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  كارشناس و مربي برق مركز بوكان-اسعد رشيدي:  كنندهتهيه
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ــي        ــشمار مـ ــنعت بـ ــا در صـ ــرين موتورهـ ــصرف تـ ــر مـ ــائي پـ ــاي القـ ــروزه موتورهـ ــد امـ ــرك. رونـ ــين  محـ ماشـ

 . باشند هايي از كاربرد اين نوع موتورها مي   نمونه.... و پمپها، باالبرها،تي آالت صنع

ــهعليــــرغم ــن اينكــ ــا  ايــ ــه داراي موتورهــ ــل مالحظــ ــاي قابــ ــت    مزايــ ــاختمان، قيمــ ــادگي ســ ــل ســ اي  از قبيــ

ــتحكام  ــم، اسـ ــاالكـ ــاد   بـ ــداري زيـ ــرويس و نگهـ ــه سـ ــاز بـ ــدم نيـ ــند و عـ ــه   ميباشـ ــا از جملـ ــاميكي آنهـ ــاي دينـ ، حالتهـ

ــار  راه انــــد ــتن بــ ــا ازي، اعمــــال كوپــــل ناگهــــاني و برداشــ  روي كيفيــــت تــــوان سيــــستم ي نــــامطلوبات، اثــــرآنهــ

 و خازنهـــاي اصـــالح ضـــريب قـــدرت كـــه بنحـــوي از متعلقـــات ايـــن        درايوهـــا بعـــالوه تجهيزاتـــي از قبيـــل   .دارد

 .باشند روند نيز، مخل كيفيت توان مي ماشينها بشمار مي

ــداز  ــام راه انــ ــائي بهنگــ ــدود موتورهــــاي القــ ــاني در حــ ــا 5ي جريــ ــامي در ضــــريب  7 تــ ــان نــ ــر جريــ   برابــ

ــي   ــت مـ ــبكه دريافـ ــائين از شـ ــوان پـ ــد تـ ــس     . نماينـ ــور قفـ ــه موتـ ــاه بـ ــان كوتـ ــا زمـ ــزرگ بـ ــاه بـ ــصال كوتـ ــين اتـ اينچنـ

ــي   ــشمار مـ ــي بـ ــور محكمـ ــه موتـ ــي  ســـنجابي كـ ــيبي نمـ ــدان آسـ ــد، چنـ ــبكه    آيـ ــدانس شـ ــسب امپـ ــر حـ ــا بـ ــاند، امـ رسـ

ــه    ــل مالحظـ ــاژ قابـ ــت ولتـ ــث افـ ــور  اي در خ باعـ ــه موتـ ــبكه تغذيـ ــوط شـ ــيطـ ــردد مـ ــزرگ    . گـ ــاژ بـ ــت ولتـ ــن افـ ايـ

ــي   ــث فرورفتگـ ــان          ) Sag( باعـ ــه همـ ــه بـ ــي كـ ــر تجهيزاتـ ــار ديگـ ــه كـ ــده و در نتيجـ ــع شـ ــاژ منبـ ــامطلوبي در ولتـ نـ

  گيرند منبع وصلند شديداً تحت تأثير قرار مي

د ولتـــاژ،  بـــدين معنـــي كـــه كمبـــو   دارنـــد ماشـــينهاي القـــائي و كيفيـــت تـــوان تـــأثير متقابـــل روي يكديگر     

 ... نيز بطور نامطلوبي روي عملكرد موتور مؤثر خواهند بود…ها و  هاي كوتاه، هارمونيك وقفه

 


