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در اين موتورها هيچ وقت سرعت روتور نمی تواند با سرعت 
ميدان دّوار برابر باشد و هميشه کم تر (يا عقب تر) از سرعت ميدان 
دّوار است. به همين دليل اين موتورها به موتورهای «آسنکرون» 

معروف اند. 

موتورهای  مشخصات  پالک  با  آشنايی  ٣ــ٩ــ 
سه فاز 

به  بايد  سه فاز  موتور  مناسب  و  صحيح  انتخاب  برای 
توضيحات روی پالک مشخصات موتور کامالً توجه نمود. شکل 
پالک موتورهای سه فاز، هم چنين اطالعات نوشته شدٔه روی آن ها 
متفاوت است. شکل ٩ــ٩ يک نمونه پالک موتور سه فاز را نشان 
می دهد. در جدول ١ــ٩ توضيحات مربوط به قسمت های مختلف 

پالک آمده است. 

اطالعات داده شده بر روی پالک شماره

نام کارخانٔه سازنده ١

مدل (تيپ ماشين) ٢

قدرت موتور (برحسب اسب بخار) ٣

قدرت موتور برحسب کيلووات ٤

ولتاژ کار موتور (مقدار ولتاژ موتور برحسب ولت) ٥

نوع اتصال ٦

جريان (مقدار جريان موتور برحسب آمپر) ٧

کالس عايقی ٨

نوع حفاظت ٩

سرعت موتور (برحسب دور در دقيقه) ١٠

تاريخ ساخت ١١

١٢ وزن برحسب کيلوگرم

فرکانس کار موتور (برحسب هرتز) ١٣

شکل ٩ــ٩

جدول ١ــ٩
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١١٦

نوع  که  ١ــ٩  جدول  نهم  رديف  در  توجه:   
اجسام  نفوذ  و  تماس  مقابل  در  رفته  به کار  (ايمنی)  محافظت 
بين المللی  (حفاظت   IP دوحرف  از  می شود  بيان  آب  و  خارجی 
ــ International Protection) و دورقم کد استفاده می شود. 
اولين رقم درجٔه ايمنی را در مقابل تماس و نفوذ اجسام خارجی 

و دومين رقم درجٔه ايمنی در مقابل نفوذ آب را نشان می دهد. 
برای مثال اگر بر روی پالک موتوری IP٤٤ نوشته شده باشد 
بيانگر آن است که اين موتور در مقابل اجسام خارجی بزرگ تر از قطر 

mm ١ و هم چنين درمقابل پاشيده شدن آب، حفاظت شده است. 

آمده  کتاب  ضميمٔه  در   (IP) بين المللی  حفاظت  جدول 
است. 

در شکل ١٠ــ٩ تصوير دو نمونه پالک موتور نشان داده 
شده است. 

تحقيق کنيد 
يادداشت  را  آن  مشخصات  و  بررسی  را  موتورخانه  تأسيسات  در  موجود  الکتريکی  موتور  نوع  چند  پالک 

کنيد. 

شکل ١٠ــ٩

٤ــ٩ــ پالک اتصاالت موتور (تخته کِلِم)
از  سيم ها  سر  سه فاز،  موتور  سيم پيچ های  اتصال  برای 
داخل به ترمينال موتور هدايت می شوند، که اصطالحاً به آن «تخته 

ِکِلم» می گويند (شکل ١١ــ٩).

شکل ١١ــ٩

داخل  در  سه فاز  موتور  يک  کالف های  ته  و  سر  معموالً 
استاندارد  در  می شود.  داده  نشان  اعداد  و  حروف  با  کلم  تخته 
سوم  تا  اول  سرکالف های  دادن  نشان  برای  ترتيب  به   ١ VDE

حروف  از  ترتيب  به  کالف ها  ته  برای  و   W  و  V، U حروف از 
ترتيب  به   ٢  IEC استاندارد  در  اما  می شد.  استفاده   Z و   Y, X

 استاندارد کميسيون بين المللی الکتروتکنيک IEC ــ٢ استاندارد اتحاديه برق کاران آلمان VDE ــ۱
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حروف  با  کالف ها  ته  و   (W1 و   V1,U1) حروف  با  سرکالف  ها 
(V2,U2 و W2) مشخص می شود. نحؤه قرار گرفتن سرسيم ها 

در زيرپيچ های تخته کلم مطابق شکل ١٢ــ٩ است. 

شکل ١٢ــ٩

سه  سه فازٔه  موتورهای  راه اندازی  برای  موارد  اغلب  در 
) يا ترکيب  )∆ گروه، سيم پيچی آن را به صورت ستاره (Y)، مثلث 
ستاره ــ مثلث (∆/Y) اتصال می دهند. اين اتصال ها اغلب توسط 
صورت  (کنتاکتورها)  مغناطيسی  کليدهای  يا  دستی  کليدهای 

می گيرد. 
شکل ١٣ــ٩ــ اتصال ستارۀ سيم پيچ های موتور

به  صورت  را  ستاره  اتصال  از  تصويری  ١٣ــ٩  شکل   
مداری و هم چنين با استفاده از تسمه های مسی برروی تخته کلم 

در استاندارد آی ای سی (IEC) نشان می دهد. 
با  را  ستاره  اتصال  ايجاد  چگونـگی  ١٤ــ٩  شکل های 
استفاده از تسمٔه مسی برروی تخته ِکِلم با حروف اختصاری جديد 

نشان می دهد. 



١١٨

شکل ١٤ــ٩ــ اتصال مثلث سيم پيچ های موتور

به  را  مثلث  اتصال  از  تصويری  نيز  ١٤ــ٩  شکل های 
برروی  مسی  تسمه های  از  استفاده  با  هم چنين  و  مداری  صورت 

تخته کلم نشان می دهد. 

٥   ــ٩ــ راه اندازی موتورهای سه فاز آسنکرون 
در شبکٔه سه فاز، نحؤه اتصال موتورهای سه فاز آسنکرون 
به شبکٔه الکتريکی را اصطالحاً «راه اندازی» می گويند. موتورهای 

سه فاز معموالً با يکی از روش های زير راه اندازی می شوند: 
الف) راه اندازی به صورت مستقيم: در اين روش کابل 

خروجی از موتور مستقيماً به شبکٔه برق سه فاز متصل می شود. 
ب) راه اندازی به صورت ستاره مثلث: در موتورهای 
با توان باال در لحظٔه راه اندازی، جريان خيلی زيادی (حدود ٤ تا 
٧ برابر جريان نامی موتور) از سيم پيچی های موتور عبور می کند 
و می تواند صدماتی به موتور وارد کند. لذا در آغاز موتور را به 
صورت ستاره راه اندازی می کنند اتصال موتور را به مثلث تغيير 

می دهند.  
 جدول ٢ــ٩ محدودٔه توان موتورهای سه فازه در ولتاژهای 

مختلف را برای راه اندازی به روش های يادشده نشان می دهد. 

جدول ٢ــ٩ــ طرز اتصال موتورهای سه فاز به شبکه 

روش های راه اندازی قدرت نامی
٢٣٠ V  در شبکۀ ٤٠٠ V  در شبکۀ

راه اندازی به صورت مستقيم ٣ kw ١/٥ تا kw ٤ kw ٢/٢ تا kw

راه اندازی به صورت ستاره مثلث ٥/٥ kw ٣ تا kw ١١ kw ٤ تا kw

امـروزه بـرای راه انـدازی مـوتـورهـای بـا تـوان زيـاد، از 
راه اندازهای الکترونيکی معروف به راه انداز نرم١ استفاده می شود. 
شده  داده  توضيح  اختصار  به  روش  اين  الکترونيک  فصل  در 

است. 

٦  ــ٩ــ راه اندازی موتورهای سه فاز آسنکرون در 
شبکۀ تک فاز 

می توان  سه فازه،  شبکٔه  به  نداشتن  دسترسی  صورت  در 
يک موتور سه فاز آسنکرون را در شبکه تک فاز راه اندازی کرد. 

 Soft start ــ۱
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راه اندازی  گشتاور  و  قدرت  دارای  موتور  شرايط  که  اين  برای 
سيم پيچی  مدار  در  روغنی  خازن  يک  از  معموالً  باشد،  مناسب 
از  می توان  را  مناسب  خازن  ظرفيت  می شود.  استفاده  استاتور 

جدول ٣ــ٩ محاسبه کرد. 

جدول ٣ــ٩ــ ظرفيت خازن روغنی راه انداز موتور سه فاز در 
شبکۀ تک فاز

ظرفيت خازن به ازای 
هر کيلووات توان

ظرفيت خازن به ازای 
هر اسب بخار توان 

٧٠ ميکروفاراد ٥٠ ميکروفاراد

نحؤه قرار گرفتن خازن در مسير سيم پيچی های موتور نيز 
به دو صورت می تواند باشد. شکل ١٥ــ٩ وضعيت اتصال خازن 

به سيم پيچ های موتور را نشان می دهد. 

٧ ــ٩ــ الکتروموتورهای تک فاز 
موتورها  اين  داخلی  ساختمان  ساختمان:  ـ ٧ ــ٩ــ  ١ـ
(روتور)  گردان  قسمت  يک  و  (استاتور)  ساکن  قسمت  يک  از 
تشکيل شده است. قسمت های ساکن و گردان اين موتورها شبيه 
تفاوت  اين  با  است.  قفسی  گردان  آسنکرون  سه فاز  موتورهای 
اصلی»  «سيم پيچ  سيم پيچی،  نوع  دو  آن ها  ساکن  قسمت  در  که 
تک فاز  موتورهای  دارد.  وجود  کمکی»  يا  راه انداز  «سيم پيچ  و 
برای راه اندازی به جريان متناوب تک فاز (N و L١) نياز دارند. 
اين موتورها در اندازه های کوچک تا حدود ٥ اسب بخار ساخته 
می شوند. شکل ١٦ــ٩ تصوير يک نوع موتور تک فاز را نشان 

می دهد. 

شکل ١٥ــ٩ 

الف) موتور راست گرد

شکل ١٦ــ٩ب) موتور چپ گرد 

روتور

استاتور



١٢٠

اصول  تک فاز:  موتورهای  کار  اصول  ـ ٧ ــ٩ــ  ٢ـ
کار اغلب موتورهای تک فاز مانند موتورهای سه فاز بر خاصيت 
القايی استوار است. در نتيجه برای به حرکت درآمدن به ميدان 
دّوار نياز دارند. اين موضوع در موتورهای سه فاز به دليل وجود 
سه سيم پيچ و سه جريان امکان پذير بود. اما در موتورهای تک فاز 
با يک سيم پيچی و يک جريان ميدان دّوار به وجود نمی آيد. به همين 
ديگر  سيم پيچ  يک  از  تک فاز  موتورهای  راه اندازی  برای  دليل 
ديگری  مغناطيسی  ميدان  ايجاد  و  اصلی  سيم پيچ  به  کمک  برای 

استفاده می شود. به اين سيم پيچ «سيم پيچ کمکی» می گويند. 
در برخی از موتورهای تک فازه اين سيم پيچ کمکی تا پايان 
در  اما  می ماند  باقی  مدار  در  اصلی  سيم پيچ  همراه  به  موتور  کار 
برخی ديگر از موتورهای تک فازه اين سيم پيچ پس از راه اندازی 
راه انداز  نقش  در  کمکی  سيم پيچ  هرگاه  می شود.  خارج  مدار  از 
يا  راه انداز»  «سيم پيچ  آن  به  اصطالحاً  شود  گرفته  به کار  موتور 
«استارت» می گويند. اين سيم پيچ قادر است در لحظٔه راه اندازی، 
گشتاور قابل قبولی به محور روتور اعمال کند و باعث چرخش 

آن شود. 
معموالً در موتورهايی که سيم پيچ کمکی نقش راه انداز را 
به  آن  مسير  در  که  مرکز)،  از  (گريز  دور  تابع  کليد  يک  از  دارد 
صورت سری مطابق شکل ١٧ــ٩ است استفاده می شود. وظيفٔه 
کليد گريز از مرکز خارج کردن سيم پيچ کمکی پس از راه اندازی 

است. 

راه اندازی به صورت زيرمی توان طبقه بندی کرد: 
الف) موتورهای القايی (فاز شکسته ــ خازن دار ــ قطب 

چاک دار) 
ب) موتورهای اونيورسال 

١ــ موتور با فاز شکسته: در موتورهای القايـی تک فاز 
با فاز شکسته، يک سيم پيچ اصلی و يک سيم پيچ کمکی در موتور 
وجود دارد. اين دو سيم پيچ باهم به صورت موازی قرار می گيرند. 
به  موتور  سرعت  رسيدن  و  راه اندازی  از  پس  راه انداز  سيم پيچ 
٧٥٪ سرعت نامی به وسيلٔه کليد تـابع دور (کـليد گـريز از مـرکز)، 
تا    1

2
بين  معموالً  موتورها  اين  قدرت  می شود.  خـارج  مـدار  از 

1 اسب بخار است. در شکل ١٨ــ٩، شکل ظاهری و اتصال 
3

سيم پيچی های موتور نشان داده شده است. 

شکل ١٧ــ٩

ـ ٧ ــ٩ــ انواع موتورهای تک فاز ٣ـ
روش  و  داخلی  ساختمان  براساس  را  تک فاز  شکل ١٨ــ٩موتورهای 

ب) مدار الکتريکی

الف) شکل ظاهری موتور کولر آبی 
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کاربرد: از موتورهای فاز شکسته در پمپ ها، بادبزن ها، 
کپی  دستگاه های  و  خانگی  يخچال های  هوايی،  آبی  کولرهای 

استفاده می شود در شکل ١٩ــ٩ تصوير يک موتور آب سردکن و 
پنکه را مشاهده می کنيد. 

موتورالکتريکی 
تک فاز

شکل ١٩ــ٩

ب) آب سردکنالف) موتور پنکه

کردن  خارج  برای  خانگی،  يخچال  مانند  موارد  برخی  در 
يک  از  دور  تابع  کليد  از  استفاده  به جای  ازمدار  کمکی  سيم پيچ 
رله به نام رلٔه جريان استفاده می شود. همان طوری که در (شکل 
جريان  دليل  به  راه اندازی  ابتدای  در  می کنيد،  مشاهده  ٢٠ــ٩) 
اطراف  در  زيـادی  مغناطيس  ميدان  القـايی،  موتورهای  باالی 
سيم پيچ اين رله به وجود می آيد که باعث می شود هستٔه آهنی را به 

بسته  باعث  متصل به آن  تيغٔه  اين حالت  بکشد. در  داخل  سمت 
سيم پيچ  راه اندازی،  ابتدای  در  نتيجه  در  می شود.  مدار  شدن 
استارت در مدار قرار می گيرد. پس از راه اندازی جريان کاهش 
اين  در  می شود.  ضعيف تر  مغناطيسی  ميدان  نتيجه  در  و  می يابد 
حالت تيغه ای که بسته شده بود به وضعيت اول خود باز می گردد 

و سيم پيچ راه انداز از مدار خارج می شود. 

شکل ٢٠ــ٩
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حروف R و S و C، برروی سه سر سيمی که از کمپرسور 
يخچال بيرون می آيد، نوشته شده است. 

تک  موتورهای  در  خازنی:  راه انداز  با  موتور  ٢ــ 
لحظٔه  در  موتور  گشتاور  افزايش  برای  خازنی  راه انداز  با  فاز 
استفاده  کمکی  سيم پيچ  با  سری  به صورت  خازن  از  راه اندازی، 
باالست  ظرفيت  با  الکتروليتی  نوع  از  موردنظر  خازن  می شود. 
به صورت جداگانه روی بدنٔه موتور نصب می شود. در  و معموالً 
(تابع  مرکز  از  گريز  کليد  يک  از  خازن  با  راه انداز  سيم پيچ  مدار 
دور) نيز استفاده می شود، که سيم پيچ کمکی و خازن را در ٧٥٪ 
 1
8

دور نامی موتور از مدار خارج می کند. اين موتورها از قدرت 
اسب بخار به باال ِرنج های استاندارد در صنعت ساخته می شوند. 
شکل ٢١ــ٩ وضعيت ظاهری و مدار الکتريکی موتور تک فاز را 

با راه انداز خازنی نشان می دهد. 
کاربرد: موتورهای با خازن راه انداز در مشعل گازوئيلی، 
سردخانه ها  و  پمپ ها  مطبوع،  تهوئه  سيستم های  کمپرسورها، 
کاربرد دارند در شکل ٢٢ــ٩ تصوير يک موتور تک فاز با خازن 

راه انداز کولر نشان داده شده است. 

الف) وضعيت ظاهری الکتروپمپ آب

ب) مدار الکتريکی
شکل ٢١ــ٩

هستۀ استاتور

  ب) تصوير گسترده موتور کولر آبی الف) کولر دستی
شکل ٢٢ــ٩

درپوش سمت توربين

پيچ و مهره های 
نگه دارندۀ 

درپوش های موتور

پيچ نگه دارنده 
خازن دائم و کالهک خازن

سيم رابط خازنکار موتور
محور روتور

درپوش سمت 
پمپ

 روتور قفسی   

  بوش درپوش 

سيم های 
رابط 
موتور

سيم پيچی موتور

بوش سمت محور يا توربين

خازن



١٢٣

٣ــ موتور با خازن دائم کار: در اين موتورها از يک 
استفاده  است،  شده  سری  راه انداز  سيم پيچ  با  که  روغنی،  خازن 
می شود. اين موتورها کليد تابع دور ندارند و سيم پيچ راه انداز به 
همراه خازن پس از راه اندازی نيز در مدار باقی می مانند. شکل 

به  را  کار  دائم  خازن  با  تک فاز  موتور  الکتريکی  مدار  ٢٣ــ٩ 
همراه شکل ظاهری يک نمونه از اين نوع موتورها نشان می دهد. 
قرار داشتن خازن به صورت دائم در مدار، گشتاور در حالت کار 

را افزايش می دهد. 

ب) مدار الکتريکی الف) شکل ظاهری
شکل ٢٣ــ٩

کاربرد: از اين موتورها در دمنده ها، پنکه های سقفی، پمپ آب 
ماشين لباس شويی و پنکٔه روميزی، مشعل تک فاز استفاده می شود. 

شکل ٢٤ــ ٩ تصويری از اين موتورها را نشان می دهد.

شکل ٢٤ــ٩   

خازن دائم کار

الف) موتور پنکۀ سقفی

ج) هواکشب) پنکۀ روميزی

خازن دائم کار   

خازن دائم کار   

تحقيق کنيد 
مشخصات خازن چند مشعل، گازوئيلی موجود در موتورخانه را يادداشت و به کالس گزارش کنيد. 



١٢٤

از  موتورها  اين  در  دوخازنی:  تک فاز  موتور  ٤ــ 
کار  دائم  به صورت  خازن  يک  و  لحظه ای  به صورت  خازن  يک 
و  موازی  به صورت  يکديگر  با  خازن  دو  اين  می شود.  استفاده 
از  پس  گرفته اند.  قرار  سری  به صورت  راه انداز  سيم پيچ  با  هردو 
راه اندازی و رسيدن دور موتور به ٧٥٪ دور نامی خازن راه انداز 
توسط کليد گريز از مرکز از مدار خارج می شود ولی خازن دائم 
راه  خازن  می ماند.  باقی  مدار  در  راه انداز  سيم پيچ  همراه  به  کار 

انداز از نوع الکتروليتی و خازن دائم کار از نوع روغنی است. 
اين موتورها ترکيبی از خصوصيات دو نوع موتور قبل را دارند؛ 
مناسبی  کار  گشتاور  هم  و  راه اندازی  گشتاور  دارای  هم  يعنی 
خازن ها  اتصال  چگونگی  الکتريکی  مدار  ٢٥ــ٩  شکل  هستند. 
نشان  را  نمونه  يک  ظاهری  شکل  و  کمکی  و  اصلی  سيم پيچ  با 

می دهد. 

کمپرسورها،  باالبرها،  در  موتورها  اين  از  کاربرد: 
يخچال های صنعتی و به طور کلی در مواردی که بخواهيم بارهای 

سنگين را راه انداز کنيم استفاده می شود. 
٥ ــ موتور قطب چاک دار: قسمت ساکن (استاتور) اين 
موتورها به صورت برجسته (آشکار) و قسمت گردان (روتور) آن 
از نوع قفسی است. برای ايجاد ميدان دّوار، از يک حلقٔه اتصال 
بسته (کوتاه شده) که در روی هسته جاسازی می شود و همان نقش 
سيم پيچ راه انداز را دارد، استفاده می شود. شکل ٢٦ــ٩ تصوير 

قسمت ساکن و حلقٔه اتصال کوتاه را نشان می دهد. 

شکل ٢٥ــ٩

الف) شکل ظاهری

ب) مدار الکتريکی

قطب چاک دار  

شکل ٢٦ــ٩

قطب چاک دار

بوبين استاتورهستۀ استاتور

سيم پيچ  مغناطيسی  ميدان  تأثير  تحت  کوتاه  اتصال  حلقٔه 
نتيجه،  در  می شود.  القا  جريان  آن  در  و  می گيرد  قرار  اصلی 
می کند  ايجاد  ميدانی  حـلقـه،  اطراف  در  القـايـی  جريـان  اين 
به  اصلی  ميدان  می شود  باعث  برهم  ميدان  دو  اين  اثر  نتيجٔه  که 
تضعيف  دچار  سمت  يک  نتيجه،  در  شود.  منحرف  سمت  يک 
ميدان مغناطيسی و سمت ديگر دچار تقويت آن می شود. بنابراين، 
درسمتی که تقويت ميدان به وجود آمده است گشتاوری بر روی 
گردان (روتور) ايجاد می شود که باعث چرخش آن خواهد شد. 



١٢٥

از  کوچک  اندازه های  در  چاک دار  قطب  با  موتورهای 
1 اسب بخار ساخته می شوند و ازنظر ساختمان، ساده و 

6
1 تا 

250
ارزان اند. گشتاور راه اندازی و اضافه بار اين موتورها کم است. 
کاربرد: اين گونه موتورها در پنکه های روميزی، موتور 
و  تابلوها  بادبزن ها،  انواع  کولر،  آب  پمپ  فن کويل ها،  اکثر 
ويترين های تبليغاتی گردان و ساعت های الکتريکی کاربرد دارند. 
نشان  را  چاک دار  قطب  موتور  نمونه  چند  تصوير  ٢٨ــ٩  شکل 

می دهد. 

٨      ــ٩ــ پالک اتصال موتورهای تک فاز (تخته کِلِم)
به طور کلی، بر روی تخته کلم موتورهای تک فاز  استاندارد 
وی دی ايی (VDE آلمان) از حروف U و V برای مشخص کردن 
سرو ته سيم پيچ اصلی و از حروف W و Z برای سيم پيچ کمکی 
حروف  از   (IEC) آی ای سی  استاندارد  در  اما  می شد.  استفاده 
حروف  و  اصلی  سيم پيچ  سرهای  دادن  نشان  برای   U٢ و   U١
استفاده  کمکی  سيم پيچ  سرهای  کردن  مشخص  برای   Z٢ و   Z١

ـ   ٩). می شود (شکل٢٩ـ

ـ پـالک مشخـصات الکتروموتورهای تک فاز  ٩ــ٩ـ
پالک  تا  است  الزم  موتورها  از  صحيح  استفادٔه  برای 
٣٠ــ٩،  شکل  در  دهيم.  قرار  توجه  مورد  را  آن ها  مشخصات 

شکل ٢٨ــ٩شکل ٢٧ــ٩

  الف) شکل ظاهری پمپ آب کولر 

ب) نقشۀ انفجاری پمپ آب کولر

که  می کنيد،  مشاهده  را  تک فاز  موتور  يک  مشخصات  پالک 
توضيحات آن در جدول ٤ــ٩ آمده است.  

شکل ٢٩ــ٩



١٢٦

شماره                            اطالعات داده شده 
نام کارخانٔه سازنده ١

شمارٔه نوع ماشين (تيپ ماشين) ٢
نوع جريان ٣

نوع ماشين (موتوری يامولدی) ٤
شمارٔه توليد ماشين ٥

ولتاژ نامی ٦
جريان نامی ٧
توان نامی ٨

ضريب توان نامی ٩
سرعت نامی ١٠

فرکانس نامی (فرکانس کار) ١١
(CA الکتروليتی ـ) ظرفيت خازن راه انداز ١٢

 (CB روغنی ـ) ظرفيت خازن دائم کار ١٣
کالس عايقی ١٤

نوع محافظت موتور ١٥

.

    شکل ٣٠ــ٩ 

جدول ٤ــ٩

١

٣
٦
٨
١٠
١٢
١٤

٢
٥
٧
٩
١١
١٣

٤

١٥



١٢٧

پرسش های فصل نهم 

پرسش های چهار گزينه ای
١ــ عدد ٤٤ در ٤٤ IP برروی پالک يک موتور الکتريکی به چه معناست؟ 

ب) حفاظت موتور در مقابل پاشيدن آب الف) حفاظت موتور در برابر اجسام خارجی  
د) حفاظت موتور در برابر جريان زياد  ج) گزينه های الف و ب   

٢ــ از روش راه اندازی ستارٔه مثلث به چه منظور استفاده می شود؟ 
ب) کاهش جريان راه اندازی  الف) کاهش سروصدا   

د) هيچ کدام   ج) افزايش جريان راه اندازی  
٣ــ در موتورهای تک فاز سيم پيچ کمکی با سيم پيچ اصلی به چه صورت اتصال می يابد؟ 

د) ستاره  ج) موازی   ب) سری ـ موازی   الف) سری  

پرسش های پرکردنی 
٤ــ حدود ٩٠٪ از موتورهای الکتريکی جريان متناوب از نوع………… است.  

٥ــ در حالت ستاره، توان موتور ………… توان نامی موتور است. 
٦ــ موتورهای کولر آبی، يخچال خانگی و دستگاه های کپی ازنوع …………… هستند. 

پرسش های درست و نادرست 
نادرست   درست   ٧ ــ در موتورهای آسنکرون سرعت روتور با سرعت ميدان دوار برابر است. 
نادرست   ٨ــ در اتصال ستاره جريان راه اندازی موتور سه برابر می شود.  درست  

٩ــ برای راه اندازی يک  موتور سه فاز در شبکٔه تک فاز از يک خازن الکتروليتی استفاده می شود. 
نادرست   درست    
نادرست   ١٠ــ در موتورهای تک فاز نوع خازن راه انداز،ازخازن روغنی استفاده می شود. درست  
١١ــ موتورهای مشعل گازوئيلی، کمپرسورها، سيستم های تهوئه مطبوع، پمپ ها و سردخانه ها از نوع موتور

نادرست    با خازن راه انداز است.  درست  

پرسش های تشريحی 
١٢ــ دليل استفاده از خازن در موتورهای الکتريکی چيست؟ 

١٣ــ تفاوت انواع موتورهای تک فاز در چيست؟ 
١٤ــ نوع خازن راه انداز و دائم کار در موتورهای الکتريکی را تعيين کنيد. 

١٥ــ مقدار ظرفيت خازن راه انداز و دائم کار را در موتورهای الکتريکی با يکديگر مقايسه کنيد. 
١٦ــ ساختمان موتورهای الکتريکی را تشريح کنيد. 

١٧ــ موتورهای سه فاز آسنکرون چگونه راه اندازی می شوند؟ 
١٨ــ طرزکار موتور الکتريکی تک فاز را شرح دهيد. 

١٩ــ چگونه می توان يک موتور الکتريکی سه فاز را با برق تک فاز راه اندازی نمود؟ 


