كیسخخته كشخخخوخنخخ   كویشخخخنكهخوهنكمختیختو كرخخت
كك ك.ككككككككك-0عخخخخخهخخخخخت كمخخخخخوهخخخخخز كلی كگخخخخخوسخخخخخز كهخخخخخهخخخخخنخخخخخ  كخخخخخخولرخخخخخ 

هوحختوی كه كهورتهتكات كههن كهوكیتكر كه كمتیتوكختمتشكرته كیحخلكدش  كرتش .هویمتنكشویاكرتتوك تنمكككك-0وكعكعنبك

متیتوكرگوهشكدم كلكر .رول كوكعكعنبكههن كولكرتكآیلمروكلمریتنكیهوكحتوتكمعنتبك"النیكول كلد لیكهوكم لوكقولوكدگوكر كیربنعرت
كدخخخخخخخخمخخخخخخخختسخخخخخخخخنخخخخخخخخم.كككككككك كمخخخخخخخخ  كیخخخخخخخخعخخخخخخخختسخخخخخخخخض كرخخخخخخخختهن

كآسخخ .ككككككككك-۷عخنخخبكك كدم  كگوهشكهو كیكخ كرخخ  كمخ كشخخخته كحخخخخ ل كیسخخته كشخخخوخنخخ   كویشخخخنكشخخخخ نكمختیختو كرخخت
ك ك.ككككك-ك۷عخخخخهخخخخت كهخخخخمخخخختخخخخ  كسخخخخت كلحخخخخخخهخخخخ  كالخخخخنخخخخی كتخخخخخخنخخخخم كقخخخخطخخخخعخخخخ 



كر كهمككآیلمروكاوكهیكم لوكولكلمریتنكیهوكحخخختوتكمشخخخصاكرتهنكمیلكالتوگ ك آنكولكیعمنوكم كدمتسنم.ك-ك۷وكعكعنخبكك
كدم كآسخخ .كككككككك-ك8عخنخخبكك كگوهشكهو كیك كرخخ  كمخ كشخخخته كحخخخخ ل كیسخخته كشخخخوخنخخ   كویشخخخنكشخخخخ نكمختیختو كرخخت

كك ك.ككككككك-ك8عخخخخهخخخخت كمخخخختیخخخختو كتخخخخخختخخخخخرخخخخگخخخخ  كسخخخخت كرخخخختهن كتخخخخخختی كدخخخخنخخخخم
امچوننكرت كتتخرگ كیستكهیهكلیكمشصا كات كآنكلتت.وكعكهلغكش  كیجوستنكیسته كم كهش ك"متیتوكتوسعتك-ك8وكعكعنبك

كلتخخخخخخخخخت.ككك كمخخخخخخخجخخخخخخخ ه كالخخخخخخخنخخخخخخخچخخخخخخخ  كتخخخخخخخخخنخخخخخخخم كعخخخخخخخنخخخخخخخب
كدم كآسخخ .ككككككككككك-ك۹عخنخخبكك كگخوهشكهو كیكخ كرخخ  كمخ كشخخخته كحخخخخ ل كیسخخته كشخخخوخنخخ   كویشخخخنكهخوهنكمختیختو كرخخت

كك كخخخخخخخخخخخختین.ككك-ك۹عخخخخخخخخخخخهخخخخخخخخخخخت كخخخخخخخخخخخخولرخخخخخخخخخخخ 
هوكمتوهكعنبكستر كختینكاتكخختینكاتكر كموظتوكول كلد لی كمتیتوكرتتوكوكر كلد كختینكولكمطترقكرتكمطتكب كه ككك-ك۹وكعكعنخبكك

كهخخخوخخخنخخخم.كككككك كمخخخ  كیخخخعخخختسخخخض كول كآن كدخخخنخخختی كحخخخخختوت كهو كدخخخمخخخته  كآیمخخختسخخخش كگخخخاخخخرخخخنخخخم
كك كشخخخخخته.كككككككككككككك-ك05عخخنخخب كمخخ  كقخخطخخع كمخخ لو كهخخوه  كعخخمخخل ككخخنخختی كمخختیخختو كهخخوهن كویشخخخخخن كرخخت

كك ك.ككككككك-ك05عخخخخهخخخخت كمخخخختیخخخختو كلحخخخخخخخهخخخخ  كمخخخخ لو كهو كهخخخختیخخخخت  كلیاخخخخخخختل
الن لكهوهنكمیلكلیاتك كآنكولكهیشختخ ك تخنمكات كولرطكیجعب كلیاختالتكمتیتوكولكرووت كهوه كهوكحتوتككككك-ك05وكعكعنبك

كدخخخخخخخخخخخمخخخخخخخخخخختسخخخخخخخخخخخنخخخخخخخخخخخم.ك كمخخخخخخخخخخخ  كمخخخخخخخخخخخویخخخخخخخخخخخاخخخخخخخخخخخع
كك كشخخخخخته.كككككككككككككك-ك00عخخنخخب كمخخ  كقخخطخخع كمخخ لو كهخخوه  كعخخمخخل ككخخنخختی كمخختیخختو كهخخوهن كویشخخخخخن كرخخت

كك كمخخخخخختیخخخخخختوكككككككك-ك00عخخخخخخهخخخخخخت كهخخخخخختمخخخخخخل كتخخخخخخخخختخخخخخخخرخخخخخخگخخخخخخ 
رتكمشختا  كلتخرتیتوكیتنمكالنیكات كمورتر كعنبكیتحلكیتسن كگوهس  كیرول كوكعكآنكرتس كمتیتوكتنمكالنچ كككك-ك00وكعكعنبك

كگخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخوهه.
كك كك-ك02عخخنخخب كشخخخخخته.ككككككككككككرخخت كمخخ  كقخخطخخع كمخخ لو كهخخوه  كعخخمخخل ككخخنخختی كمخختیخختو كهخخوهن كویشخخخخخن

ك كخخخخخخخخختینككك-ك02عخخخخخخخخهخخخخخخخخت كهو كهخخخخخخخختیخخخخخخخخت  كلیاخخخخخخخخخختل
لگوكرتكج لكهوهنكختینكلیكم لوكیكر كروقكیهنكمتیتوككنتیكهسگوكعملكدتوهكعنبكلیكختینكلتخخختكیرتس كآنكولكك-ك02وكعكعنخبكك

كیعتسضكدمته.

ك 

كعیب یابی قطعات مکانیکی

كیخختكخختكویكك-ك0عخنخخبكك كهو كچخخ  كمتیتو كهوخخ .ككمخیتو كتخخخصر كیوهخختكم  كیخختكخختكخخختمتشخخخ كرخخ  كهو كشخخخنكیچخخ 
كك ك.ككككككككككك-ك0عخخهخخت كمخختیخختو كمخخیخختو كتخخخخو كهی كاخخت  كیسخخترخختقخختن كاخخت كرخخهخخبخخوسخخوخخگ كخخخولرخخ  كهخخهخخ  كرخخطخختو
یو كروهلشرنكیهق كات كرهبوسوگ یو كروكهلشرنكتتچم كاتكیكغهطككاتك.بكك-خولر كرهبوسوگكاتكشتملكلكفكك-ك0وكعكعنبك

ژكگوسهتك-ه كعهتكآنكیجتهكذولتكتصتكرننكتتچم كییهق كم كرتش .جككرتجتهكآم نكیاو كیشخنتوكهوكتط كهلخه كیهق كاتكك-
ه كر كك-كوتتهگ كیالتتن گ كك-)ع یكچوخشكتختچم كاتك(كه كدتشخ كلیكهثنا كیكتصتكش نكگوسسكرهبوسوگكم كرتش .كهككك

عهتكجتیهنكدتهوتخختكرهبوسوگكیداتذكورترتكیع یكگوسسكهتو كموتتخخبكرتجتهكم كآس .كرول كیشخخصنسكعنتبكگار كشخخ  ك
رهبوسوگكولكلیكدظوكظتاو كمشختا  كیكق كرننكیهق كیتختچم كولكلمریتنكم كهونمك.كامچوننكرتكچوخشكرهبوسوگكلگوكحخ ل كككك
كگخخوهه.ككككككككككككك كیخخعخختسخخض كرخختسخخ  كهخخ  كرخختشخخخخ  كمخخ  كآن كرخخوخخخولرخخ  كهكخخنخخل كشخخخخته كشخخخخوخخنخخ   كعخخته  كغخخنخخو



ك كچخخخوخخخخ .ككككككك-ك2عخخخنخخخب كمخخخ  كیسخخخته  كحخخخخخ ل  كرخخخت كمخخختیخخختو كمخخخیخخختو كلیقخخختت كگخخختاخخخ 
كك كككككككككككك-ك2عخخخهخخخت كهو كرخخخهخخخبخخخوسخخخوخخخگ كرخخخنخخخویدخخخ  كیخخخهخخخقخخخ  كخخخخته.كچخخخوخخخخش كجخخخت 
-جتیهنكدتهوتخخختكرهبوسوگكیع یكگوسسكهتو كم كیتلد كرتعثككق كرهبوسوگكهوكجت كختهكشخخختهك.كوكعكعنبك-ك2وكعكعنبك

كیعتسضكهو كمتیتو.ككككككككككككك كسخخت كحخخختوتكمخعخنختبكرختهنكرختشكیهنكییولشكهخختو كجخخت كآن كیخعختسخضكرخهخبخوسخوخخگكهو
كسخخخخخخخخخخختدخخخخخخخخخخخنخخخخخخخخخخختوتخخخخخخخخخخخخختلكك-2 كاخخخخخخخخخخخت  كمخخخخخخخخخخختیخخخخخخخخخخختو

كمنخخخرقنمكهتوكم كهوو كلیكهیكقنخخخمتكلحخخخه كیشخخختنلكشخخخ  كلد :كككلسنكمتیتوكاختكه كامكرتكجوستنكمروتیبكیامكرتكجوستنك
ك(ككككك كاخخخخخخخخت ك)رخخخخخخخختكشخخخخخخخخخخخرخخخخخخخخك كاخخخخخخخخت كلكخخخخخخخخف:قخخخخخخخخطخخخخخخخخب

ك كآومخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخنخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخچخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخوككك-ب
هوكلسنكمتیتوكاتكمن لنكمنوترنن كقطبكاتكروكخك كمتیتوكات كآتوتوینكهیلوكدننتكیتنمكالنیكآومنچوكه كقنمتكگوهد  ك

لیكم لوككتقكخطتطكقتل كمنوترنن كقطبكاتكرتكمتیتوكلتتكرتكتنمكالنیكقطبكاتكتو كرنر كش  كلتتك.كالسكلیكعبتوكجوستنك
خطتطكقتل كآومنچوكعتسكلكعملكدشختنكهله كیرتعثكگوهشكمتیتوكم كشتهك.توعتكلسنكمتیتوكاتكرتالكرته كیخنه كتوسعكر كك
تخوعتكدیتس كم كوتخو .كلیكلسنكمتیتوكاتكهوكلهثوككتلییكروق كختدگ كمثلكچوخكگتشتك آبكمنت كگنو ك امكینك آتنتبكی...ككك

ته كم كشخته.كرول كروقولو كلویبتطكقطبكاتكرتكآومنچوكه كگوهلنكم كرتشخ كلیكقطع كل كروتیكههترتوكلتراته كم كشتهك.كككلتخراك
ههترتوكلیكینن كات كمنخ كهوتوكامكیشختنلكش  كلتتكه كر كشتلكلترتلد كوی كمیتوكقولوكهلوهك.كینن كلیام سگوكیلیكمیتوككك

 كهلخلكشنتوكآومنچوكر كیتنه كالنچككاتكر كست سگوكیحلكم كشتد .كهیكآومنچوكرتتخنه كمنتتكعتسقكشخ  كلد كیتخنمكالنیكاتككك
كقطع كذغتلكر كامول ككووكالشتكآنكاتكلویبتطكقطبكاتكرتكههترتوكولكمننوكم كتتیه.

ك 

كعیب یابی موتور های یونیور سال

ك كشخخخخخخخخخته.كك-ك0عخخخخخخخنخخخخخخخب كدخخخخخخخمخخخخخخخ  كویشخخخخخخخخخن كمخخخخخخختیخخخخخخختو
ك كرخخخخخخخخخخخخوق.ك-ك0عخخخخخخخخخخخخهخخخخخخخخخخخخت كدخخخخخخخخخخخخبخخخخخخخخخخخختهن

كعخنخخبككك كرخختكككككك-ك0وكخع كولرخطكول كیتخخخنخم ك هیشخخخختخخخ  كعخنخخبكمخ كهخوخنم.كككككككككككالخوسخز كیوكخع كآیمخختسخشكدخمخته  كآیلمخرخو
ك كشخخخخخخخخخته.كك-ك2عخخخخخخخنخخخخخخخب كدخخخخخخخمخخخخخخخ  كویشخخخخخخخخخن كمخخخخخخختیخخخخخخختو

كك كاخخخخخخخت.ككككك-ك2عخخخخخخخهخخخخخخخت كذغخخخخخخختل كشخخخخخخخخخخ ن كهخخخخخخختیخخخخخخخت 
چتنكذغتلكاتكجزس كلیكم لوكتخو كمتیتوكم كرتشخ .رتكهتیت كش نكآنكاتكممتنكلتتكم لوكقطعكگوههكیمتیتوكككك-ك2وكعكعنبك

هوكلد لی كمتوهكدظوكم كیتلنكلیكذغتلكرزواكیوكلتراته كویشنكدشتهكرتكیعتسضكذغتلكوكعكعنبكم كشتهكهوكحتوتكدبتهنكذغتلك
كآیوه.كككك كهو كهكخخخخخصخخخخختل  كلدخخخخخ لی  كرخخخخخ  كول كآن كتخخخخخخختاخخخخختن كیرخخخخخت كهخخخخخوه 

ك كشخخخخخخخخخته.كك-ك0عخخخخخخخنخخخخخخخب كدخخخخخخخمخخخخخخخ  كویشخخخخخخخخخن كمخخخخخخختیخخخخخخختو
كك كاخخخخخخختكككككك-ك0عخخخخخخخهخخخخخخخت كذغخخخخخخختل ككخخخخخخخوخخخخخخخو كخخخخخخخخولرخخخخخخخ 

ثوكلكر كموظتوكهوگنوكرتهنكامنشگ كذغتلكرتكههترتوكلیكقطع كل ككووكهوكالشتكذغتلكلتراته كم كشتهكگتا كهوك-ك0وكعكعنبك
كورترتكیستكهتوكیستهكختحنتكختهكولكلیكهتتكهله كیم لوكقطعكم كگوهه.كرتیعتسضككووكوكعكعنبكم كشته



كروشهای مختلف راه اندازی موتورهای آسنکرون

متیتوات كآتخخخوتوینكرتكیتج كر كق وتكیكیكرتژكآنكر كروقكمصرهفكول كلد لی كمنشخخختد كیكرتكیتج كر كلسوت كمتیتوكهوككیظ ك
جوستنكیسته كمنتشخخ كیكلسنكجوستنكیستهكعكی كروكلسوت كر كختهكمتیتوكحخخ م كمنزد كر كماخخو كهوو  كات ككككشخخویاكر كهتو

كتخخخختیه.ككككككككك كمخخ  كمخخصخخرخخل كول كآدخخیخخت كهخختو كی كیه  ككخخطخخمخخ  كهخخوخخوخخ  كمخخ  كیخخنخخذسخخ  كخخخط كلسخخن كلی كهخخ  كهسخخگخخو 
كلدخخ سشخخخخنخخ ؟؟ككككككككككككك كل  كچخختو  كرخختسخخ  كمخختیخختو كهخختو كرخخ  كشخخخخویا كجخخوسخختن كهخخوهن كهخخم كرخخول  كرخخوخخترخخولسخخن

كولكك كیسخخو كویشخخخخیخخت  كرخخ  كلدخخ لی كككمخخعخخمخختالً كول  كجخخوسخختن كدخخرخخنخخجخخ  كهو كمخخنشخخخخته كلدخخ لی  ك:ككك  كمخخنشخخخخته كهخخم
كمنخخخخخخخخخخخخخخرخخخخخخخخخخخخقخخخخخخخخخخخخنخخخخخخخخخخخخمكك0 كرخخخخخخخخخخخختو كرخخخخخخخخخخخخ  ك.

ككككك2 كتخخخخخخخرخخخخختو  كمخخخخخ لو كسخخخخخت كهخخخخخهخخخخخنخخخخخ  كیخخخخختتخخخخخخخط ككمخخخخخثخخخخخهخخخخخثكك–.
ك0 ككهخخخخخخخخخخخمخخخخخخخخخخخهخخخخخخخخخخختدنخخخخخخخخخخخخختیخخخخخخخخخخختوككككیخخخخخخخخخخختتخخخخخخخخخخخخخطك.
ك۶ ككوییخخخختوكمخخخخ لوكهوكمخخخخقخخخختیمخخخختكهخخخخوهنكلعخخخخخختكخخخخ كرخخخختتخخخخخخنهخخخخ كلدخخخخ لی كول .
ك0 كلتخخخخخخرخخختیخخختوكككمخخخ لوككهوكمخخخقخخختیمخخختكككهخخخوهنككهلخخخخلكرخخختتخخخخخخنهخخخ كككلدخخخ لی كول .
هن كآمهوكیسته كلیكشبت كدم كهشو كرتتنه كسككهكمتیتواتس كه كرزواكدننرو كیك كرتوكمنرقنمك:كرول ركمتیتوكلد لی كول ك-0

ك.ككك كمخخخخخنشخخخخخخختدخخخخخ  كمخخخخخراخخخخخخخل كشخخخخخخخبخخخخختخخخخخ  كرخخخخخ  كقخخخخخطخخخخخبخخخخخ  كتخخخخخخخ 

كهیوكر كتیتومكه كیقر كتهسكهونمكمىكهمكولك كمنشتهكمرالككتیكاوكروكه كولكلیكن كیكرتژكلرر ل:ككمثهثك–ول كلد لی كتخرتو كك-2
ك.كككككككككیكخخرخختككوتخخخخخنخخ ككخخختهكدخخومخختلك كهخخوخخنخخم كمخخ  كیسخخته كول كوتخخخخخ  كمخخ  ككخختی كاخخو كرخخ  كهخخ  كژ 

یقهنلكم كستر كهوكدرنج كمتیتوكرتكیتلنككu/√0روترولسنكهوككیظ كلیلكههن كر كیتكتكتخخرتو كرته كسعو كیكرتژكهیكتخخوكاوككتیكر كك
ك.كك0/0 كهخخخخخخخوخخخخخخخ  كمخخخخخخخ  كهخخخخخخختو كخخخخخخخخته كدخخخخخختمخخخخخخخ  كیخخخخخخختلن

هكنكالذسوكلتتك.كیك كهوكمتیتواتس كه كرتكرتوكیستلتخرعمتلكههن كوی كلدتلاكمتیتواتكرتكوییتوكقان كل كستكوییتوكتنمكالنچ كلمتتك
ك.ككككك كلتخخخخت كیسخخته كرخختو كمقخختیی كچتنكگشخخخرخختیو ك. كدم كشخخخته كلدخخ لی كلتخخخراخخته  كرول كول  كههنخخ  كلی كمخ كهخووخخ  كهخختو

ول كلد لی كیتتخطكهمهتدنتیتوك:كلسنكیتنه كول كلد لی كه كلیتیولدناتومتیتوكهتاو  كلتتكرننكمتیتوكیكشبت كقولوكم كگنوهك.كك-0
ل كلد لی كر كهكنلكلسوت كجوستنكشخویاكر كهتوكیكگشخرتیوكشخویاكر كهتوكاوكهیكر كسككدنبتكالتسننكم كآسو كخنه ككككلسنكروسقكو

كختبكلتخخختك.كیك كچتنكازسوخخ كآنكگولدختتخخختككقطكهوكمتیتواخختس كهخخ كقخخ وتكیسخختهكهلودخخ كلتخخخراخخته كم كشخخختدخخ .كككك
:كرول كجهتگنو كلیكعبتوكجوستنكیستهكهوكمتقعكول كول كلد لی كمتیتوات كقان كل كرتتنه كقولوكهلهنكمقتیمتكتوكول كلترتیتوك-۶

لد لی كمتیتوكمنرتلنكمقتیمتكاتس كر كرتوكتو كتوكول كتنمكالنچ كاتسمتیتوكقولوكهلوهك.كیكر كی وسجكه كمتیتوكهیوكم كگنوهك
كته.هتخخخر كمقتیمریت كول كلد لیكولكر كرو كچپكیوهتكهله كهوكلسنكحخخختوتكهمكهمكمقتیمریتكلیكتخخخوكول كم لوكختوجكمنشخخخك

كلسنكروسقكول كلد لی كر كهكنلكیهاتتكلدوژ كهوكمقتیمریتكیستهكیكدنوی كهششكهوككیظ كشویاكر كهتوكهمك كلترعمتلكهم كهلوه.
ول كلد لی كمتیتوات كآتوتوینكرتكوییتوكتنمكالنچ كرتكقولوكهلهنكمقتیمتكتوكول كوییتوك:كیمتیكمقتیمریت كول كلد لیكولكتوكول ك-0

هك.كر سنكیتنه كمقتیمتكم لوكتنمكالنچ كوییتوكولكر كی لهثوكمق لوكختهكمنوتتدو كیكتهسكلترتیتوكولكتخنمكالنچ كوییتوكقولوكهلك
كر كشبت كروقكیحلكم كهوو ك.كمقتیمتكویئنرت كوییتوكر كی وسجكلیكم لوكختوجكمنشتهك.

كUVW-XYZپیدا کردن سرسیم های موتور آسنکرون 



توكتنمك كه كتوكتنمكات كآنكمشصاكدننتك كچ كرتس كهوهكك0رتشنمكیككآستكم كهلدن كلگوكمتیتوكآتخوتوید كت ككتی كهلشر ك
ك؟؟

كلگوكلسنكتوكتنمكاتكلشربت كیحلكشتهكهوكعمهتوهكمتیتوكچ كینننو كیتحلكم كشتهك؟

ك تعیین آرایش کالفها در شیار

لشنتلكم كهو .كلسنككشنتوات كلترتیتوكولك0/0متیتوات كتخ ككتیكلیكت كتنمكالنیكیشتنلكش  كه كاوكه لیكلیكلسنكتنمكالنچیتكك
ك)ككك كلیل ككخختی كرخخ  كالخخنخخچخخیخخت ك)Rتخخخخنخخم كهیی ككخختی ك  )Sك)ك كتخخخختی ككخختی ك  )Tكشخخخختدخخ .كككك كمخخ  كشخخخخوخختتخخخختسخخ  ك(

ك)كككككRككخختیكلیكهخخ كالخنخچخ ككككتخخخنخمكك§ كالنچ كول كتخخخنخم كشخخخویا كمخ كهخوخخ  ككUیخنخخذسخخ  ك) كرخخت كلدریخخت كآدول كی )Xك(كك
ك)كككككSككخختیكلیكهخخ كالخنخچخ ككككتخخخنخمكك§ كالنچ كول كتخخخنم كشخخخویا كمخ كهخوخخ  ككVیخنخخذسخخ  ك) كرخخت كلدریخخت كآدول كی )Yك(كك

ك(كZ(كیكلدریت كآدولكرتك)ككWینذس كم كهو كشویاكتنمكالنچ كولك)كTككتیكلیكه كالنچ كتنمك§

ك 

كبرای یافتن سر سیم ها

لرر لكرتس كهیكتخوكاوكهك كولكالن لكهون كلیكمتكر كمروكستكاوكویشكهسگو كه كم كشوتتن ك.)كسككتوكمتكر كمروكولكر كسككتوكك
وكتنمكرتق كمتد  كلمریتنكم كهون ك.كاوكه لیكه كول كهلهك كآنكسككهك كتنمكالنیكتك0تنمكگوكر ك كتوكهسگوكمتكر كمروكولكرتك

كلتتك.ك(

كاشتباه در سرسیم ها

شنتوات كلترتیتوكولكك0/0امتدطتوكه كم كهلدنمكمتیتوكتخ ككتیكلیكتخ كتنمكالنیكیشتنلكش  كلتت.ه كاوكه لیكلیكتنمكالنچیتككك
طبكاتكیوهتكهیولد كر كوییتوم كها ك.كیتلكلگوكتوكتنم كینننوكلشخنتلكهوه كیرتعثكیشختنلكقطبكهوكمتیتوكم كشتهكیكقكك

ك.ككك كشخخخته كم كیتلدخخ كرخختعخخثكتخخختخرنكمتیتو كیوهخختكدم كهوخخ كی كمتیتو كی كقطخخبكدم كشخخخته كلسجخخته كمتیتو كهو كهوخخ 
كقبلكلیكلدجتیكهتوكلگوكرتوكوی كمتیتوكقولوكهلوهكرتوكولكلیكوی كمتیتوكروهلوس .ك)كینم كستك....(

كنکرونتنظیم دور موتورهای آس

كهلدنخخخرخنكولرخطخخ كك ك:ككككNr=[05f/p](0-Sرخخت كدمته كیوظنم كاخخت كیسو كروسقخخ  كرخخ  كمنرتلن كول كآتخخخوختوین كمختیختو كهیو ك(
كشخخخخخخخخخبخخخخخختخخخخخخ كككككككك0 كیكخخخخخخرخخخخخختژ ككخخخخخخوهخخخخخختدخخخخخخس كیخخخخخخنخخخخخخنخخخخخخنخخخخخخو ك.
كقخخخخخخخخخخخطخخخخخخخخخخخبخخخخخخخخخخخیخخخخخخخخخخختككككك2 كیخخخخخخخخخخخنخخخخخخخخخخخنخخخخخخخخخخخنخخخخخخخخخخخو ك.
كوییخخخخخخختوككككك0 كمخخخخخخخ لو كهو كمخخخخخخخقخخخخخخختیمخخخخخخخت كهخخخخخخخوهن كهلخخخخخخخخل ك.
كمخخخخخخخخخختیخخخخخخخخخختوك۶ كیكخخخخخخخخخخرخخخخخخخخخختژ كیخخخخخخخخخخنخخخخخخخخخخنخخخخخخخخخخنخخخخخخخخخخو ك.
منرتلنكرول ككینننوكمنتو كیكهیوكمتیتوكینننوكمنتو ك.كینننوكهیوكرتتخنه كینننوككوهتدسك:كرتكینننوككوهتدسكتخوعتكتوتوینكك-0



ینننوككوهتدسكلیكسككمتك كستكمب لككوهتدسكلتخراته كدمتهك.كیكسككستكچو كمتیتوكلكقتس كه كهوكشخولسطكمشخختری كهتوكم كهوو ككك
كرتتخخخنهخ كآدیختكینخذسخ كشخخختد ك.كمتدو كمتیتوكمتشخخخنویت كهتوختد ككتالهكتخخختی كیكمتیتوات كمیو كمتشخخخننكدنخخختج كككككك

آنكینننوككینننوكهیوكرتتخنه كینننوكع  كجاتكقطبیتك:كلسنكینننوكولكهوكمتیتوات كآتخوتوید كلتتكه كررتلنكرتكتنمكالنچیت كك-2
قطبكهلهكه كلسنكیتكتكهوكمتیتوات كهیكتوعر ك)كهلالد وك(كهس  كم كشتهكه كمنرتلنكرتكههن ك)كهلالد وك(كهیوكمتیتوكولكینننوكهلهك

ك.ك
مقتیمتكهوكم لوكوییتوك:كهوكمتیتوات كآتخخوتوینكرتكوییتوكتخخنمكالنچوكشخخ  كرتكینننوكمقتیتكم لوككینننوكهیوكرتكهلخلكهوهنك-0

وییتوكمنرتلنكتخخوعتكگوهشكوییتوكولكیوظنمكهوهكیك كچتنكولد متنكمتیتوكروكلثوكینننوكهیوكینننوكمنتو كهوكدرنج كهتوروهكلسنك
كلتخخخخخخخخخخخخخخختكك كهخخخخخخخخخخخخخم كخخخخخخخخخخخخخخنخخخخخخخخخخخخخهخخخخخخخخخخخخخ  كویش

كوكمتیتوات كهتچككمتدو كالوت كیك...كلتراته كمنشتهك.ینننوكهیوكرتكینننوكیكرتژك:كلیكلسنكویشكه-۶

كموتور آسنکرون با روتور سیم پیچی شده )روتور رینگی(

وییتوكتنمكالنچ كش  ك:كر كجت كمنه ك كلترتیتوكولكم كیتلنكتنمكالنچ كت ككتیكهوهكیكلسوننمكالنچیتكولكر كحتوتكترتو كیحلك
ر كامكیكدنبتكر كمیتوكعتسقكانرو ك)وسوگ(كقولوكهلوهك.كت كتوكتنمككم كهونمك.كهووی كمیتوكلسنكمتیتوكت كیهق كه كدنبت

النچ كوییتوكر كلسنكتخ كیهق كمراخلكم كشتهكیكر كیتنه كجتویرتیتئ كه كوی كیهق كاتكیتن كهلود كر كسككمقتیمتكت ككتیككك
كترتو كمرالكم كشته.

كمزایای موتور آسنکرون با روتور سیم پیچی شده

كهلوهكككك § كقخخخخخت  كگشخخخخخخخرخخخخختیو كهخخخخختو كرخخخخخ  كشخخخخخخخویا كمخخخخختقخخخخخع   . هو

  . هلوهكروكخك كمتیتوكآتخخوتوینكرتكوییتوكقانخخ كل كه كجوستنكشخخویاكر كهتوكآدیتكهمكلتخختكجوستنكشخخویاكر كهتوكهم  §

كلتخخخخختكككككك § كثخخخترخخخت كیخخخقخخخوسخخخبخخختً كمخخخصخخخرخخخهخخخف كرخخختواخخخت  كمخخخقخخخترخخخل كهو كآن   . تخخخخخوعخخخت

كوئخخككككك § كهخخوهن كیسخخته كی كهخخم كرخخت ك.) كلتخخخخت كیخخوخخظخخنخخم كقخخترخخل كیخخ   كیخخت كآن كهیو كلدخخ لیكیخخعخخ له كول    ( تتخخخخرخخت

ك. منرتلنكیتكی  كرتوكآنكولكیستهكهوه §

 معایب موتورهای آسنکرون با روتور سیم پیچی شده

كهلوهككك § كینخخخخخخختتخخخخخخخنخخخخخت كیكخخخخخرخخخخختژ كیخخخخخنخخخخخنخخخخخنخخخخخو كمخخخخخقخخخخخترخخخخخل   . هو

كرخختشخخخخ ككككككككككككك § كمخخ  كهخخم كدخخننخخخخت كدخخومخختل كیخخ  كرخخ  كرخختو كمخختقخخعخخنخختخخ  كهو كآن كقخخ وت   . عخخخخوسخخب

ك.وكقان كل كهمروكلتتعوسبكق وتكآدیتكدنبتكر كعوسبكق وتكمتیتوكآتوتوینكرتكوییت §

 متلوهكلتراته كیكهتوروهكمتیتوات كآتوتویدبتكوییتوكتنمكالنچ كش  ك:

لیكمتیتوكآتوتوینكرتكوییتوكتنمكالنچ كش  ك:رول كق وتكات كخنه كیستهكمصاتحتًكلگوكرتككشتوكقت كرتش كلتراته كم كشتهكیك
ك كرتش كمتدو كر كول كلد لخرنكیونكستكجوثقنهیتكیكغنو ستكلسوت كهوكمتقعكشویاكر كهتوك كمتیتوكلیرنتجكر كگشرتیوكیستهكهلشر



كراه اندازی موتورهای سنکرون در حالت بارداری

تتخرمتنك:كلترتیتوكمتیتوات كتوتوینكلیكدظوكتتخرمتنكهقنقتًكمشتر كلترتیتوكمتیتوات كلكقتس كلتتكتنمكالنچیت كت ككتیكآنك
كیظنا كآدیتكلسجتهكمن لنكهیلوكهوكانخخخر كلتخخخرتیتوكلتخخخت.كهوكهلخخلكشخخخنتوات كانخخخر كآاو كلتخخخرتیتوكیعبن كشخخخ  كه ككك

وییتوكلسنكمتیتوكر كحتوتكستهتوچ كستكلیكیوقیت كمنوترنن كتتخر كم كشتهكیكروكوی كآنكسككتنمكالنچ كجوستنكمنرقنمكر ك
كشخخخخخخخخته.ككككك كمخخخخخ  كداخخخخخخخخب كیخخخخخیخخخخخوسخخخخخك كالخخخخخنخخخخخی كتخخخخخخخخنخخخخخم كدخخخخختی

دابكش  كر كیتنه كجتویرتیتكیأمننكم ككجوستنكینذس كتخنمكالنچ كییوسككوییتو كلیكروسقكهیكیهق كه كروكوی كمیتوكوییتوك
شتهكیكوییتوكلسنكمتیتواتكعمككراتوتكسككمنوترنسكلكتروست ك)چوخكقطب(كوكرتوكم كهو كه كیع لهكقطبیت كوییتوكر كلد لی ك
كرخخخخته.ككككككككككككك كخخخخختلاخخخخ  كلتخخخخخخخرخخخختیخخخختو كالخخخخنخخخخچخخخخ  كتخخخخخخخنخخخخم كقخخخخطخخخخبخخخخیخخخخت 

ت كرتككوهتدسكشبت كیكیع لهكقطبیكرویكهتو:كاوگتیكیحخلكلتخرتیتوكر كشبت كت ككتیك كسككمن لنكهیلوكه كتوعتكآنكمروتتبكك
لترتیتوكلتتكهوكآنكرتجتهكم كآس كیكتط كوییتوكولكجتویبكم كهو .قطبیت كوییتوكلیكروسقكقطبیت كغنوكاموتیكلترتیتوكجذبك
یككیظ كل كرع كمج هلًكلسنكقطبیتكر كیتخخنه كقطبیت كاموتیكلتخخرتیتوكهكعكختلاو كشخخ .كالسكمنتدگننكگشخخرتیوكحخخاوكیكوییتوك

و كقطبیت كوییتوكر كهكنلكتخوگنو كیكلسووتخخ كمتجتهكهوكآنكدم كیتلدو كر كتخوعتكامول كمن لنكهیلوكلتخخرتیتوكككیوهتكدم كه
رچوخو .كالسكرتس كرتكسككیتخنه كهمت ك)ول كلد لی(كلرر لكتوعتكوییتوكولكر كدزهست كتوعتكمن لنكهیلوكلترتیتوكوتتد كیتكوییتوكك
كهخخخخخخوخخخخخخ .كككك كچخخخخخخوخخخخخخخش كهیلو كمخخخخخخنخخخخخخ لن كاخخخخخخمخخخخخخول  كرخخخخخخرخخخخخختلدخخخخخخ 

كول كلد لی كلسنكمتیتواتكچق وكلتت؟كتؤلل:كگشرتیو

كروشهای راه اندازی موتورهای سنکرون

كرخخوه.ككككككككك كهخختو كرخخ  كیخختلن كمخخ  كلتخخخختتخخخخخ  كویش كتخخخخخ  كتخخخخخوخختخخوین كمخختیخختواخخت  كلدخخ لی  كول  كرخخول 
هتاشكتخوعتكمن لنكمنوترنن كلترتیتو:كیتكی  كه كوییتوكررتلد كر كدنمكتنتلكچوخشكمن لنكمنوترنن كشرتبكرگنوهكك-0

كلسخخكك ك. كشخخخخته كقخخاخخل كآن كرخخت كهله.ككككككی كلدخخجخختی كیخخنخخذسخخ  كمخخوخخبخخع ككخخوهخختدخخس كهخختاخخش كرخخت كیخختلن كمخخ  كول كهخختو كن
لتراته كلیكسككگوهلدو  كلیكن :كه كتوعتكمتیتوكولكیتكی كتوعتكتوتوینكرتالكمنبوهكیكرتكر كمولیلكمتلی كهوهنكمتشننك-2

 كوینكولكیب سلكرمثلكژدولیتوكوی كخطكآیوه كشته.كالسكلیكلسنكمولیلكختمتشكهوهنكرتكج لكهوهنكگوهلدو  كلیكن كمتشننكتوت
كهخخخخخخخخخخخخخخخوه.كك كخخخخخخخخخخخخخخخختلاخخخخخخخخخخخخخخخ  كمخخخخخخخخخخخخخخختیخخخخخخخخخخخخخخختو

كداخخخخبكمخ كشخخخته.ككككككككككككككككككك-0 كلدخرخیخخت كقخطخبخنخنكوییختو كهو كهخخ  كهخوخوخخ   كالخنخیكاخخت كمخخنخول كتخخخنخم كلی كلتخخخرخاخخته 
هوكمتیتوات كتوتوینكتوعتكیوهتكوییتوكهوكاوكیتلكرولروكرتكتوعتكمن لنكهیلوكلترتیتوكختلا كرتهكیكلكزلسشكرتوككقطكعقبك
كشخخخخخختكككككك كمخخخخ  كمخخخختجخخخخب كول كمخخخخنخخخخ لن كرخخخخ  كدنخخخخخخبخخخخت كوییخخخختو كه.مخخخختدخخخخ گخخخخ 

ینننوكم كهو .كلكبر كلگوكلكزلسشكرتوكرنشكی كك۹5یتك5امتنكیلیس كگشخخخرتیوكلتخخختكه كلیكBRیكBsلخرك ككتیكلسنكهیكمن لنك
رتش .كمتیتوكلیكیتكتكتوتویدنزیكختوجكختلا كش كه كلحطكیتكآنكولكدتالتس لوكم كدتمنمكعموتكاوگتیكهتوكرتكتوعتكتوتوینكرتك

ومنچوكیكعخوسبكق وتكمتشننكلیكیتكتكالسككتی كر كلام كیكالنشككتی كقترلكهورولككینننولتكجوستنكییوسككلمر لهكجوستنكآ
ختلا كرتهكه كلیكلسنكختحنتكجیتكلحكحكعوسبكق وتكشبت كلتراته كم كشتهكه كر كمتیتوات كتوتوینكالوكییو ك)هتوهوك



رو .(كی كهمكییوسككانیتكتكالنشككتی (كختیدیت كتوتوینكدنزكگار كم كشتهك.ك)متیتوات كتوتوینكهوكیتكتكهتوكالنشككت
كم لوكمعتهلكیتاتیكمتیتوكتوتوینكراتوتكیسوكم كرتش .

كتکنولوژی ساخت موتور های پله

)یوهت(ككتوكهوه كلس .كلمویی كلامنتكجتر كجتس كهوكههن كیمنو كاتكلینت كم كشته.كیوهتكیككmotionآستكیتكهوتنكر كیلژ ك
كهاخخخخ .كككك كمخخخخ  كلولئخخخخ  كلمخخخخویی كجخخخخیخخخختن كلی كول كجخخخخ سخخخخ   كیخخخخعخخخخوسخخخخف كتخخخخخخوعخخخخت

ك-منتكتك-هورولكیوهر كهوكیتی كلكترویدنككر كمعو كهورولكحخین كیوهتكسككش كروكلتت ككتهرتوكاتس كمتدو كتوعتكك
رتوگنو كیكستكیوهنب كلیكههن كمتلوهكم كرتشخ .كلمویی كتخننرمكات كهورولكیوهر كرننتوكیسته كمتكجتهكلتتكه كم كیتلنكلیككك

stteper motors- linear stepper motors- Dc brush-كدتیكروه.كهوكلسوجتكر كیتعخخنیتتكمصراخخو كلیكك...
كك كهخخخخخوخخخخخنخخخخخم.كككككstep motorیخخخخختخخخخخوخخخخختكخخخخختژ  كمخخخخخ  كلهخخخخخرخخخخخاخخخخخت كاخخخخخت

سككمتكیتوكرتكسكككstepperر كعوتلنكسككشگار كهوكتته كتتی كستهكم كشته.كلتتتتكاوككstepper motorهوكیئتو كلیك
كسوات كآومتیتوكآاوورتكم كشخته.ككمن لنكمنوترننخ كم كرتشخ كه كختهكر كحختوتكلكتروست كویكشخنكشخ  كیكرتعثكچوخشكهلككككك

قنمتكهورولكهوو  كیوهتكلیكسككهترلكمنتویكالویتنتوكجیتكیتكن كالتكسكات كاله كل كیكلسجتهكتنگوتلكات كمننوكیوهتك

ككك كاخخو كی كلتخخخخت. كهتخخخخرخختولتكلجخخولسخخ كرخختشخخخخ .كككككindexerیشخخخختخخنخخلكشخخخخ   كلدخخجخختی كرخخ  كرخختسنخخخخرخخ كقخختهو
motion driverوتخخن  كلیكموبعكولكر كق وتكمتوهكدنتیكرول كچوخشكالو ككیكستكامتنكآمهه ككتسوكهتخخرتولتكتخخنگوتلكات ك

كرتكق وتكات كمصرهفكجوستنكیكیكرتژكهوكتتخرتوكیتوتكتژ كستكتكم كشته.ككdriverات كمتكیتوكم كشته.كلمویی كیع لهكیسته ك
سككیتخخنه كمنوترننخخ كلتخختكه كاوكالتكسكهسجنرتلكولكر كسككچوخشكمتتدنت كمتدو كچوخشكالو ككstepper motorاوك
تته كرتهنكیكقترلكلتراته كرتهنكهوكاوكمینطكم كیتلنكلشتو كك-لمونتكرتالكك-ب سلكم كهو .كلیكمزستكات كآنكر كازسو كالتسننی

كهوه.

كها stepper motorانواع 

variable reluctanceك
permanent magnetك

hybridك
 -full- halfلتخختكه كهلول كتخخ كدتاكككstepper motorیعنننكهوو  كدتاكخویج كاوككdriverچگتدگ كرولی كاوك

microstepكرخخخخخخخخخخخخخخخخخخختشخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ .ككك كمخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ 
Full stepك:ك

كالتكسكاله كل كرول كچوخشكمتتدنت كاوكعواخخخوكلتخخخت.كك25چوخو لكهد لد كهلوكیكیتككن كهوو  كك05لتخخخرتد لوهكرولی كهلول ك

Half step:ك
لسنكتننرمكسككچوخو  كختهكهلول كیوهتكاله كل كهوكاوكهیو كرتشخ .كهوككك۶55ر كمعو كآنكلتختكه كمتكیتوكم كیتلد كهلول كك

كسككول كیلكعمه كیوكهوكحوعتكلتت.كhalf steppingلدوژ كتختكه كرتعثكچوخشكیوتیر كهیكچوخو  كهسگوكم كشخته.ككك
microstep:ك



سككیتوتكتژ كدنخبرتكج س كلتتكه كجوستنكچوخشكاوكچوخو  كولكهورولكم كهو .كلسنكهورولكهوكتطی كلدجتیكم كشتهكه كك
كوئ كهیوكیو كهوكرننكقطبیتكقولوكگنوه.یقننمكهوو  كل كك

كموتور استارترها

امتدطتو كه كم كهلدن ك كول كلد لی كمتیتوات كلكقتس كهوكحخخوعتكلیكلامنتكیسژ كل كروختوهلوكلتخخت.كر كخاخختوكلسنكه ككك
تتكلتتكیكالییكلهوروكوكات كتوعتكرننتوكموتتیكش  كك-لمویی كلتراته كلیكول كلد لیات كلكترویدنت كمتدو كول كلد لیات كدویك

عكق كمو لنكیكهتوشخوتتختنكلسنكوشخر كویشخیت كهورولكیكول كلد لی كمتیتواتكولكر كشخنت كات كهكتنككر كهس  ككولمتش كككككك
كرخخخخهخخخخوهلیدخخخخ .ككككككككككك كرخخخخویی كویشخخخخخخخیخخخخت  ككخخخخولگخخخخنخخخخو  كرخخخخ  كی كرنخخخخخخخهخخخختودخخخخ 

-روسقكهورولكیكرتژكست كلیكویشخخیت كول كلد لی كمتیتوات كلكقتس كول كلد لیات كدویكم كرتشخخ كه كلیكروسقكآدیتكمتیتوكاتكلیك
ككوهتدسكهوكسككیمتنكمشخصاكرر وسجكلیكتوعتكحاوكر كتوعتكدتم كم كوتو كه كلسنكویشكلمویی كهتمككجتكلكرته كلتت.ك
ول كلد لیات كدویكیویتكهوكاوگتیكول كلد لی كرتتوكم كوید كیكمعمتالكالسكلیكول كلد لی كیتتخخخطكسككهورتهرتوكرت كالسكلیكم لوك

لد لیاتكم كیتلدو كر كتننرمكلیكهتوكلد لی كدویكدنزكمجیزكرتشو كه كهتوروهكات كیسژ كل كهلوه.كعمنكختوجكم كگوهد .كلسنكول ك
كلسنكهخخ كعمتمخختكلسنكدتاكول كلدخخ لیاخختكرخخ كیومزكلكترویدنت كلیكروسقكیزوسقكجوسخختنكمنخخخرقنمكدنزكمجیزكم كرخختشخخخوخخ .ك

ولكدنزكهوكول كلد لیاتكیعبن كم كهوو كه كلیكلسنكروسقككتتید گتنكلسنكدتاكول كلد لیاتكمعمتالكیاتظتكات كمتوهكدنتیكرول كمتیتو
یجمكول كلد لیكمی یهكم كگوهه.كعمنكلسنكه كرتكلتراته كلیكلسنكگتد كول كلد لیاتكدنتیكر كهوكدظوكگوكرنكهورتهرتوكلحه كدننتك.ك
ك:كككككك كلتخخخخت كیسخخو كرشخخخخوح كمخخ كگخخوهه كالخخنخخشكرخخنخخوخخ  كلدخخ لیاخخت كدخخوی كول  كمخخعخخمخختالكهو كیخخاخختظخختكاخختسخخ كهخخ 

كمخخخخخخخقخخخخخخختككك- كهو كرخخخخخخختوككیخخخخخخخاخخخخخخختظخخخخخخخت كلعخخخخخخخخختكخخخخخخخ  كرخخخخخخخل
كشخخخخخخ نكككككككككككك- ككخخختی كهی كی ككخخختیاخخخت كمخخخعخخختخخخت  كیخخختلكخخخ  كمخخخقخخخترخخخل كهو كیخخخاخخختظخخخت
كیاخختظختكهوكمقخترخخلكلكزلسشكیولوتكتخخخنمكالنیكاخت كمتیتوكهخ كلیكروسقكتخخخونخخختواخخت كیولوی كلدجخختیكم كگوهه.كككككك-
كیكخخخخخخرخخخخخخختژكككككككككك- كهخخخخخختاخخخخخخش كمخخخخخخقخخخخخخترخخخخخخل كهو كیخخخخخخاخخخخخختظخخخخخخت

كهخخخوخخخ .كككككك كیخخخنخخخنخخنخخخو كیخخختلدخخ  كمخخخ  كلدخخ لی كول  كتخخخخختیدخخخ   كرخخخ  كرنخخخخخرخخخ  كهخخخ  كهسخخخگخخو كمخخختلوه كی
ه كاوگتیكرنخر كشخ نكهورتهرتوكرت كالسكیاتظتكات كیعبن كش  كهوكول كلد لیكامچوتنككعتلكم كرتش ككككدتر كمیمكلسوجتتختك

كهخخخوخخخ .ككككككك كمخخخ  كالخخخس كرخخخت  كول كیخخختسخخخوتخخخخخرخخختواخخخت كیخخخوخخخیخخخت كالخخخس كرخخخت  كمنخخخخخنخخخو كچخخختن
جیتكرنخخرنكهورتهرتوكرت كالسكرع كلیكول كلد لی كمتیتوكعمتمتكلیكسككهورتهتكول كلد لیكلتخخراته كم كگوههكه كرع كلیكومپكول ك

ر كحخختوتكختههتوككعتلكم كگوهه.كالییكر كذهوكلتخختكه كروخ كلیكول كلد لیات كدویكهلول كتخخننخخرمكرت كالسكهلخه ككلد لی 
كدخخننخخخخخت.ككككككككككككككككك كالخخس كرخخت  كهخخوخخرخختهخخرخختو كگخخوكخخرخخن كدخخظخخو كهو كرخخ  كدخخنخختی كهسخخگخخو كهخخ  كانخخخخخرخخوخخ 

 كهوكههكهرختكیتجخ كر كلسنكه كیتسوتخخخرتوات كرتتوكوكر كهوكول كلد لیات كدویكیولوتكیتكن كم كهوو كلسوطتوكلتخخخروبتطكم كگوكك
یترهتات كهلول كول كلد لیات كدویكالییكلتتكلیككنكلتراته كگوهه.كیك كرتكیتج كر كهتوكول كلد لیكیویتكهوكمویه كلترتوتك كیولوتك
یتكن كشخ  كیویتكر كمویه كول كلد لی كمی یهكم كگوههكیكروتروكلسنكهوكول كلد لیات كهلول كتخننرمكرت كالسكیویتكیعبن كشتت ككك

تتخخبكرتكهوج كیاتظر كیترهتكیتحخخن كم كگوهه.كعخخمنكلسنكه كلسنكگتد كول كلد لیاتكعمتمتكمجیزكر كانتككات كعبتوكاتلكمرو
كانخخخخخخخخخخخخرخخخخخخخخخخوخخخخخخخخخخ .كككك ككخخخخخخخخخخن كی كتخخخخخخخخخخخخنخخخخخخخخخخوخخخخخخخخخخك

الویك كرت كیك....كجیتكیبتهلكلركعتتكم كرتشخخو كه كك-لهثوكول كلد لیات كدویكمجیزكر كالتوتكات كلركعتی كمتدو كمتهرت 



ول كلد لیكمطهعكگوهس كر كلسنكروسقكهورولكلسنكول كلد لیكاتكیتتطكتننرمكاتس ككلیكلسنكروسقكم كیتلنكلیكههن كلركعتتكهلخل

كرننتوكتته كم كرتش .كDCSمتدو ك

كموتورهای خطی

سككمتیتوكخط كهوكیلقعكسككمتیتوكلكتروست كلتختكه كلتخخرتیتوشكغنوكلتخرتلد كشخخ  كلتختكیتكر كجت كلسوت كسككگشخخرتیوكككك
كهخخوخخ .ككككككككككككك كلسخخجخخته كلتخخخخرخختیخختو كرخختل كولتخخخخرخخت  كهو كخخخطخخ  كدخخنخخوی  كسخخك كهخخوخخ   كیخختكخخنخخ  كچخخوخشخخخخ 

كتوات كخط كشرتبیتلنكآدیتكولكر كهیكهتر كیقننمكهوه:كمتیات كرنخنتو كرول كمتیتوات كخط كلولئ كش  كلتتكه كم كروح
رتالكیكشرتبكالتسنن.كمتیتوات كشرتبكالتسننكرول كقطتوات كمگهنتكیكهسگوكهتوروهات كیملكیكدقه كوی كیمننكموتتبكانرو .ك
متیتوات كشرتبكرتالكمعمتالًكخنه كهتیت كانرو كیكرول كشرتبكهلهنكر كجنم كیتكتوعتكرننتوكیستهكیكتهسكواتكهوهنكآنكر ك

وم كلد لید  كجمعمتالًكرول كمطتكعتتكروختوهكتوعتكرتالكر كعوتلنكینهنیتتكدظتم كستكر كعوتلنكول كوید .كلسنكمتیتواتهتوكم 
ویه كسككات كیسوكلیم كر كهتوكم ل كه كرول كشرتبكهلهنكر كستنكاتكستكذو ویه.كمتیتوكخط رول كالنشولد ككیتالنمتكر كهتوكم 
كاتشتهكیكلسنكذو ر كتوعتكدتو كرولی كمتیتواتكمعمتالًكمراتیتكم كاتشته.كرتكدزهسككش نكذو شخرتبكهاو  كذو كدتمن  كم ك

كدنزكعمتمتًكهلو كرتوكلكتروست كانرو .

كشتاب پایین

ات كلس  كمتیتوكخط كلیكننكرتوكیتتخطكالوكنتوكلوسكككنرتستكلیكهتكجكلمهوستلكهوككو نكمطوحكش .كهوكروحكی كیكهوكلهثوكروحك
 كهو  كلسجتهكختلااتكمتجتهكهوكمن لنكعملكم رنن كخط كتنتوكه كروكوی كاته شخرتبكالتسنن كدنویكیتتطكسككمن لنكمنوتك

لكقتككات كگوهلر النیكستكسككیت كلیككهزكیصتكه كهوكلسنكمن لنكقولوكگنوهكجوستنچ كسككیهق  كچ كسككتنمكش .كهوكاوكاته 
هیكمن لنكمنوترنن كام سگوكولكهكعككشخ  كیجتهكختلا كهلشتكیكروترولسنكسككمن لنكمنوترنن كمصتكفكولكلسجتهكختلا كهوه.ك

ختلاو كهوهكیكروترولسنكجنمكاته كولكلیكلترتیتوكهیوكختلاو كهوهكیكآنكولكهوكرتلكجیتكمن لنكمنوترنن كتنتوكیملكختلاو ك
كهخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخوه.ك

یتلنكحخخخو كدظوكلیكالویلیكویهكاوكچو كه كم ات كمتیتوكخط كلغهبكهوكالنشخخخولد كقطتوكمگهنتكر كهتوكم رخ كعهتكلسنكیسژگ ك
آیو كلدرقتلكالنشوكر كیكتوسعكدتوكه كهوكتننرمكیونكآتمتد كیدتتیوك كمنوترننخ كلیكآدیتكلتخراته كهوه كمتدو كلتخراته كهوككنككك

Scarborough RTیتودرت كیونكاتلس ككویهگت ككJGKدنتستو كیككPutra RTLویه.كلیكلسنكهتیلالالمهتوكر كهتوكم ك
كقخخطخختوككككككككخخن كلی كرخخوخخخ  كهو كیخخنخخنخخنخخولیخخ  كرخخت كرخختیكآیو  كمخخ ككككاخخت  كلتخخخخخرخخاخخته  كدخخنخخز كشخخخخخته.ك 

كات كرتالروكهوكمع نكات كعمنقكالنشویتهكش  كلتت.متیتوات كخط كعمته كدنزكرول كمتتدننم

كشتاب باال 

لد .كر كعهتكلسوت كمیمتتكعخخ كیوا كهوتد كرتسنخخر ككمتیتوات كخط كشخخرتبكرتالكرول كهتوروات كمرع ه كالنشخخویتهكشخخ  ك
عوتلنككهوو  كلیكآدیتكر الكرتشخخخو كسعو كهقنقتًكآدچ كه كلسنكمتیتواتككولامكم ات كهتچت كرتكلدوژ كجوبشخخخ كرنخخخنتوكرتگهتك 

ه.كهوكچوننكشتلتخت.كلسنكمتیتواتكامچوننكرول كلتخراته كهوكالنشولد ككیتكالنمتاتكر كهتوكگوكر كم كككینخهنیتتكلتخراته كشخ  ككك



كلد لیكجوم كرول كالنشولد ككیتكالنمت لیكول كیوسنكویشكلتراته شته.كتته لد لیات كجوم كگار كم شخولسط كر كلسنكمتیتواتكول ك
كهاخخ .كككككككككتخخخختخخختكسخخككول ك كشخخخرخختب كتخخخوعخختكگوسز كیخخت كول كمیمتكخخ  كرخرختلدخخ  كجخومخ كرخزواكلتخخخختكهخخ  كلدخخ لی

رولی كمتیتوات كشخرتبكرتالكر كهالسلكمرع ه كمشتلكلتت.كآدیتكمقتهسوكرزواكلدوژ كولكهوكم تكیمتنكهتیت كدنتیكهلود .كه كك
هوكم تكیمتنكهمروكلیكسككثتدن كهلوه.كژدولیتوات كلكتروست كمعمتك كرول كچوننكدتاكك055GJكرول كاوكالویتبكهوككیتكدنتیكر 

اتكالوكیجمكیتلنكمتوهكلتراته كقولوكهله.كختینكات كذخنو كلدوژ كلكتروست كهتیت كم تكولكم لد كلمتكویشلیكرتو كرولی كدش  
سعكیتلنكرول كیب سلكتوولامكهوو .كژدولیتوات كامكقطبكولكم یتلدو كر كتوعتكمقتهسوكرزواكلدوژ كولككیكگولنكانرو كلمتكم 

ن كرننتوكات كمنوترنلدوژ كجوبش كسككچوخكرنتوكر كلدوژ كلكتروست كر كهتوكروه.كمتیتوات كخط كشرتبكرتالكدنتیمو كمن لن
تكهاو .كلمتكرتدتاتكولكدم ات كمنوترننخخ كلغهبكآدق وكقت كلد كه كلجتی كلتخراته كلیكلروكوتخخكل كدنزكانخرو  كهوكیلقعكمن لنكقت 

كمخخخخخ  كهقخخخخخنخخخخخق كهخخخخخوه.ككرخخخخخولیخخخخخ  كیخخخخخل كول كمشخخخخخخختخخخخخل كلسخخخخخن كیخخخخختلن
كات كوسه كیكیاوگكات كهتسه .ات كخط كشرتبكرتالكلر لاكش  كلتت:كیاوگل كلیكمتیتوهیكروحكمراتیتكالتس 

ك 

كبدون جاروبک DCموتورهای فرمان یار 

رتش كه كیوهنبكش  كرتكسككهترگت كیعنننكر ینكجتویرككم كDCستكسككمتیتوككACستككDCسككتخویكمتیتو كستكسككمتیتوك
اتكهتوروهكخنه كیسته كهلود .كلسنكمتیتواتكهتچككیك كدنخخبتكر كمیلكمتقعنتك)ه روهلوكهسجنرتك (.كتخخوییكمتیتواتكهوكورتت

توینكمعمتك كدننخت كلمتكسككمتشخننكتوكككDCر ینكجتویرككسككمتیتوكDCرتشخو .كمتیتوككشختنكرنخنتوكالوق وتكم ككلد لی 
شوتكرتكجوستنككDCآاوورت كهلئمكلتخت.كلسنكدتیكروهنكیلقع كلتختكیسولكمشخصاختتكعمهنتی كآنكامتدو كامتنكمتیتوات ككككك

كمن لنكثترتكلتت.

كای موتورهای پله

ات كلكتروست كه كلیكیلی كدتاكختحخ كلیكمتیتوكتوتوینكه كرول كچوخن نكمیتوكر كلد لی كسككیلیس كختوكرول كام كالتكسك
هوج كهوكاوكالتكسكمیتوكولكك00ستكك0/۷اتكهو  كهوكدظوكگوكر كشخخخ  كلتخخخت.كدتع كلیكاله هووخ  كختهشكهوسختكختكم كككهورولك
اتس كرتككتلحخخخلكهتچككیكیتلد كرتكهیكهتخخخرتولكعملكرچوخ  كیوهتكهو كهوكیلیس چوختدو .كلسنكلتخخختكسككمتیتوكه كم م 

هقنقككات هو كهوكیلیس شته.كیوهتكم هسجنرتك كهورولكم كهو كیكرتكم لوهقنق گشخرتیوكمتجتهكهوكتوعتكحاوكولكییملكم ك
ه  كلد لیكلكتروست .كر كرتوكهات كهسجنرتك كر كم لوكول رتككتلحخلكهتچككمعهتیكر كعوتلنكگتی كهوكالتتخبكر كلتخخراته كلیكالتكسكك

 كرتكنتیكر كهیكموبعكق وتكهلودات كمتیتواتكهیكقطب كانرو كه كدشتد .كگتیاتس كهوكاوكهیوكتتخر كم لسنكقبنلكمتیتواتكرتكگتی
كیككقطب كانرو كه كیویتكدنتیكر كسككموبعكق وتكهلود .

ك 

كموتورهای یونیورسال



یتاتی.ككACرتككDCلد كرول كیكرتژكلمتكرولی كش  كDCمتیتوات كستدنتوتتلكمتیتوات كچوخش كانرو كشبن كر كمتیتوات ك
نتوتتلكلد .كروترولسنكمتیتوات كستد كرننكهمتیتیتوكویتوكمرالكش  ات كلترتیتوكیكویتوكلسنكمتیتواتكر كحتوتكتوالنچ تنم

یتلدو كهورولك.كمتیتوات كستدنتوتخختلكم ACتخخو كستكسككمتیتوكرتكهمتیتیتوككACامچوننكمعوی كانخخرو كر كمتیتوات ك
كول ك كرخخخخت كول كشخخخخخختدخخخخ  كسخخخخت كی ككخخخختی كیلیسخخخخ  كرخخخخوشخخخخخخگخخخخو.ككلدخخخخ لی كلدخخخخ لیاخخخخت 

كولكهلوه.كDCرتكلكتكیستهكلیكسككمتیتوككتوعتك-متیتوات كستدنتوتتلكسككمشصا كگشرتیو

كآشخخخخخخهخخخخزخخخخختدخخخخ كككك كیتخخخخخختسخخخخل كی كهوسخخخخل كجخخخختویرخخخخوقخخخخ   كهو كهخخخختورخخخخوه كدخخخخمخخخختدخخخخ 
كمتیتوكلكقتس كیكككتی

گنوه كیجتهكهلوه.كر كرتوكلتختتخ كآدیتكستنتنكانرو كمگوكككچو سنكدتاكمتیتوكلكقتس كیكككتیه كلمویی كمتوهكلتخراته كقولوكم ك
كات كلكقتس كرتكلدشقتقككتی كمتیتوكرتكلترتوتكختید .شتد كر ك:كمتیتو رو  كملد لی .كآدیتكربق رول كیتتسلكول 

كمعیارهای انتخاب موتور

كیخخخخخخخخخنخخخخخخخخخذسخخخخخخخخخ ككك-0 كمخخخخخخخخخوخخخخخخخخخبخخخخخخخخخع كرخخخخخخخخختهن كهوهتخخخخخخخخخخخت
كلدخخخخخخخخخخ لی كك-2 كول  كعخخخخخخخخخختلمخخخخخخخخخخل كسخخخخخخخخخخت كشخخخخخخخخخخخخوط

ككمشخخخخخخصاخخخخخخ ك-0 ك)گشخخخخخخرخخخختیو كلدخخخخ لی  كول  كتخخخخخخوعخخخختك–اخخخخت  ككمخخخخوخخخختتخخخخخخبك(
ككمخخخخخخخطخخخخخخخهخخخخخخختبكككهخخخخخخختوكعخخخخخخخمخخخخخخخهخخخخخخختخخخخخخخوهككككتخخخخخخخخخخوعخخخخخخخت-۶
ككعخخخخخخقخخخخخخبكیكجخخخخخخهخخخخخختكرخخخخخخ كهخخخخخختوهخخخخخخوهنكقخخخخخخترخخخخخخهخخخخخخنخخخخخختك-0
كرخخخخخختو(ككمشخخخخخخخخصاخخخخخخخخ كك-0 كرخخخخخخ  ك)یلرنخخخخخخخخرخخخخخخ  كشخخخخخخخخرخخخخخختب كاخخخخخخ 
كلتخخخخخخخخخخمخخخخخخخخ ككككك-۷ كرخخخخخخخختو كهو كمخخخخخخخخوخخخخخخخختتخخخخخخخخخخب كرخخخخخخخختیه 
كرخخخخخخخختوككككككك-8 كلعخخخخخخخخخختكخخخخخخخخ  كیخخخخخخخخیخخخخخخخخمخخخخخخخخل كیخخخخخخخختلدخخخخخخخختسخخخخخخخخ 
كیخخخخخخخولویخخخخخخخ ككككك-۹ كی كلكخخخخخخختخخخخخخخرخخخخخخخوسخخخخخخختخخخخخخخ  كلرخخخخخخخمخخخخخخخنخخخخخخخوخخخخخخختن
كمخخخخخخاخخخخخخنخخخخخخ ككككككك-05 كعخخخخخخمخخخخخخو كی كدخخخخخخگخخخخخخیخخخخخخ لو  كقخخخخخخترخخخخخخهخخخخخخنخخخخخخت
كیین كك-00 ك)لدخخخ لی   كمخخخوخخختتخخخخخب كمخخختخخختدخخخنخخختخخخ  كلرخخخول (كككظخختاخخخو كمخخخیخخخنخخخط كحخخخخخ ل  كمخخخنخخخزلن
كالنچن گ كهورولكیكازسو ك-02

كلكخخخخخخخخخقخخخخخخخخخختسخخخخخخخخخخ ككك كمخخخخخخخخخختیخخخخخخخخختو كدخخخخخخخخخختا كچخخخخخخخخخوخخخخخخخخخخ 

ككتیكشتنر كACتیتوكلكقتس كم

كخخخخخخختیدخخخخخخ كككككككك0 كلتخخخخخخخخخرخخخخخختوت كرخخخخخخت كلكخخخخخخقخخخخخختسخخخخخخ  كمخخخخخختیخخخخخختو ك.

كك2 كمخخخختیخخخختواخخخخت  .ACكلتخخخخخخهخخخخهخخخخنخخخختككككككك كهلئخخخخمخخخخ  كخخخخختین كرخخخخت كلكخخخخقخخخختسخخخخ 
كلكقتس كلترتوتكرتكختین/كهتوهوهكرتكختینكAC.كمتیتوات ك0

ك 



كفاز شکسته ACموتور القایی 

س /هتوهوهكلكقتس (امكشوتخر ك)لترتوتكلكقتكInduction start/Induction runمتیتوككتیكشختنر كامچوننكر كعوتلنكك
م كشختهكه كهیكالنچ كهلوه.النچ كلتخرتوتكلیكتخنمكدتیهروكیكیع لهكهیوكهمروكدنبتكر كالنچ كلحه كرول كرتجتهكآیوهنكمقتیمتكككك
رنشخروكتتخر كش  كلتت.امچوننكمن لنكالنچ كلترتوتكهوكیلیس كل كغنوكلیكآدچ كه كالنچ كلحه كهلوهكقولوكم كگنوهكه كتببكك

وكم كشته.النچ كلحه كه كلیكتنمكعصنمكیو كتتخر كش  كلتتكمتیتوكولكامنش كهویتكتكچوخشكرتق كدگ كآغتیكچوخشكمتیت
كهلوه. كمخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ 

هوحخخ كیتو كلویستر كشخخ  .متیتوكرول كلتخخرتوتكجوستد كیستهكرهبكم كهو .یقوسبتكك0۷0یتكك055یتو كآغتیسنكهمكلتختكمثككك
هوح كلیكیتو كرولیوهش  كم كك005یتكك205  كدنزكهوكمی یه كهوح كجوستنكلویستر كش  .یتو كرنشنو كیتكن كشك0555یتكك۷55

كرخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخختشخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ .ك
هتوروسیت كختبكرول كمتیتوات ككتیكشخختنخخر كشخختملكتخخمبته ك)آتخخنتب(كات كهتچكك,كهمو  كاتكیككویت كهتچككیكهسگوكك

لسنكمتیتواتكهوكلتخبكرصتوكم كرتشخ .لیكلتراته كلیكككك0/0یتكك0/25هتخرگتایتس كرتكدنتیكر كیتو كآغتیسنكهمكرتكیكدنتیكر كق وتكك
كهتوروسیتس كه كر كهیو كات كختمتشكیكویشنكیكگشرتیوكیستهكدنتیهلود كختهكهلو كدمتسن .

ك 

كموتور القایی با استارت خازنی

لسنكدتاك,كمتیتوكلحكحكش  ككتیكشتنر كرتكختید كتو كرتكآنكرول كریبتهكلترتوتكلتت.امتدو كمتیتوكمعمتك ككتیكشتنر كلسنك
هوح كتوعتكلویستر كش  كم كوت ك,كالنچ كلترتوتكولكك۷0گوسزكلیكموهزكهلشر كه كاوگتم كه كمتیتوكر ككدتاكمتیتوكسككتتئنی

لیكم لوكختوجكم كدمتس .لیكآدجتكه كختینكرتكم لوكلتخرتوتكمتلی كلتختك,كگشخرتیوكلتخرتوتكرنشرو كیتكن كم كهو ك,كمعمتالكهوككككك
هوح كجوستنكلویستر كش  كلتت.ه كك0۷0یتكك۶05معمتالكرننككهوحخ كگشرتیوكلویستر كش  .یكجوستنكلترتوتكك۶55یتكك255ی یهك

كلتخخخرخختوتكلتخخخخت.ككككككككككككك كمخخ لو كهو كرخخعخهخختكتخخخنخمكعخخخصخنخخمخرخخو كی كشخخختنخخخرخخ  ككخختی كمختیخختو كلی كهخخمخرخخو كرنخخخنخختو
دتاكلحكحكش  كل كلیكمتیتكرتكلترتوتكختید ك كمتیتوكرتكلترتوتكمقتیمر كلتت.هوكلسنكدتاكمتیتوكختینكلترتوتكرتكسككمقتیمتك

لترتوتكمقتیمر كهوكهتوروسیتس كمتوهكلتراته كقولوكم كگنوهكه كمنزلنكگشرتیوكلترتوینوگ كهمروكلیكجتسگزسنكشخ  كلتت.متیتوكك
مق لو كه كمتیتوكلتخرتوتكختید كیتكن كم كهو كالییكلتت.حو كدظوكلیكازسو كلسنكمتیتوكلمرنتیلتكعم  كل كدنبتكر كمتیتوكك
كدخخخخخخخخخخخخخخ لوه.ككك كخخخخخخخخخخخخخخختیدخخخخخخخخخخخخخخ  كلتخخخخخخخخخخخخخخخخخرخخخخخخخخخخخخخختوت

التك كیكینم كل كمتدو كینم كدقتك كات كهتچكك,كالمهیتكیكهمو  كات كرزواكر كختر كلسنكمتیتواتكهوكلدتلاكمصرهفكهتوروسیت ك
كرننتو كلیكختهكگوهلدیتكیكهتوروسیت كچوخكهد  كل كلتراته كم كشتد .

كالقایی با خازن دائمی اسپلیت ACموتورهای 

تببكآنكمنشتهكه كالنچ كلترتوتك(كدتع كختینكهلئمتكمرالكر كحتوتكتو كر كالنچ كلترتوتكهلوه.لسنكهتوكPSCلسنكمتیتوك)
یتیمتد كه كمتیتوكر كتخخوعتكچوخشكختهكروتخخ كراخختوتكالنچ كل كهمت كعملكهو .لیكآدجتكه كختینكعمهتوهكلحخخه ك,كرتس ك



رول كلتخراته كم لییكرولی كشخ  كرتش ك,كدمنرتلد كیتلنكلترتوی كمعتهلكسككمتیتوكلترتوتكختید كلسجتهكدمتس .گشرتیوكلترتوتككك

كPSCسككمتیتوك) (كجوستنكلترتوی كPSCهوحخ كگشخرتیوكلویستر كش  كلتت.متیتوات ك)ككك005یتكك05معمتالكهمكیكهوكی یهك(
هوحخخ كجوستنكروآیوهكشخخ  كهلود كه كآدیتكولكرول كهتوروسیتس كرتكتخخوعریت كهلول كچوخ كات كك255التسننك,كمعمتالكهوكهمروكلیك

كتخخخخخخختیه.كككك كمخخخخخ  كمخخخخخوخخخخختتخخخخخخخب كرنخخخخخخخنخخخخختو كرخخخخختال كویشخخخخخخخن كخخخخخختمخخخخختش
كولیلد كهلود .رولی كمتیتوكرولیر كرول كلتخخراته كرتكهورولكهوو  كات كتخخوعتكمنرتلد كلحخخكحكككلمرنتیلتكPSCمتیتوات ك

شته.امچوننكم كیتلدو كرول كرتیها كرینو كیكعوسبكیتلنكرتالكهوككشتوكروآیوهكش  كرولی كشتد .آدیتكر كعوتلنكقترلكلرمنوتنك
كنیكگوسزكلیكموهزكدنخختی كدخخ لودخخ .یوسنكمتیتوكیخخكككخختیكمطوحكمنشخخختدخخ .مصاخخختحخخختكرخخ كلسنكخخختروكهخخ كرخ كتخخختئككك

رنخر كر كرولینشتنكهتورو كرننتوكمروتع كهلود كه كشتملككویتك,كهمو  كاتكرتكدنتیكر كگشرتیوكلترتوتكهمكیكككPSCمتیتوات ك
كچوخ كات كهتو كغنوكهلئم كمتدو كیوظنمكهترگتایتك)رویكهتوات(ك,كعمهگوكهوگتایتكیكرتیهوو  كات كهوبكگتولژاتكمنشته.

كالقایی استارت با خازن/ کارکرد با خازن AC موتورهای

لسنكمتیتوك,كامتدو كمتیتوكرتكلتخرتوتكختینك,كختید كلیكدتاكلتخرتوی كهوكیتكتكتو كرتكالنچ كهمت كرول كگشرتیوكیستهكلترتوتككك

كه ختید كلیكدتاكهتوهوهكه كهوهوتوكختینكلتخرتوتكهوكیتكتكتو كرتكالنچ كهمت كلتتكككPSCهلوه.امچوننكمتدو كسككمتیتوك
كرع كلیكشخخخویاكر كهتوكمتیتوكلیكم لوكختوجكم كشخخخته.لسنكیتكتكتخخخببكرتجتهكآم نكگشخخخرتیو كهوكی كلعخخختك كم كشخخخته.
لسنكدتاكمتیتوكم كیتلد ك...كیكرتیه كرنشروكرولی كشته.لسنكمتیتوكرصتروكختیدیت كهتوهوهكیكلترتوتكیكتتئنیكگوسزكلیكموهزكآنك
كلتخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخت.ككك كالخخخخخخخخخخخخخخخخخواخخخخخخخخخخخخخخخخخزسخخخخخخخخخخخخخخخخخخوخخخخخخخخخخخخخخخخخ 

لیكهتوروسیتس كه كلیكاومتیتوكیكككتیكهسگو كلدرظتوكمنویهكلتخراته كشته.لسنكهتوروسیتكشتملكككلسنكمتیتوكم كیتلد كهوكرنخنتو ك
مختشخخخنویخت كمویبطكرختكچتبك,كهمهوتخخختوات كاتلك,كالمهیت كآبككشخخختوكقت ك,كالمهیت كیصهن كیكهسگوكهتوروهات كدنتیمو ككككك

ك.لتبكرصتوكم كشتد ك05یتكك0گشرتیوات كرتالكهوكی ك

كرتیگشتكر كحای كمیاتالت

 لكترویمتیتو TEFC  معمتك 

 لكترویمتیتوكع كلداجتو EEX 

 لكترویمتیتوكآتوتوین 

  لكترویمتیتوكهیكتوعر 

 لكترویمتیتوكلتهنپكوسوگ 

 لكترویمتیتوكهلالد و 

  لكترویمتیتوكهوستس 

  لكترویمتیتوكهتكو 

 مقتالتكلكترویمتیتو 

 كننتكقنمتكلكترویمتیتوك 

 رتدككرود كلكترویمتیتوك 

http://famco.co.ir/industrial/fa/products/
http://famco.co.ir/industrial/fa/products/electromotor/electric-motor-price-list.html
http://famco.co.ir/industrial/fa/brands/electricmotor.html
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