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 هدف 1.2

 باشد:هدف این استاندارد تحقق اهداف زیر می

 آ) ارتقاي سازگاري میان تولیدکنندگان موتورهاي الکتریکی با توجه به ارزیابی عملکرد موتورهاي القایی تکفاز      

 عملکردي در حین طراحی موتورهاي الکتریکیي ارزیابی هاي مفید در زمینهروشب) ایجاد 

 هاي کاربرهاي تولیدکننده براي دستیابی به نیازمنديتوانایی صالحیت ي ارزیابی و تعیینهاي مفید در زمینهروشپ) ایجاد 

 موتورهاي الکتریکی تولید شده صالحیتهاي مفید براي ارزیابی و تعیین روش ت) ایجاد 

ها براي ارزیابی کیفیت موتورهاي الکتریکی القایی تکفار تحویل داده شده به مصرف کنندگان ث) کمک به افراد و سازمان
 نهایی

 مراجع اصلی 2

باشند (بدین معنی که این اسناد باید دانسته شده و ي زیر براي استفاده از این سند اجتناب ناپذیر میمدارك ارجاع داده شده
دهی شده و ارتباط آن با این مدرك توضیح داده سند ارجاع داده شده در متن آدرسمورد استفاده قرار گیرند، از اینرو هر 

رود. براي مراجع جدید، آخرین دهی شده بکار می. براي مراجع قدیمی (داراي تاریخ قدیمی) تنها ویرایش آدرسشده است
 .رودنامه) بکار میویرایش مدارك ارجاع داده شده (شامل هرگونه اصالحیه و یا غلط

ANSf!NEMA MG 1-2006 (Rev I - 2007), Motors and Generators. 1 

 

IEEE Std 1TM-2000, IEEE Recommended Practice- General Principles for Temperature 
Limits in the Rating of Electric Equipment and for the Evaluation of Electrical Insulation.2

' 
3
 

 

1 
 



IEEE Std 43™ -2000 (R2006), IEEE Recommended Practice for Testing Insulation 
Resistance of Rotating Machinery. 

 

IEEE Std 85™ -1973, IEEE Test Procedme for Airbome Smmd Measurements on Rotating 
Electric Machinery. 4 

 

IEEE Std 118™-1978, IEEE Standard Test Code for Resistance Measurement. 

 

IEEE Std 119TM_J974, IEEE Recommended Practice for General Principles of Temperature 
Measurement as Applied to Electrical Apparatus. 

 

IEEE Std 120™ -1989 (R2007), IEEE Master Test Guide for Electrical Measurements in 
Power Circuits. 

 

 هاي عمومیآزمایش. 3

گیري توان و روتین شامل اندازه یک آزمایش شوند.هاي روتین بر روي موتورهاي القایی تکفاز اجرا میبطور عمومی، آزمایش
گیري باشد. اندازهگیري جریان ورودي با روتور قفل شده و یک آزمایش پتانسیل باال میباري، اندازهجریان ورودي در حالت بی

یک فرم نمونه براي  شود.نامی حاصل میقفل شده در ولتاژ و فرکانس  و با روتور باريتوان و جریان ورودي در حالت بی
 نشان داده شده است. Aپیوست  1دهی نتایج یک آزمایش عمومی در فرم گزارش

-Break، گشتاور Pull-Upشتاور ، گاندازيهاي اضافی ممکن است براي تعیین بازده، ضریب توان، گشتاور راهآزمایش

Down .هاي اضافی هاي این آزمایشدهی دادهیک نمونه فرم براي گزارش ، خطاي بار نامی و افزایش دماي بار انجام گیرند
هایی نیز ممکن است براي تعیین افزایش دما در حالت روتور قفل شده، آزمایش نشان داده شده است. Aپیوست  2در فرم 
 د.نسرعت، نویز و لرزش انجام گیر-وري گشتامشخصه

 هاي آزمایشبرنامه 3.1

2 
 



-ع آزمایشاند. انوالیست شده 1ل اجرا بر روي هر نوع موتور در جدول هاي قابانواع رایج موتورهاي تکفاز القایی بهمراه آزمایش

 باشد.تعریف شده است با موارد زیر متناظر می IEEE 100TM[B3]مطابق آنچه در  1هاي ارایه شده در جدول 

 آ)جریان روتور قفل شده

 ب) گشتاور روتور قفل شده

 Pull-Upپ) گشتاور 

 ت) گشتاور کلیدزنی

 Pull-Inث) گشتاور 

  Break-Down) گشتاور ج

 Pull-Outچ) گشتاور 

 ح) سرعت

 خ) ضریب توان

 د) بازده

 ذ) افزایش دما

ها ممکن شوند، اگرچه این آزمایشتوان، بازده و افزایش دما در بار نامی معموال اجرا می هایی براي سرعت، ضریبآزمایش
 است در هر باري مطابق درخواست اجرا گردند.

 پارامترهاي آزمایشی قابل کاربرد براي موتورهاي تکفاز -1جدول 

جریان  
روتور 
قفل 
 شده

گشتاور 
روتور 

 قفل شده

گشتاور 
Pull-
up 

گشتاور 
 کلیدزنی

گشتاور 
Pull-in 

گشتاور 
Breakdown 

گشتاور 
Pull-
out 

ضریب  سرعت
 توان

افزایش  بازده
 دما

 خازن
مجزا 

)split 
 ثابت)

* * *   *  * * * * 
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خازن 
 (دومقدار)

* * * *  *  * * * * 

 -خازن
 آغاز بکار

* * * *  *  * * * * 

فاز مجزا 
)split( 

* * * *  *  * * * * 

 * * * *  *   * * * دفع
 * * * *  *   * * * القا -دفع
آغاز -دفع
 القا -بکار

* * * *  * * * * * * 

 

 هاي داراي بارآزمایش 3.2

هاي داراي براي تمامی آزمایش گیرند.، ضریب توان، سرعت و افزایش دما انجام میبازدههاي داراي بار با هدف تعیین آزمایش
، افزایش دماي بازدهغیر از ه هاي بار، ببه شکل ایمنی محکم شود. براي آزمایشبار، موتور باید بصورت مناسبی قرارداده و 

ت ئت مقادیر در مقادیر بیشتر بار و سپس قرائروند معمول، ابتدا قرا % افزایش دما در بار نامی باشد.100% و 50موتور باید بین 
 باشد.در بارهاي کمتر می

  هاي حالت روتور قفل شدهآزمایش 3.3

هاي مکانیکی زیاد و این مساله درنظر گرفته شود که آزمایش موتورهاي القایی در شرایط روتور قفل شده شامل لرزشباید 
 :باشندهاي زیر ضروري میاحتیاطباشد. از اینرو، مقادیر زیاد حرارت می

ي دن روتور باید به اندازهآ) براي جلوگیري از صدمات احتمالی به پرسنل یا آسیب به تجهیزات، تجهیزات مکانیکی قفل کر
 کافی محکم باشند.

گیري بتوانند بطور سازي و گشتاور اندازههاي محکمکه روششود بطوري تعیینب) جهت چرخش باید با توجه به آزمایش 
 مناسبی اجرا شوند.

 باشد.بطور تخمینی در دماي محیط  باید پ) قبل از اینکه آزمایش انجام شود موتور

ي زمانی میان اعمال ولتاژ و جریان و گشتاور باید بعد از اعمال ولتاژ حتی االمکان با سرعت انجام گیرد. بازهقرایت مقادیر 
 فراتر رود. C° 40  يثانیه باشد. دماي موتور نباید از افزایش دماي نامی بعالوه 5قرایت جریان و گشتاور نباید بیش از 
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 ها: احتیاط 3.4

ي مناسب موتور تکفاز نه تنها به ولتاژ و فرکانس بلکه همچنین به شکل موج ولتاژ بستگی دارد، دادهکه عملکرد یک از آنجایی
 .را ببینید) 4.2(بخش  آیدگیري دقیق و استفاده از یک منبع توان مناسب بدست میتنها از طریق اندازه

مکانیکی فراتر از هاي لرزشدمایی و یا  ايفشارههاي توصیف شده در اینجا موتور را در معرض بسیاري از آزمایش هشدار:

ها گردد که تمامی آزمایشدهد. براي به حداقل رساندن ریسک آسیب دیدن موتور، پیشنهاد میحدود کاري نرمال قرار می
 کننده انجام گیرد.تحت نظارت تولیدکننده و یا طبق پیشنهادات تولید

 تجهیزات آزمایش. 4

 انتخاب تجهیزات 4.1

کالیبره شده با دقت باال و تجهیزات فرعی باید مورد استفاده قرار گیرند. تجهیزات نوع دیجیتال و یا آنالوگ در تجهیزات 
 باشند:ها قابل استفاده هستند. فاکتورهاي تاثیرگذار بر دقت، بویژه با تجهیزات آنالوگ غیر الکترونیکی بصورت زیر میآزمایش

 ون تجهیزاتآ) محدوده (بازه)، شرایط و کالیبراسی

 ب) بارگذاري مرجع سیگنال

 پ) پیش کالیبراسیون

شود، رنج تجهیز انتخاب شده باید تا حد درصدي از رنج کامل درنظر گرفته می بصورتکه دقت تجهیز بطور کلی از آنجایی
 امکان کم باشد.

کورد کالیبراسیون را داشته باشند و ماه گذشته ر 12، تجهیزات نمایشگر باید در بازدهدر هنگام آزمایش، براي تعیین نمودن 
هاي عملکردي موتورنباید از رنج کامل باشد. خطاي تجهیز براي دیگر آزمایش %2±حدود نمایش خطا نباید بزرگتر از 

ممکن است به اصالح که تعدادي تجهیز بصورت همزمان در مدار متصل باشند، از رنج کامل باشد. زمانی %5±بزرگتر از 
 نیاز باشد. ر تجهیزتر نمایشگبیش
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تري نسبت تجهیزات پسیو (غیر الکترونیکی) دارند. تر بوده و امپدانس خیلی بیشتجهیزات الکترونیکی بطور کلی متنوع
تجهیزات داراي امپدانس دهد. اگرچه، امپدانس ورودي باالتر نیاز به ایجاد اصالح در جریان گذرنده از تجهیز را کاهش می

 تر هستند.ز حساسورودي باالتر به نوی

 باشند:منابع معمول نویز به شرح زیر می

 هاي توانمتوجه سیستمآ) کوپل القایی و یا الکترواستاتیکی سیگنال 

 هاي زمینب) کوپل امپدانس معمول و یا حلقه

 نامناسب حالت معمول (پشت سر گذاشتن)پ) ردکردن

 ت) تداخل ایجاد شده از خط قدرت

سیگنال، زمین نمودن شیلد در تنها یک نقطه  دارهاي قلعپایه تابیده شیلددار براينیازمند استفاده از زوج بهم  مناسب اجراي
هاي فلزي بدون حفاظ ي قسمتباشد. کلیههاي قدرت میهاي سیگنال در فواصل دور از کابلداري کابلو در حد امکان نگه

 باید براي ایمنی زمین گردند.

هاي مناسب که سیستمباشد. زمانیغیرالکترونیکی می تجهیزاتکالیبراسیون  الیبراسیون تجهیزات مشابههاي کنیازمندي
ها استفاده گردد. اطالعات بیشتر با هاي سرعت باال موجود باشند ممکن است از آنکنندهآوري خودکار داده و یا ثبتجمع

 شده است. داده IEEE Std 120-1989توجه به استفاده از تجهیزات در 

 

 

 

 ترانسفورماتورهاي تجهیزات 4.1.1

هاي گیريشود، باید اصالحاتی در خطاهاي نسبتی در اندازهکه از ترانسفورماتورهاي تجهیزات جریان و ولتاژ استفاده میزمانی
هاي توان انجام گیرد. از استفاده از ترانسفورماتورهاي تجهیز گیريي فاز در اندازهو زاویه ینسبتخطاهاي ولتاژ و جریان و براي 

 را ببینید). IEEE Std 120-1989(باید در حد امکان خودداري شود 
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 % باشد.0.3خطاهاي ترانسفورماتورهاي تجهیز مورد استفاده نباید بیش از 

 منبع تغذیه 4.2

 IEEEاشد. فاکتور انحراف شکل موج ولتاژ همانطور که در ولتاژ منبع تغذیه باید بسیار به یک شکل موج سینوسی نزدیک ب

100[B3]  از مقدار مورد نیاز براي انجام آزمایش  %5±% فراتر رود. فرکانس باید در مقدار 10تعریف شده است نباید از
گذراد. براي می تاثیر بازدهبماند. مگر اینکه خالف آن گفته شده باشد. هرگونه انحراف از فرکانس مفروض بطور مستقیم بر 

 از مقدار مورد نیاز براي آزمایش قرار گیرد.  %0.1±، فرکانس متوسط باید در مقدار بازدهتعیین 

 پایداري فرکانس 4.2.1

باشد زیرا این تغییرات فرکانسی باعث ایجاد تغییر خروجی قابل قبول نمی-هاي وروديتغییرات سریع در فرکانس در آزمایش
شود. تغییرات فرکانس در حین آزمایش نباید از گیري خروجی منتقل میتغییرات به تجهیز اندازه شود و ایندر سرعت می

 % فرکانس متوسط فراتر رود.0.33

 هاگیرياندازه. 5

 هاي الکتریکالگیرياندازه 5.1

  (RMS)  مقادیر موثر 5.1.1

 خالف آن گفته شود.هاي ولتاژ و جریان مقادیر موثر هستند مگر اینکه گیريتمامی اندازه

 

 ولتاژ 5.1.2

اگر  گیري شود.هاي موتور اندازهسیگنال متصل به ترمینالدار هاي قلعپایهدر جاهایی که مورد نیاز است، ولتاژ خط باید با 
 ح شود.موارد مربوطه باید اصالشده باید ارزیابی شده و  ایجادکند، خطاي شرایط محلی امکان ایجاد این اتصاالت را ایجاد نمی
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تواند با استفاده از یک ترانسفورماتور یا اتوترانسفورماتور درجایی که ولتاژ به مقدار مطلوب قابل تنظیم باشد این کنترل می
شده و یا با یک تلفیق توان حالت ژنراتور کنترل-ي موتوري نمایشگر با یک مجموعهکنندهي یک تنظیممتغیر پیوسته بوسیله

 قرار گیرد.جامد مورد تاثیر 

 جریان 5.1.3

نشان  1گیرها در شکل ترجیحی اندازه آرایشگیري شود. ي یک آمپرمتر و یا ترنسدیوسر جریان اندازهجریان خط باید بوسیله
 داده شده است.

 

 

 گیرهاآرایش ترجیحی اندازه-1شکل 

 

هاي گیري شده با کم کردن جریانجریان خط اندازهباشد که از د شونده به موتور میوار، جریان واقعی Iي موتور جریان شبکه
 بدست آید: )1(ي آید و ممکن است با استفاده از معادلهتمتر بدست میهاي شنت ولتمتر و وامقاومت

I = �IA2 −
2PW
RM

+ (
E

RM
)2                                                                                                 (1)  

 

 که در آن:

IA باشدگیري شده میجریان خط اندازه (A) 
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PW باشدمی توان نشان داده شده توسط واتمتر (W) 

E باشد هاي موتور میگیري شده در ترمینالولتاژ خط اندازه(V) 

RM باشدمیدر حالت موازي  هاي ولتاژ ولتمتر و واتمترپیچمقاومت سیم (Ω) 

 محاسبه گردد: )2(ي موتور ممکن است با استفاده از معادلهي ، جریان شبکهبصورت دیگر

I = IA −
PW

IARM
                                                                                                                    (2)  

 

 در حالتیکه شرط زیر برقرار باشد:

IA > 7
E

RM
 

 گیري است.اده گردد، جریان موتور بطور مستقیم قابل اندازهاستفاز تجهیزات دیجیتالی  اگر

 توان 5.1.4

یک واتمتر یا ترنسدیوسر توان تکفاز باید مورد استفاده قرار گیرد. مقادیر وات نهایی قرایت شده از واتمتر که باید مطابق  
کاهش یابد مگر اینکه از یک ترنسدیوسر  مقدار تلفات توان در مدار ولتاژ تجهیزاتتوجه به متصل شود، باید با  6.1.1بخش 

 پوشی باشد.توان مناسب استفاده گردد و تلفات ترنسدیوسر قابل چشم

 

 مقاومت 5.1.5

استاتور مورد استفاده قرار  dcهاي مقاومت گیريباید براي دستیابی به اندازه IEEE Std 118-1978روند ارایه شده در 
 گیرد.

 دماي محیط مرجع 5.1.5.1

 اصالح گردد.  C° 25باید به مقدار دماي محیط مرجع  هاي مقاومتگیريي اندازهکلیه
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 اصالح به یک دماي مشخص  5.1.5.1.1

ي باشد، مقاومت ممکن است مطابق معادله تعیین شده ttپیچ ي آزمایش در دماي سیمپیچ بوسیلهکه مقاومت یک سیمزمانی
 اصالح شود: tsبه مقدار مشخص دماي  )3(

Rs =
Rt(ts + k)

(tt + k)                                                                                                                  (3) 

Rt بر حسب  پیچي سیمگیري شدهومت اندازهامقΩ  در دمايtt باشدمی 

ts باشددماي مشخص شده براي اصالح مقاومت می (°C) 

tt  باشدمی پیچي سیمشده گیرياندازهدماي (°C) 

k باشدثابت انتخاب شده بر طبق نوع سیم می 

k  مس حرارت دیده بین المللی استانداردطبق % 100هدایت با براي مس (IACS)   ،234.5 باشدمی 

k باشدمی 224.8 ،%62 ت حجمیاس هدایبراي آلومینیوم بر اس 

 هاي مکانیکیگیرياندازه 5.2

 گشتاور 5.2.1

گیري شتاب با ي دینامومتر با یک سنسور داراي شفت گردان، با عکس العمل استاتور و یا با اندازهگشتاور ممکن است بوسیله
 گیري شود. یک بار اینرسی اندازه

 دینامومتر 5.2.1.1

ي گشتاور و سرعت دهدینامومتر مجهز به یک ابزار نمایش دهنباشد. دینامومتر تجهیزي براي اعمال گشتاور به شفت موتور می
ي منعطف به ي یک کوپل کنندهباشد. در این روش موتور معموال بوسیلهنمی (Cradle)اي بوده و محدود به ساختار گهواره

سازي شوند. یک دینامومتر که به شکل مناسب سازي باید جبرانشود. اصطکاك یاتاقان و تلفات کوپلیک دینامومتر متصل می
گیري شده در سازي، اصطکاك و وزش باد دیناموتر اندازهد مورد استفاده قرار گیرد بطوریکه تلفات کوپلساي شده است، بای
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% گشتاور نامی 0.1% خروجی نامی موتور نباشد. دینامومتر باید به تغییرات گشتاور به میزان 15سرعت نامی موتور بزرگتر از 
 حساس باشد.

 اصالح دینامومتر 5.2.1.1.1

، مقادیر باشدباشد. در حالتی که اصالح دینامومتر مورد نیاز گیري شده میتر، اصالح به میزان گشتاور اندازهمواصالح دینام
باد ایجاد شده در دینامومتر  شي گشتاور با افزودن یک گشتاور اصالحی متناظر با تلفات اصطکاك و وزگیري شدهاندازه

گیري گشتاور بکار بروند، اصالح دینامومتر مورد و یک بازوي گشتاور در اندازه load cellدر حالتی که یک  شود.اصالح می
العمل استاتور نیاز است. اگر ترنسدیوسر گشتاور بطور مستقیم به شفت موتور مورد آزمایش متصل شود و یا گشتاور عکس

هاي توان و گشتاور ورودي در حالتی گیرياندازهمقدار اصالحی از  باشد.گیري شود، آنگاه اصالح دینامومتر مورد نیاز نمیاندازه
گیري توان ورودي در حالت غیر متصل به دینامومتر کند و به دینامومتر متصل است و اندازهکه موتور بدون بار کار می

 شود.محاسبه می

بار تا حداقل نقطه بار با % نقطه 0.25روند زیر در اصالح دینامومتر، یک کاهش گشتاور خطی را با توجه به توان ورودي از 
رود که یابی شود که در آن انتظار میباري بروني توان بیتواند به نقطهکند. این خط میبار فرض میدیناموتر متصل ولی بی

تواند بعنوان خطا در نظر گرفته شود که باید با استفاده از فاکتور اصالحی دینامومتر اصالح گشتاور صفر باشد. اختالف می
 شود:) محاسبه می4ي (د. شیب خط از معادلهشو

slope =
TLLP − TNLC
PLLP − PNLC

                                                                                                         (4) 

 که در آن

TLLP باشد ي آزمایش بار می% نقطه25گیري شده در گشتاور موتور اندازهN.m را ببینید). 8.2.1خش (ب 

TNLC باشد میباري در حالت اتصال دیناموتر حالت بیگیري شده در گشتاور موتور اندازهN.m  را ببینید). 8.2.1(بخش 

PNLC باشد باري در حالت اتصال دیناموتر میگیري شده در حالت بیتوان ورودي اندازهkW  را ببینید). 8.2.1(بخش 

PLLP  باشد ي آزمایش بار مینقطه %0.25گیري شده در اندازهموتور توان وروديkW  را ببینید). 8.2.1(بخش 

PNLU باشد اتصال دیناموتر می عدم باري در حالتگیري شده در حالت بیتوان ورودي اندازهkW  را ببینید). 8.2.1(بخش 
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 بصورت زیر داده شده است: N.mفاکتور اصالح دینامومتر برحسب 

TW = slope ∗ (PNLC − PNLU) − TNLC                                                                             (5) 

% گشتاور بار کامل موتور مورد آزمایش باشد آزمایش فاقد اعتبار است. روش فوق 5اگر فاکتور اصالح دیناموتر بزرگتر از 
 باشد.نیز قابل اعمال میگیري شده بر حسب واحدهاي دیگر همچنین براي گشتاور اندازه

 سنسور گشتاور شفت گردان 5.2.1.2

 شود.ي بارگذاري از طریق یک سنسور گشتاور شفت گردان خطی به شفت موتور کوپل میدر این روش یک وسیله

 العمل استاتورعکس 5.2.1.3

 شود.گیري میتوسط موتور اندازه العمل ایجاد شدهشود و گشتاور عکسدر این روش موتور در یک جدول گشتاور قرار داده می

 

 

 

 بار اینرسی 5.2.1.4

 گیري گیري موتور با یک اینرسی مشخص اندازهگیري شتابدر این روش گشتاور موتور با استفاده از اندازه

نشان ) 6ي (سازي باید دقت شود. گشتاور مطابق آنچه در معادلههاي روتور، شفت و کوپلي اینرسیشود. براي محاسبهمی
 شود:داده شده است محاسبه می

T = ITα                                                                                                                                  (6) 

 که در آن

IT است. ها و هرگونه اینرسی بارسازياینرسی کل سیستم شامل اینرسی روتور، شفت، کوپل 

α .شتاب متناسب با گشتاور است 

 سرعت چرخشی 5.2.2
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-داشته باشند. براي اندازه 𝑟/𝑚𝑖𝑛 1.0±گیري سرعت چرخشی نباید خطایی بیشتر از تجهیزات مورد استفاده براي اندازه

 استفاده نمود. هاي استروبوسکوپیتوان از روشي سرعت چرخشی میگیر

 هاي استروبوسکوپیروش 5.2.2.1

گیري سرعت چرخشی با استفاده از استروبوسکوپ، استروبوسکوپ باید ابتدا در سرعت سنکرون موتور تحت حین اندازهدر 
فالش به صفر که نرخ د. زمانیکاهش داده شوآزمایش تنظیم شود و سپس تا جایی که اولین تصویر نوك تیز حاصل شود 

 هاي سرعت چرخشی دیده شود.ز ممکن است در زیر هارمونیکتنظیم شده باشد و سپس افزایش داده شود، تصاویر نوك تی

 سرعت خطا و خطا 5.2.3

است. خطا معموال بصورت  r/minگیري شده بر حسب سرعت خطا تفاضل میان سرعت سنکرون و سرعت چرخشی اندازه
 .) را ببینید)7ي ((معادله باشدنسبت سرعت خطا به سرعت سنکرون می

s =
خطا سرعت

سنکرون سرعت
                                                                                                                   (7) 

 باشند.می r/minکه در آن سرعت خطا و سرعت سنکرون بر حسب 

د. این سرعت خطا با دقیق با استفاده از یک استروبوسکوپ الکترونیکی تعیین شوسرعت خطا ممکن است بصورت خیلی 
از سرعت سنکرون براي ساختار آن موتور و فرکانس خط موتور  r/minاستفاده از تفریق نمودن سرعت چرخشی بر حسب 

 شود.گیري شده تعیین میاندازه

وسکوپی و هاي استروبروش باشند.نمی دقیقگیري خطا براي اندازه ي کافیبه اندازهسرعت  هايشمارندهتاکومترهاي آنالوگ یا 
 گردند.یا تاکومترهاي دیجیتالی پیشنهاد می

 اصالح خطا براي دما 5.2.3.1

نشان داده شده است به مقادیر دماي استاتور مشخص شده اصالح  )8(ي هاي خطا باید مطابق آنچه در معادلهگیرياندازه
 شوند:

Ss =
St(ts + k)

(tt + k)                                                                                                                    (8) 
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 که در آن:

Ss باشد.خطاي تصحیح شده می 

St گیري شده در دماي خطاي اندازهtt باشد.می 

ts  باشدمیدماي مشخص براي اصالح خطا (°C)  )7.2.1 (را ببینید. 

tt باشد میپیچی ي سیمگیري شدهدماي اندازه(°C). 

k باشد، بعنوان مثال: ثابت انتخاب شده برطبق نوع سیم استاتور میk  بین المللی استانداردطبق % 100براي مس با هدایت 
 باشد.می 224.8%، 62بوده و براي آلومینیوم، بر اساس هدایت حجمی   234.5 (IACS) مس حرارت دیده

 توان خروجی 5.2.4

 باشد:می )9(ي مطابق معادله ωاي و سرعت زاویه Tحاصلضرب گشتاور  Pتوان مکانیکی خروجی 

P = Tω                                                                                                                                  (9) 

و توان بر  rad/sاي بر حسب ، سرعت زاویهN.mگیري شده بر حسب استفاده شود، گشتاور اندازه SIاگر از واحدهاي سیستم 
 شود، بطوریکه:بیان می r/minبر حسب  nگیري خواهند شد. سرعت چرخشی اندازه Wحسب 

n =
60ω
2π = 9.549ω                                                                                                         (10) 

P =
Tn
k =

Tn
9.549                                                                                                               (11) 

 ت زیر تنظیم گردد:باید بطور مناسب بصور kگیري شده برحسب واحدهاي دیگر، براي گشتاورهاي اندازه

k 7.043 باشد براي دماي میT (lbf.ft) 

k 84.52 باشد براي دماي میT (lbf.in) 

k 112.7 باشد براي دماي میT (ozf.ft) 

k 1352 باشد براي دماي میT (ozf.in) 
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 توان خروجی مکانیکی ممکن است با استفاده از یک ترمز و یا دینامومتر تعیین شود.

 پایدارسازي تلفات یاتاقان 5.2.5

توان می ي آن به شرایط کاري پایدار برسند تغییر کند.اهنکه یاتاقاتلفات اصطکاك در برخی از موتورها ممکن است تا زمانی
باري و یا کوپل شده به یک دینامومتر بدون برق به هد که توان ورودي در حالت بیدرنظر گرفت که پایداري زمانی رخ می

 کند.هاي نیم ساعته تغییر نمیدر بازه انجام شده متوالیهاي قرایت در% 3ش از میزان بی

گیري ها براي تعیین پایدارسازي باید در ولتاژ و کاري باشد. تمامی اندازه پایدارسازي ممکن است نیازمند تعدادي ساعت
 باشد.باري مورد نیاز میانجام گیرند. پایدارسازي تنها براي تفکیک تلفات در حالت بیفرکانس یکسان 

 

 

 هاي دماییگیرياندازه 5.3

هاي مشخصی از موتور در هنگامی که موتور با بار مشخصی هاي دمایی براي تعیین دماي محیط و دماي قسمتگیرياندازه
 پیچ حول دماي محیط نیز ممکن است مشخص گردد.گیرند. افزایش دماي سیمکند انجام میکار می

 شوند:، و بصورت زیر تعریف می2ي ، جدول شمارهIEEE Std 1-2000هاي متداول تعیین دما در روش

 بکارگیري ترموکوپل آ)

 ب) مقاومت

 پ) آشکارساز تعبیه شده

 IEEEو  IEEE Std 1-2000،  IEEE Std 118-1978پیچ موتور در استانداردهاي گیري دماي سیمهاي اندازهروش

Std 119-1974 اند.هتوصیف شد 

 روش ترموکوپل بکار برده شده  5.3.1
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ها متصل ها بطور مستقیم به هاديترموکوپل"تحت عنوان  2جدول  IEEE Std 1-2000روش ترموکوپل بکار برده شده در 
بکار کامل عایق  تعریف شده است. "شوندخود هادي از مدار فلزي جدا می بکار رفته درکامل شوند و یا تنها از طریق عایق می

 باشد.میهاي موتور بکار رفته است پیچیسازي لعابی که بطور نرمال در سیمرفته در این استاندارد شامل اشباع

پیچی تاخیر دارد، ممکن است بعد از اینکه کند نسبت به دماي سیمکه تغییر میکه قرایت دماي ترموکوپل زمانیاز آنجایی
پیچی گزارش شده، که باید بیشترین از اینرو، دماي سیم همچنان افزایش یابد. پیچی بی برق شده است دماي ترموکوپلسیم

 پیچی حاصل شود.برق شدن سیممقدار ثبت شده باشد، ممکن است بعد از بی

 هاانتخاب ترموکوپل 5.3.1.1

 دقیق باشند. F (1.1°C)°2سیم ترموکوپل مورد استفاده باید از نوع کالیبراسیون شناخته شده بوده و باید در 

ها از بدلیل فلوي حرارتی نسبتا پایین آن mm (30AWG) 0.25کنستانتان با سیم داراي سطح مقطع -هاي آهنترموکوپل
کنستانتان و -هاي مسیبدلیل تاثیر این فلوي حرارتی، ترموکوپل گردند.پیشنهاد می هاي ترموکوپلاتصال به سمت سیم محل

هاي ساخته شده از ترموکوپل گردند.پیشنهاد نمی mm 0.25هاي با سطح مقطع بزرگتر از هاي ساخته شده از سیمترموکوپل
ها این ترموکوپل باشد.ها مشکل میبطور کلی شکننده بوده و استفاده از آن 0.25mmهاي داراي سطح مقطع کمتر از سیم

محل اتصال ایجاد کنند مگر اینکه قبل از همچنین ممکن است مشکالتی از نظر دقت پتانسیل ترموالکتریک ایجاد شده در 
کاري ایجاد شوند. تابیدن سیم در محل ي جوشکاري و یا لحیماتصاالت ترموکوپل ممکن است بوسیله استفاده کالیبره شوند.

حد دهی در حداقل مقدار خود نگه داشته شود بطوریکه جرم محل اتصال به اضافه بعد از فرم مقداربرداشتن  ااتصال باید ب
 ممکن کوچک باشد.

 روش کاربرد 5.3.1.2

سیمان مورد استفاده نباید اثرات  ي سیمان  بر روي عایق کامل بکار رفته نگه داشته شود.محل اتصال ترموکوپل باید بوسیله
 د.باش(سیلیکات سدیم) می water glassمخرب بر روي عایق داشته باشد. سیمان رایج مورد استفاده ترکیبی از خاك رس و 

باید در دو طرف موتور تحت آزمایش دار پیچی موتور برقي در دسترس، براي هر سیمترین ناحیهبراي یافتن داغ -
 تعدادي ترموکوپل مورد استفاده قرار گیرد.
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ي پیچی اتصال حرارتی داشته باشد. محل اتصال ترموکوپل نباید بوسیلهمحل اتصال ترموکوپل باید با عایق کامل سیم -
گونه سیمانی نباید میان محل اتصال ترموکوپل و عایق کامل عایق دیگري قبل از اتصال پوشانده شود. هیچي ماده

 بکار رفته وجود داشته باشد.

پیچی باید از مقدار حداقل سیمان استفاده شود بطوریکه جرم براي نگه داشتن محل اتصال ترموکوپل در محل سیم -
 اشد.تا حد امکان کوچک باطراف محل اتصال 

براي به حداقل رساندن انتقال حرارت از محل اتصال ترموکوپل از سیم جلوتر و براي راحت تر تابیدن، سیم جلوتر  -
 اینچ)  3یا  2پیچی موتور گره زده شود (ي مناسبی به سیمترموکوپل باید با فاصله

 

 ي کاربردمحدوده 5.3.1.3

ي دمایی درنظر گرفته شده محدوده شود.سیمان مورد استفاده تعیین مینوع سیم ترموکوپل و نوع  ي کاربرد بوسیلهمحدوده
 وسعت میابد. C°350در این استاندارد تا مقدار 

 ابزار دقیق  5.3.1.4

تجهیز مورد استفاده باید باید سرعت  شود که از ترنسدیوسرهاي حالت جامد با نمایشگر دیجیتالی استفاده گردد.پیشنهاد می
 گیري شده داشته باشد.پیچی اندازهپاسخ ثابتی با نرخ تغییرات مورد انتظار دماي سیم

 روش مقاومت 5.3.2

ي تعیین دما با استفاده از مقایسه تعریف شده است، 2، جدول IEEE Std 1-2000روش مقاومت، همانطور که در استاندارد 
پیچی دماي میانگین سیم  باشد.مقاومت دردماي مشخص تعیین شود می يوسیلهچی در دمایی که باید بپیسیمیک مقاومت 

 آید.با استفاده از این روش بدست می

یک خطاي کوچک ، خطاي بزرگتري در حالت مقایسه، بکار رود زیرا دقت زیادي باید گیري دقیق و ایمن مقاومت براي اندازه
 IEEE Std 119-1974هاي مقاومت باید مطابق آنچه در استاندارد گیرياندازهکند. ایجاد میرا در دماي محاسبه شده 

-رود. دماي میانگین سیمي دما بکار می) براي محاسبه5.2(بخش  IEEE Std 118-1978آمده است انجام گیرد. استاندارد 

 نشان داده شده است محاسبه گردد:  )12(ي پیچی ممکن است مشابه آنچه در معادله
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th =
Rh

Rc
(k + tc)− k                                                                                                       (12) 

 که در آن:

th  پیچی است سیم دماي میانگین(°C). 

Rh  باشدگیري شده در دماي باال میمقاومت اندازه(Ω). 

tc   باشد محیط میدماي(°C). 

Rc  باشدمیگیري شده در دماي محیط مقاومت اندازه(Ω). 

k شودثابتی است که برطبق نوع سیم انتخاب می 

k  مس حرارت دیده بین المللی استانداردطبق % 100براي مس با هدایت (IACS) 234.5   بوده و براي آلومینیوم، بر اساس
 باشد.می 224.8%، 62هدایت حجمی 

 روش کاربرد 5.3.2.1

گیري شود آ) مقاومت سرد باید تنها بعد از اینکه موتور براي مدت زمان کافی در دماي ثابت محیط نگه داشته شده است اندازه
 پیچی آن زمان کافی براي رسیدن به دماي محیط را داشته باشد.سیم تا

سازي و پیش ومت داغ باید با حداکثر سرعت ممکن بعد از خاموشسازي، اولین قرایت مقاگیري بعد از خاموشب)براي اندازه
تر مقاومت در زمان قطع برق ممکن پیچی رخ دهد، انجام گیرد. براي تعیین دقیقسازي قابل توجهی در سیماز اینکه خنک

ي صرفنظر واند در نتیجهتبا استفاده از تجهیزات ابزار دقیق اتوماتیک، قرایت اولیه می است از رگرسیون خطی استفاده شود.
 ثانیه ثبت شود. 30زمان صفر، در  مقادیر بهیابی کردن از نیاز به برون

 هاي سرد و داغ مورد استفاده قرار گیرند.گیريتجهیزات ابزار دقیق یکسانی باید براي ثبت اندازهپ) 

 شود. bypassهاي دمایی، هرگونه مدار حفاظتی در موتور بایستی اصطالحا ت) براي اطمینان از دقت قرایت

 ي کاربردمحدوده 5.3.2.2
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-ي تجاري هاديبراي رده C°300-0ي دمایی نتایج دقیق مورد انتظار این استاندارد را در محدوده) 12(ي در معادله kثابت 

 .دهدهاي مسی و آلومینیومی بدست می

 ابزار دقیق 5.3.2.3

 گردد.)استفاده از تجهیزات دیجیتالی پیشنهاد میآ

-ي ثابت مستقیم و یک ولتمتر براي ثبت افت ولتاژ در سیماز منبع تغذیه ، یک روش ساده استفادهب)در روش افت پتانسیل

ت طوري گیري و قطع نمودن صفر بطور مناسب توسط ولتمتر، خروجی ممکن اسباشد. با مقادیر جربان قابل اندازهپیچی می
 کالیبره شود که دما بطور مستقیم قابل خواندن باشد.

 مورد استفاده قرار گیرد. Ω1هاي کمتر از یک پل دوبل کلوین باید براي مقاومت پ)

 هاي داراي مقاومت سرد در حدپیچیممکن است براي سیم three-leadت) روش پل وتستون، با استفاده از یک پل 
 و یا باالتر مورد استفاده قرار گیرد.  Ω1 تخمینی

قابل  5.3.2.3هاي مورد بحث در بخش و یا باالتر هر یک از روش Ω5هاي داراي مقاومت سرد در حد پیچیث) براي سیم
 باشد.استفاده می

 روش آشکارساز تعبیه شده 5.3.3

ي بر اساس تعیین دما بوسیله" ،تعریف شده است IEEE Std 1-2000روش آشکارساز تعبیه شده همانطور که در 
گیري دماي ساخته شده در داخل تجهیز، چه بطور و یا تجهیزات دیگر اندازهو یا آشکارسازهاي دماي مقاومتی  هاترموکوپل

 باشد)می ،هاي مشخصثابت و چه براي آزمایش در محل

 کاربرد 5.3.3.1

-هاي دمایی مفید میموتور جدید براي بررسی نقاط داغ و شیبهاي ي طراحیروش براي مهندس طراح در حین توسعهاین 

 هاي الزم مشابه روش ترموکوپل بکار برده شده باید درنظر گرفته شوند.  احتیاط باشد.

 هاآزمایش. 6
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 عمومی 6.1

 اتصاالت مداري 6.1.1

 باشد: 2اتصاالت میان منبع توان و موتور تحت آزمایش باید مطابق شکل 

 
 اتصاالت آزمایش ولتاژ متغیر -2شکل

 دماي محیط 6.1.2

انجام گیرد. اگرچه دماي محیطی که در آن آزمایش  C° 25هاي عملکردي باید با مرجع دماي محیط  سازيي معینکلیه
صورت  یباشد، مگر اینکه در این زمینه میان خریدار و فروشنده توافق C° 40و بیشتر از  C° 10کمتر از  دگیرد نبایانجام می

 گیرد.

 گیري دماي محیط موتورهاي الکتریکی رعایت گردد.باید در اندازه IEEE Std 119-1974روند و پیشنهادات 

 ایمنی 6.2

 هاي ایمنی مناسب باید درنظر گرفته شوند.ها، احتیاطبراي تمامی آزمایش

 هشدار
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شده در این استاندارد رخ دهند. تمامی  هاي مطرحها، ولتاژها و نیروهاي خطرناك ممکن است در ضمن آزمایشجریان
-هاي ایمنی متعددي ر ا که در صنعت پایهي پرسنل دانا و با تجربه انجام گیرند. این استاندارد احتیاطها باید بوسیلهآزمایش

روند ر میهاي خاص بکاهاي ایمنی خاصی که در مورد آزمایشکند. بلکه تنها احتیاطاند را لیست و یا مرور نمیگذاري شده
 اند. توصیف شده

 

 انواع تلفات. 7

 عمومی 7.1

 باشد:تلفات یک موتور القایی شامل موارد زیر می

 I2Rتلفات استاتور  -

 I2Rتلفات روتور  -

 تلفات اصطحکاك و وزش باد  -

 تلفات هسته -

 تلفات بار سرگردان -

 پیچی شده)ي جاروبک (براي موتورهاي القایی داراي روتور سیمتلفات تیغه -

هاي تکفاز بطور کلی هاي تکفاز و وجود انواع مختلفی از ماشینموتورهاي تکفاز القایی بدلیل طراحی ماشین رتفکیک تلفات د
پیچی در این فصل یک روند براي تعیین تلفات ماشین القایی تکفاز با یک سیم باشد.فاز القایی میهاي سهتر از موتورمشکل

باشد. مدار معادل دار معادل معموال براي محاسبات تلفات و عملکرد ماشین تکفاز مفید میممتحرك استاتور داده شده است، 
 نشان داده شده است: 3بر اساس تیوري میدان گردان، در شکل  پیچی متحرك استاتور،براي ماشین تکفاز با یک سیم
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 پیچی متحرك استاتورمدار معادل یک موتور القایی تکفاز با یک سیم -3شکل 

 

 تلفات مقاومتی استاتور 7.2

 شود.داده می )13(ي با معادله  Pslپیچی استاتور تلفات مقاومتی یک سیم

Psl = I2R                                                                                                                            (13) 

 که در آن:

I باشد پیچی استاتور در بار مشخص میي سیمگیري شدهجریان اندازه(A) 

R هاي خط، مقاومت میان ترمینالΩرا ببینید) 5.1.5.1باشد (، اصالح شده به دماي مشخص می 

 دماي مشخص شده 7.2.1

 ها باشد:دماي مشخص شده براي استفاده در هنگام اصالح مقاومت باید به ترتیب اولویت

 C°25ي دماي محیط استاندارد را ببینید) بعالوه 10مقاومت تعیین شده از یک آزمایش دماي بار نامی (بند آ) افزایش دما با 
 ر نامی مشخص شده بر روي پالك در فاکتور. بار نامی تحت عنوان گشتاور بار کامل نامی محاسبه شده بر اساس مقادی

 د.را ببینی 8.2.1شود، براي سرعت بار کامل تعریف می 1سرویس 
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 .C°25ي دماي مجیط استاندارد ي ترموکوپل یا آشکارسازهاي دمایی دیگر بعالوهب) افزایش دماي تعیین شده بوسیله

 پ) دماي تعیین شده در بخش آ براي یک موتور با ساختار و طراحی الکتریکی مشابه

 بر طبق کالس عایقی. 2ت) دماي گرفته شده از جدول 

این دماي مرجع باید براي تعیین تلفات مقاومتی در تمامی بارها مورد استفاده قرار گیرد. اگر افزایش دماي نامی بعنوان دماي 
مشخص شود، آنگاه دماي الزم براي شود، طور واقعی در ساختار موتور استفاده میببا کالس عایقی کمتري نسبت به آنچه 

 ی کمتري باشد.اصالح مقاومت باید داراي کالس عایق

 تلفات اصطکاك و وزش باد 7.3

هاي زیر تعیین شود. براي اطمینان از اینکه مقدار صحیحی از تلفات اصطکاك تلفات اصطکاك و وزش باد ممکن است با روش
 .را ببینید) 5.2.5(بند  آید، موتور باید تا جایی کار کند که توان ورودي پایدار شودو وزش باد بدست می

 شتاب منفی روش 7.3.1

گیري دانسته شود. موتور در ي محاسبه و یا اندازه، باید بوسیلهJهاي گردان، براي این روش، ممان اینرسی چرخشی قسمت
کند تا اینکه توان ورودي پایدار شود. آنگاه موتور از خط جدا شده و باري کار میابتدا در ولتاژ و فرکانس نامی در حالت بی

dnیابد. نرخ کاهش شتاب ي کاهش شتاب ماجازه
dx

ي مورد نیاز براي کاهش سرعت در یک بازهگیري زمان با استفاده از اندازه 
ي سرعت بازه در ي ثابتگیري تغییرات سرعت در یک بازهباري به مقدار سرعت نامی موتور و یا با اندازهثابت از سرعت بی

محاسبه  )14(ي ي معادلهروي سرعت و نرخ کاهش سرعت بوسیله، از Pfتلفات اصطکاك و وزش باد،  آید.ثابت بدست می
 شود: می

Pf = knJ(dn
dt

)                                                                                                         (14) 

 که در آن:

k  شود، گیري انتخاب میبر طبق واحدهاي اندازهثابتی است کهk رايب)  J(kg.m2 104 * 109.7  

n شودگیري میسرعتی است که در آن نرخ کاهش سرعت اندازه   (r/min) 

J باشد ممان اینرسی چرخشی مربوط به مونتاژ روتور می(kg.m2) 
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 𝑑𝑛
𝑑𝑡

 s/(r/min)  باشدنرخ کاهش سرعت می 

 روش دینامومتر 7.3.2

گیري گشتاور مورد نیاز براي چرخش یک موتور آزمایشی بدون برق در یک روش تعیین تلفات اصطکاك و وزش باد اندازه
نشان داده شده است برحسب وات بیان  )15(ي ، مطابق آنچه در معادلهPf تلفات اصطکاك و وزش باد، باشد.سرعت نامی می

 شود.می

Pf =
Tfn
k                                                                                                                              (15) 

 که در آن:

Tf  باشد گشتاور اصطکاك شبکه و وزش باد می(N.m) 

n باشد سرعت چرخشی می(r/min) 

k را ببینید) 5.4.2شود (بند گیري انتخاب میثابتی است که بر طبق واحدهاي اندازه 

 باريروش اشباع بی 7.3.3

در این صورت مقادیر قرایت شده از  د تا اینکه توان ورودي پایدار شود.کنباري در فرکانس و ولتاژ کار میحالت بیموتور در 
اي که در آن کاهش ولتاژ % ولتاژ نامی تا نقطه125ي ولتاژ، جریان و توان ورودي در فرکانس نامی براي مقادیر ولتاژ در بازه

از طریق یک ترانسفورماتور ولتاژ متغیر و یا تجهیزات دیگر قابل شوند. تنظیمات ولتاژ شود اتخاذ میباعث افزایش جریان می
اجرا است. بالفاصله با انجام این آزمایش و قبل ازاینکه دماها بطور محسوسی تغییر یابند، قرایت توان و جریان ورودي در مقدار 

پیچی در حال کار تحریک شده انجام گیرد. بعد از این آزمایش % ولتاژ نامی باید با روتور قفل شده و تنها با سیم50تخمینی 
 گیري مقاومت استاتور انجام گیرد.باید بالفاصله اندازه

نشان داده شده  )16(ي در موتور در ولتاژ یکسان در معادله Plباشد، تلفات مقاومتی معادل  Iiاگر جریان ورودي در هر ولتاژي 
 است.

Pl =
Is2

2 �Rt +
PL
Il2
�                                                                                                             (16) 
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 که در آن: 

PL  باشد % ولتاژ نامی می50توان ورودي در حالت روتور قفل شده بطور تخمینی در(W) 

Rt  باشد گیري شده در دماي آزمایش میمقاومت استاتور اندازه(Ω) 

Il  باشد % ولتاژ نامی می50جریان ورودي در حالت روتور قفل شده بطور تخمینی در(A) 

که نمودار بدست آمده از این شود. زمانی، بعنوان تابعی از ولتاژ رسم می Plگیري منهاي تلفات مقاومتی، توان ورودي اندازه
این تقاطع ممکن باشد. ر تلفات اصطکاك و وزش باد میشود، تقاطع با محور ولتاژ صفر مقداروش به ولتاژ صفر توسعه داده می

-ي ولتاژي پاییناست با دقت بیشتري با رسم توان ورودي منهاي تلفات مقاومتی بر حسب مجذور ولتاژ براي مقادیر محدوده

 تري تعیین شود.

ن ورودي حداقل در زمانی که ولتاژ تواند با دقت کافی با قرایت آسان تواترین اهداف، تلفات اصطکاك و وزش باد میبراي عملی
 گیري شود.محاسبه شده است اندازه )16(ي کاهش میابد و سپس با تفریق تلفات مقاومتی همانند آنچه در معادله

 باريجریان بی 7.3.3.1

شود.گیري میم اندازهباري بصورت مستقیجریان بی  

تلفات هسته 7.4  

 گیري معادل تلفات کل است که در آن تلفات کل درباري است، توان ورودي اندازهحال کار در حالت بیزمانی که موتور در 
 باري مجموع تلفات مقاومتی استاتور در دماي آزمایش، تلفات مقاومتی روتور در دماي آزمایش، تلفات اصطکاك و حالت بی

 تلفات اصطکاك و وزش باد درنظر گرفتهپیچی شده تلفات اصطکاك جاروبک در وزش باد (در حالت موتورهاي با روتور سیم
 .باشدشود) و تلفات هسته میمی 

 باشد، توان ورودي منهاي تلفات مقاومتی استاتور معادل باري زمانی که خطا بطور قابل اجتنابی کوچک میدر حالت بی
 ق منها نمودن مقدار تلفات باي از طریباشد. تلفات هسته در حالت بیتلفات اصطکاك و وزش باد و تلفات هسته میمجموع 

 آید.) از مجموع تلفات اصطکاك و و زش باد و تلفات هسته بدست می7.3اصطکاك و وزش باد (بدست آمده از 
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تلفات مقاومتی روتور 7.5  

 نید). در را ببی 5.2.3تعیین شود ( sباید از روي خطا   Prlکه خطا بطور دقیقی قابل تعیین باشد، تلفات مقاومتی روتور، زمانی
 را ببینید). تلفات مقاومتی  7.7باشد (پیچی شده، تلفات مقاومتی روتور شامل تلفات کنتاکت جاروبک میحالت روتور سیم
 داده شده است:  )17(ي روتور در معادله

 

Prl = (Po − Psl − Pcl − Pf)s                                                                              (17) 

 

 که در آن

Po ي استاتور است گیري شدهتوان ورودي اندازه(W) 

Psl ي استاتور است گیري شدهتلفات مقاومتی اندازه(W) 

Pcl  تلفات هسته است(W) 

Pf  تلفات اصطکاك و وزش باد  است(W) 

s باشد.خطا می  

ي به معادله )17(ي باشد. در این صورت معادلهصفر و خطا واحد می Pfممکن است توجه شود که در شرایط روتور قفل شده، 
 کاهش میابد: )18(

Prl = (Po − Psl − Pcl)                                                                                          (18) 

 

 

 تلفات بار سرگردان 7.6
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تلفات بار سرگردان بخشی از بار کل است که براي مجموع تلفات اصطکاك و وزش باد، تلفات مقاومتی روتور و تلفات هسته 
 درنظر گرفته نشده است.

 گیري غیرمستقیماندازه 7.6.1

تلفات اصطکاك و وزش باد، تلفات  گیري تلفات کل و کسر نمودن مجموعتلفات بار سرگردان بطور غیر مسقیم از طریق اندازه
 شود.مقاومتی استاتور، تلفات مقاومتی روتور و تلفات هسته تعیین می

 پیچی شدهروش مستقیم براي موتورهاي با روتور سیم 7.6.2

ده ي یک آمپرمتر درنظر گرفته شپیچی استاتور بوسیلههاي سیمجریان مستقیم تحریک شده و ترمینال روش، روتور با در این
که جریان ریک روتور تا  زمانیو تح شودبا یک تجهیز خارجی در سرعت سنکرون رانده میشود. روتور در مدار اتصال کوتاه می

 شود.تنظیم می پیچی استاتور مقداري دارد  که براي آن تعیین تلفات بار سرگردان مورد انتظار استگردشی درون سیم

 شود.تعیین می )19(ي از معادلهبا استفاده  Psllتلفات بار سرگردان 

Psll = (Pr − Pf) − Psl                                                                                           (19) 

 که در آن

Prاندازي روتوربا تحریک مکانیکی مورد نیاز براي راه توانdc  است(W) 

Pf اندازي روتور بدون تحریک مکانیکی مورد نیاز براي راه توانdc  است(W) 

Psl استاتور در دماي آزمایش است تلفات مقاومتی (W) 

 هاي آزمایشهوارسازي داده 7.6.2.1

𝑃𝑠𝑙𝑙�𝑃𝑟باشد. مقادیر دقت این روش با استفاده از رسم تلفات بار سرگردان بر حسب مجذور جریان قابل ارتقا می − 𝑃𝑓�  و
𝑃𝑠𝑙 باشند.ثابت می )20(ي در فرم معادله 

Pi = IiINi                                                                                                                             (20) 

 که در آن
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I 1 ،2  باشد.می 3و یا 

Pi  بصورتP1=Psll  ،P2=(Pr-Pf)  وP3=Psl باشند می(W). 

Ai  تقاطع با محورyلگاریتمی است.-در نمودار لگاریتمی 

Ni لگاریتمی است.-شیب نمودار لگاریتمی 

I باشد.جریان خط مشاهده شده در حین آزمایش تلفات بار سرگردان می 

 تلفات بار سرگردان فرض شده 7.6.3

یا مشخصات قراردادي قابل قبول باشد،  گیري نشده باشد و از جانب استانداردهاي کاربردي واندازهاگر تلفات بار سرگردان 
 % توان خروجی نامی باشد.1.8ممکن است فرض شود که مقدار تلفات بار سرگردان در بار نامی 

گیري شده به مقدار مجذور ، متناسب با نسبت گشتاور اندازهPsllبراي بارهاي غیر نامی، باید فرض شود که تلفات بار سرگردان 
 نشان داده شده است. )21(ي مانند آنچه در معادلهباشد گشتاور نامی می

Psll� = Psll �
T
T0
�
2

                                                                                                               (21) 

 که در آن

Psll  مقدار فرضی تلفات بار سرگردان در بار نامی است(W) 

T ي باراست گیري شده در نقطهدازهمقدار گشتاور ان(Nm) 

T0  مقدار گشتاور در بار نامی است(Nm) محاسبه شده است. )24(ي که مطابق معادله 
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 تلفات کنتاکت جاروبک 7.7

ي مجاسبه شده و افت ولتاژ  پیچی شد، تلفات کنتاکت جاروبک باید از طریق ضرب نمودنجریان ثانویهبراي روتورهاي سیم
فرض  0.3Vکربنی -هاي فلزيو براي  جاروبک 1Vهاي کربنی و گرافیتی گردد. افت ولتاژ ممکن است براي جاروبکمحاسبه 

 شود.

 بازده و ضریب توان. 8

 عمومی 8.1

 باشد:می )22(ي مطابق معادله  Pin به توان ورودي Pout، نسبت توان خروجی ηبازده موتور، 

ƞ =
Pout
Pin

                                                                                                                              (22) 

 )23( يمعادلهباشد، بازده ممکن است از همینطور، از آنجایی که توان خروجی معادل تفاصل توان ورودي و تلفات نهایی می
 نیز مشخص گردد:

ƞ =
Pin − Pl

Pin
                                                                                                                       (23) 

 .را ببینید) 7(بند  باشدتلفات نهایی می Plکه در آن 

 تعیین بازده 8.2

 گیري شدهباشد. بازده بصورت نسبت توان خروجی اندازهخروجی می هاي توان ورودي و توانگیريتعیین بازده بر اساس اندازه
) را 8.2( گیري شده براي دماي محیط اصالح شده استباشد. که در آن توان ورودي اندازهبه توان ورودي اصالح شده می

 .ببینید)را  5.2.1.1(گیرددینامومتر نیز ممکن است انجام میاز طریق . درصورت کاربرد، اصالح ببینید

 روند آزمایش 8.2.1

را ببینید) تا زمانی که از نظر دمایی پایدار گردد.  5.2.4شود (ي دینامومتر در حالت بار کامل نامی قرار داده میموتور بوسیله
 1تحت عنوان گشتاور بار کامل نامی محاسبه شده بر اساس مقادیر نامی مشخص شده روي پالك در فاکتور سرویس بار نامی 

شود. پایداري دمایی باید تحت عنوان شرایطی تعریف شود که در آن دماي تعریف می )24(ي سرعت بار کامل مطابق معادلهو 
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براي نگهداري دماي AIR OVER کند. براي موتورهاي دقیقه تغییر نمی 30ي زمانی در دوره C°1موتور به مقدار بیش از 
 سب باید تامین گردد.، هواي منا C-80°C°70ي پیچی در محدودهسیم

T =
kP
n                                                                                                                                 (24) 

 که در آن

T   گشتاور بر حسبN.m .است 

n  سرعت پالك موتور است(rpm) 

P  توان پالك موتور است(W) 

k  براي گشتاور بر حسبN.m  باشد.می 9.549معادل 

 را ببینید). 5.2.4گردد (گیري انتخاب میثابتی است که برطبق واحدهاي اندازه k(براي گشتاور برحسب واحدهاي دیگر، 

ی بیش از % بار و دو نقطه بار اضاف100% و 50%، 75%،.25نقطه بار تخمینی  4با تبعیت از پایداري حرارتی، ماشین باید در 
% بارگذاري شود.  در هنگام باگذاري ماشین، با بیشترین نقطه بار شروع کرده و به ترتیب کاهش دهید. 150% و  کمتر از 100

ي ثبت شده در ضمن آزمایش بار نامی ترین دماي قرایت شدهداغ C°10پیچی استاتور در ضمن بارگذاري باید در دماي سیم
 باشد.

نقطه بار تعیین شود. قرایت توان الکتریکی، جریان، ولتاژ، فرکانس، خطا، گشتاور، دماي محیط و  6ل بازده باید  براي حداق
پیچی اصلی استاتور و استاتور باید در هر نقطه بار بدست آید. مقاومت سیمپیچی پیچی استاتور و یا مقاومت سیمدماي سیم

گیري شده و براي هدف اصالح مقاومت به اندازه 10.3.1.4رتی مطابق پایداري حرا تبعیت ازثانیه و با  30دماي محیط باید در 
℃25ي مقدار دماي محیط استاندارد مورد استفاده قرار گیرد مگر اینکه دماي محیط در محدوده ±  باشد.  ℃5

 

 فرم محاسبه 8.2.2

را ببینید). تلفات مقاومتی استاتور و سرعت  A.3نشان داده شده است تعیین گردد ( 3بازده موتور باید مانند آنچه در فرم 
℃25ي از نظر دمایی اصالح شوند مگر اینکه دما در محدودهنشان داده شده است  3خطا باید مطابق آنچه در فرم  ± 5℃  
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 ) را ببینید). جهت چرخش در اصالح دینامومتر باید5.2.1.1.1اصالح دینامومتر در صورت کاربرد باید انجام شود (  باشد.
 مشابه با جهت چرخش مورد استفاده در ضمن آزمایش بار باشد.

 ضریب توان 8.3

 باشد:می )25(ي مطابق معادله Iو جریان  Vبه حاصلضرب ولتاژ  Pinگیري شده ، نسبت توان ورودي اندازهPFضریب توان، 

PF =
Pin
VI                                                                                                                             (25) 

 االمکان بصورت همزمان قرایت گردند.ي تجهیزات باید حتیکلیه

 هاي عملکرديآزمایش. 9

باشد مگر اینکه در مورد آن با خریدار و سازنده توافق  C°40بیشتر از  و C°10دماي موتور در آغاز هر آزمایش نباید کمتر از 
 صورت گیرد.

 تعاریف 9.1

 گشتاور-ي سرعتمشخصه 9.1.1

این رابطه  باشد.هاي بین صفر تا سرعت سنکرون میي میان گشتاور و سرعت براي سرعتگشتاور رابطه-ي سرعتمشخصه
باشد. در و گشتاور روتور قفل شده می Pull-up، گشتاور Breakdownشود شامل گشتاورهاي وقتی بعنوان نمودار بیان می

گشتاور -هاي سرعتهاي مشخصهباشد. شکلنیز می Pull-inگشتاور شامل گشتاور -حالت موتورهاي سنکرون، نمودار سرعت
 اند.نمایش داده شده 4در شکل 

 

 جریان-ي سرعتمشخصه 9.1.2

بطور باشد. ي صفر تا سرعت سنکرون میهاي بازهي میان جریان و سرعت تجهیز در سرعتن رابطهجریا-ي سرعتمشخصه
گشتاور با استفاده از یک مقیاس سرعت مشترك براي هر دو نمودار باهم -ي سرعتمشخصه وجریان -ي سرعتمشخصهکلی 

 شوند. رسم می
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 جریان-سرعتگشتاور و -هاي سرعتهاي مربوط به مشخصهآزمایش 9.2

 روند 9.2.1

 جریان مورد استفاده قرار گیرند. -گشتاور و سرعت-هاي سرعتهاي زیر ممکن است براي تعیین مشخصهروش

 ثبت گردد. داده به میزان کافیباید شوند، ي موردنظر رسم میبراي حصول اطمینان از اینکه نمودارهاي صحیحی در بازه

 
 شتاور یک موتور القایی تکفازگ-ي سرعتنمودارهاي مشخصه -4شکل 

 

هاي اول و چهارم روش. را ببینید) 4.2( ثابت بمانددر مقدار نامی فرکانس منبع تغذیه براي موتور در حین آزمایش باید  
ها گشتاور با سرعت که در آناي ها در نواحید. از اینرو، این روشنباشبراي هر قرایت میثابت به میزان سرعت  حفظنیازمند 

اژ نامی، نمودارهاي گشتاور ها در حالت ولتابد قابل استفاده نیستند. از نتایج این آزمایشمی افزایشسریعتر از تجهیز بارگذاري 
 پیچی موتور باید در مقدار نرمال عملکردي خود باشد.دماي سیم باید بصورت توابعی از سرعت ترسیم گردند. و جریان

 گیري شدهخروجی اندازه -1روش  9.2.1.1

موتور تحت آزمایش به یک دینامومتر و یا بار مناسب دیگري متصل شده است بطوریکه سرعت موتور با تغییر دادن بار کنترل 
 د.نشود. تلفات اصطکاك و وزش باد باید از قبل تعیین شده باشمی
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ناظر با تلفات اصطکاك و وزش باد آمیخته با بار اصالح ي گشتاور باید با افزودن مقداري گشتاور متگیري شدهمقادیر اندازه
 گردند.

ها در حال که دادهسرعت در زمانی آیند.و سرعت حداکثر بدست میسرعت سنکرون  1.3هاي تخمینی بین ها در سرعتداده
هاي ولتاژ، جریان و تثبت هستند ثابت باشد بطوریکه توان افزایشی و کاهشی بر مقادیر ثبت شده تاثیري نداشته باشد. قرای

 آیند.گشتاور در هر یک از تنظیمات سرعت بدست می

 باید دقت شود که موتور بیش از حد گرم نشود.

 باشد.گیري شده و تلفات آمیخته با بار میتوان خروجی کل مجموع توان خروجی اندازه

 گردد:زیر محاسبه می بصورت )26(ي ، با استفاده از معادلهn، در هر سرعتی، Tاز اینرو، گشتاور 

T =
k(Po + Pl)

n                                                                                                                   (26) 

 که درآن

T شد باگشتاور می(N.m). 

k ببینید).را  5.2.4شود (گیري انتخاب میثابتی است که بر طبق واحدهاي اندازه 

Po باشد توان خروجی می(W). 

Pl باشد تلفات اصطکاك و وزش باد در بار می(W). 

n باشد سرعت آزمایش می(r/min) . 

 گیريشتاب -2روش  9.2.1.1

که موتور از گیري دانسته شود. هنگامیهاي گردان باید با محاسبه و یا اندازهبراي این روش، ممان اینرسی چرخشی قسمت 

هاي زمانی ثابت بدست هاي همزمان جریان و سرعت در بازهگیرد،  قرایتوقف تا نزدیک به سرعت سنکرون شتاب میحالت ت
 گردد:بصورت زیر محاسبه می )27(ي ، در هر سرعت با استفاده از معادلهTآیند. گشتاور، می

T = �
J
k� �

dn
dt�                                                                                                                     (27) 
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 که در آن

T شد باگشتاور می(N.m). 

dn/dt باشد گیري میشتاب(r/min.s). 

J باشد ممان اینرسی چرخشی می(kg.m2) 

k باشد.می 109.7*10-4گیري براي این واحدهاي اندازه 

هاي گردد که سرعت با روش، پیشنهاد میشودوات و یا کمتر اجرا می 40که از این روش بر روي موتورهاي زمانی
 را بیینید) 5.2.1.1گیري گردد (استروبوسکوپی اندازه

 ورودي -3روش  9.2.1.2

 .شودتلفات از توان ورودي تعیین می دراین روش، گشتاور با تفریق

شوند. ولتاژخط، توان و سرعت باید بصورت توابعی از زمان رسم شوند. هاي ورودي این بخش برحسب سرعت رسم میقرایت
 هاي سرعت صفر از آزمایش قفل شده باید درنظر گرفته شوند.مقادیر متوسط قرایت

 شود:از روي توان ورودي تعیین می )28(ي ، در هر سرعت با استفاده از معادلهTگشتاور، 

T =
k
n

(Pi − Pl) − Tfw                                                                                                       (28) 

 که در آن

T شد باگشتاور می(N.m). 

k را ببینید). 5.2.4شود (گیري انتخاب میثابتی است که بر طبق واحدهاي اندازه 

Pl  باشد می ستاتورمقاومتی اتلفات(W). 

Pi باشد ي میتوان ورود(W). 

n باشد سرعت آزمایش می(r/min) . 
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Tfw  گشتاور اصطکاك و وزش باد در سرعتn باشد می(N.m). 

 گیري مستقیماندازه -4روش  9.2.1.3

-تجهیزات الزم براي جمعي داده انجام گیرد. اگر آوري پیوستهجریان باید با روش جمع-گشتاور و سرعت-هاي سرعتآزمایش

ها باید با استفاده از ها ممکن است با روش دینامومتر انجام گیرند. این آزمایشي داده موجود نباشد، این آزمایشآوري پیوسته
-هایی که در آنشود، سرعتکه از روش دینامومتر استفاده میي تنظیم شده در ولتاژ نامی انجام گیرند. زمانییک منبع تغذیه

هاي مشخصهمربوط به ها امکان رسم گشتاورهاي حداکثر هایی انتخاب شوند که در آنشود باید در بازهگشتاور تعیین می ها
هاي سنکرون و یا آسنکرون ایجاد شده توسط همچنین امکان رسم حداکثر و حداقل نامنظمی بنیادي وجود داشته باشد.

 .ي مناسبی هستند وجود داشته باشدهکه در مرتبه باال در حالیمرتبهاي هارمونیک

 جریان روتور قفل شده 9.3

% ولتاژ نامی باشد. جریان 5ي گیري شده باید در بازهجریان روتور قفل شده باید در فرکانس نامی حاصل شود و ولتاژ اندازه
گیري شده ودن جریان اندازهگیري شده باید درصورت هرگونه انحراف از ولتاژ نامی از طریق ضرب نمي اندازهروتور قفل شده

 گیري شده اصالح گردد.در ولتاژ نامی و تقسیم آن بر ولتاژ اندازه

گیري نباید ي زمانی میان اعمال ولتاژ و اندازهها باید بعد از اعمال ولتاژ حتی االمکان به سرعت انجام گیرد. فاصلهتمامی قرایت
 ثانیه بیشتر گردد. 5از 

 شدهگشتاور روتور قفل  9.4

اي روتور نسبت به استاتور بستگی دارد. گشتاور روتور قفل شده تحت عنوان حداقل گشتاور گشتاور روتور به موقعیت زاویه
گشتاور روتور قفل شده در بهترین حالت با ترسیم  گردد.اي روتور تعریف میایجاد شده در حالت سکون و در هر موقعیت زاویه

گیري مستقیم در هاي اندازهشود. چنین ترسیمی ممکن است با آزمایشاي روتور تعیین میگشتاور نسبت به موقعیت زاویه
 ي داده بدست آید.آوري پیوستههاي جمعاي روتور و یا با روشزاویه چندین موقعیت

 Pull-upگشتاور  9.5

گیري از حالت سکون تا تابي زمانی شر، حداقل گشتاور خارجی موتور در بازهیک موتور جریان متغی Pull-upگشتاور 
متناهی ندارند،  breakdownدهد. براي موتورهایی که گشتاور رخ می  breakdownسرعتی است که در آن گشتاور 
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-ممکن است با استفاده از روش جمع Pull-upگشتاور باشد.حداقل گشتاور ایجاد شده تا سرعت نامی می Pull-upگشتاور 

 نیز تعیین شود. (brake)ولی ممکن است با استفاده از دینامومتر و یا ترمز  ي پیوسته تعیین شودآوري داده

 گشتاور کلیدزنی 9.6

ي شروع بکار یک تغییر اتصال اتوماتیک دارند. گشتاور کلیدزنی یک گشتاور کلیدزنی در موتورهایی کاربرد دارد که در بازه
باید توجه شود  گیرد.است که با سرعت کاري کلید شتاب می در حالتیموتور حداقل گشتاور خارجی ایجاد شده توسط موتور 

 باشد.معادل گشتاور کلیدزنی می Pull-upگشتاور  اشداندازي هرگز کمتر از گشتاور کلیدزنی نبکه اگر گشتاور در اتصال راه
افت  سرعت کاري کلید هاي کمتر ازاندازي به مقداري کمتر از گشتاور کلیدزنی در سرعتاگرچه اگر گشتاور در اتصال راه

و گشتاور کلیدزنی در شکل  Pull-upاختالف میان گشتاور  و کلیدزنی معادل نخواهند بود. Pull-upکند، آنگاه گشتاورهاي 
 نشان داده شده است.  4

ي بطور ي کار میابد و بار گشتاوري روال زیر تعیین شود. موتور در حالت بی باري اجازهگشتاور کلیدزنی ممکن است بوسیله
تنظیم شود. با این اندازي مجددا بسته میکند و کلید راهتدریجی افزایش میابد تا جایی که سرعت بطور ناگهانی افت می

است شود که به این معنی است که سرعت ممکن  hunt اصطالحا موتور نیز ممکن است افت سرعت پیدا کند یا ،گشتاور
ماند بار وشن باقی میرهد و در اتصال در هر حالت تا جایی که موتور انتقال میهاي باال و پایین تغییر کند. میان سرعت

اندازي موتور از حالت سکون با بار گشتاوري زیاد و سپس کاهش تدریجی بار تا یک روش دیگر راه گشتاوري باید کاهش یابد.
 باشد.می ماندهد و در اتصال روشن باقی میکه موتور انتقال میزمانی

 breakdownشتاور گ 9.7

گیري مستقیم نیز هاي اندازهگیرد. روشآوري داده به بهترین شکل انجام میي جمعي روش پیوستهاین آزمایش بواسطه
شود، این گیري مستقیم استفاده میاندازه روش که از یکاپراتور وابسته تر هستند. زمانی باشند ولی به مهارتمناسب می

که سرعت موتور بطور اجازه دادن به موتور براي سبک کار کردن و سپس افزایش گشتاور تا زمانیآزمایش ممکن است با 
االمکان سریع ، بطور ثابت و با دقت ولی نه تا حدي سریع که مقادیري حتیکند انجام گیرد. این آزمایش باید ناگهانی افت 

 ها وارد کند انجام گیرد.تا خطاي اینرسی را در قر

 هاي دماییآزمایش 10

 ي کاربردهدف و حوزه 10.1
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دماي محیط در هنگام کار تحت  ازهاي مشخصی از موتور به مقادیر باالترهاي دمایی براي تعیین افزایش دماي بخشآزمایش
 کنند.ها را توصیف میروندهاي آزمایش و طرزکار با داده 10.4تا  10.2هاي بخش اند.بار مشخص ایجاد  شده

 هاي عمومیلعملدستورا  10.2

ها و سایر ها، تسمههاي هوایی ایجاد شده توسط قرقرهبراي تعیین افزایش دما در حین آزمایش، موتور باید در مقابل جریان
 هاي بزرگی در نتایج افزایش دما ایجاد کند.تواند اختالفمنابع بیرونی پوشانیده شود. مقدار بسیار کمی از جریان هوا می

هاي افزایش دما تحت عنوان رضایتبخش کنند نباید براي آزمایشتغییرات سریعی در دماي هواي محیط ایجاد می شرایطی که
 فضاي کافی ایجاد گردد.، باید بین موتورھا قلمداد گردند. براي اینکه هوا بتواند براحتی گردش داشته باشد

 گیريتجهیزات اندازه 10.2.1

 باشند. IEEE Std. 119-1974مطابق با استاندارد گیري دمایی باید تجهیزات اندازه

هاي دمایی براي حصول اطمینان از اینکه خطاهاي تجهیز قابل توجهی با توجه به اثرات میدان سرگردان وجود در آغاز آزمایش
 ندارد، تمامی تجهیزات باید چک شوند.

 گیري دماییهاي اندازهروش 10.2.2

 ارایه شده است. 5.3هاي دمایی در بخش گیرياندازههاي مناسب ي روشمبحثی در زمینه

 گیري دماي محیطاندازه 10.2.3

 گیري شود.اندازه IEEE Std. 119-1974دماي محیط باید مطابق روند ارایه شده در استاندارد 

 گیري افزایش دمااندازه 10.3

ي موتورمنهاي شده مقدار افزایش دما، دماي مشاهدهشود، ي هواي اطراف تهویه میزمانی که موتور بطور ناگهانی  بواسطه
ي حرارتی تهویه ي هواي ایجاد شده از یک منبع دور و یا یک ردوبدل کنندهکه موتور بواسطهباشد. زمانیدماي محیط می

ي موتور باید شده باشد. دماي مشاهدهورودي می ي موتورمنهاي دماي هواي شده دماي مشاهده ،شود، مقدار افزایش دمامی
 سازي درنظر گرفته شود.بعنوان حداکثر دماي قرایت شده قبل و یا بعد از خاموش

 در حالت کلی، افزایش دما با ارتفاع افزایش میابد.
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و بدون اصالح افزایش دمایی مورد آزمایش  C°40و  C°10متر و با دماهاي هواي سرد  1000موتورها باید در حداکثر ارتفاع 
 باشد:در حالتیکه اصالح دقیقی وجود نداشته باشد، یک روش رایج براي تاثیر ارتفاع بصورت زیر مجاز می قرار گیرند.

% براي دستیابی به افزایش دماي مورد انتظار در 1متر افزایش دما به میزان  100متر، به ازاي هر  1000براي ارتفاع بیش از 
 سطح دریا کاهش میابد.

 روند 10.3.1

اي بارگذاري شود که با آن میزان بار قابل تنظیم و یا تثبیت کردن باشد. آزمایش باید در ولتاژ و فرکانس یلهموتور باید بوس
گیري مستقیم توان ورودي و یا خروجی تعیین شود.  موتور داراي بیش از یک نامی انجام گیرد. بارگذاري ممکن است با اندازه

اگر مشخص نباشد که کدام  کند مورد آزمایش قرار گیرد.افزایش دما را ایجاد میمقدار نامی باید در مقدار نامی که بیشترین 
 کند، موتور باید بطور مجزا در هر مقدار نامی مورد آزمایش قرار گیرد.بارگذاري بیشترین افزایش دما را ایجاد می

 شرایط اولیه 10.3.1.1

با دماي  C°5ي اختالف هاي در بازه، تنها در زمانیکه قسمتاگر موتورهاي مورد آزمایش براي کارکرد پیوسته مناسب نباشند
 محیط باشند، آزمایش کوتاه مدت باید آغاز گردد مگر اینکه خالف آن گفته شده باشد.

 بار مجازاضافه 10.3.1.2

ي گرمایشی % بار نامی در حین دوره150بارهاي معقول تا در حالت آزمایش نمودن موتور براي شرایط کاري پیوسته، اضافه
بار باید پیش از افزایش دما تا مقدار دماي مورد انتظار نهایی از باشد. هرگونه اضافهاولیه براي کاهش زمان آزمایش مجاز می

 میان برداشته شود.

در حالت آزمایش نمودن موتورهایی که براي کارکرد پیوسته مناسب نیستند، آزمایش باید براي مدت زمان مشخص و یا تا 
 رسیدن به دماهاي ثابت ادامه یابد.زمان 

 اختتام آزمایش 10.3.1.3

اي براي دقیقه 30هاي حداقل هاي دمایی باید در بازهقرایت در حالت آزمایش نمودن موتور براي شرایط کاري پیوسته،
ی ادامه یابد که تغییر اي براي موتورهاي کوچک انجام شود. آزمایش دما باید تا زماندقیقه 15موتورهاي سایز متوسط و حداقل 

 و یا کمتر باشد. C°1دما میان دو قرایت متوالی به میزان 
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 مقاومت در حالت خاموش 10.3.1.4

 باشد.سازي نیازمند کاهش سرعت شدید و توقف موتور میشگیري دماها بعد از خامواندازه

 وچک سریعا قابل دسترسی هستند خوانده شوند.هاي کهایی که با برداشتن درپوش و یا قسمتترین قسمتدماها باید از داغ
-هاي دمایی بصورت تصمیمگیري شوند تا زمانی که قرایتاالمکان بصورت مکرر اندازهسازي، دماها باید حتیبعد از خاموش

 اي سبت به مقادیر حداکثر خود شروع به افت کنند.گیري شده

سازي بدست آید، مقدار اي بعد ازخاموشثانیه 30ي زمانی فاصله ی در در حالت خاموش قرایت شده ي اولیهاگر مقدار مقاومت 
 باشد.گیري دمایی قابل قبول میآن بعنوان مقدار مقاومت قرایت شده براي اندازه

سازي انجام گیرد، باید اي بعد ازخاموشثانیه 30ي زمانی در حالت خاموشی نتواند در فاصیه ي  قرایت شدهاگر مقاومت اولیه
اي براي حداقل ده قرایت انجام ثانیه 60تا  30هاي هاي مقاومت بعدي باید در بازهقرایتدر اسرع وقت ممکن انجام شده و 

 گیرد.

یابی شود. یک نمودار نمیه برون ثانیه 30ي زمانی باید بعنوان تابعی از زمان رسم شده و باید در بازهها نمودار این قرایت
شود. در این صورت مقدار مقاومت بدست آمده ردد که در آن مقاومت در مقیاس لگاریتمی رسم میگلگاریتمی پیشنهاد می

 گیري دمایی درنظر گرفته شود.یابی باید بعنوان مقاومت قرایت شده براي اندازهي برونبواسطه

 هاگیريدقت در اندازه 10.3.1.5

گیري مقاومت باید انجام گیرد چرا که خطاي کوچکی در اندازهگیري دقیق و ایمن مقاومت، دقت خیلی زیادي براي اندازه
-IEEE Std 118هاي مقاومتی باید مشابه آنچه در استاندارد گیريکند. اندازهرا در تعیین دما ایجاد میخطاي نسبتا بزرگی 

 ارایه شده است انجام گیرد. 1978

 هسته 10.3.2

جیحا با فاصله نسبت به یکدیگر در سطح بیرونی هسته و در نزدیکی خط هاي دماي هسته باید حداقل در دو مکان ترتئقرا
در خارج از فریم و در نزدیکی خط مرکزي عمودي نیز ممکن است مورد  يهاي دیگرمرکزي عمودي آن انجام شود. مکان

 استفاده قرار گیرند.

 هایاتاقان 10.3.3
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هایی باشند که در نزدیکترین نقطه به سطح یاتاقان ي دما باید آنشده) مقادیر قرایت thrustو یا  sleeveآ) نوع فیلم مایع (
 شوند.گیري میاندازه

 شوند.ي دور ساکن ثبت میدر نقطههایی باشند که ب) نوع گوي و یا غلتک. مقادیر قرایت شده باید آن

 

 هاپیچیدر سیم سریعا  متغیر گیري دماياندازه 10.4

موتور القایی کوچک و  هايپیچیگیري دماهاي سریعا متغیر سیمهاي مورد استفاده براي اندازهاین زیربخش براي توصیف روش
 باشد.ها و تجهیزات مورد استفاده میهاي این روشها و محدودیتي مشخصهبراي اطالعرسانی در زمینه

 ي دماکنندهعناصر حس 10.4.1

هاي موتور به میزان فلوي حرارت از پیچیبراي سیمي دماي بکار رفته کنندهاي حسالماني گیري شده بوسیلهمقدار اندازه
پیچی به المان بستگی دارد. بدلیل اختالف دماي ایجاد شده از این فلوي حرارتی، در صورت تغییر دماي مواد هادي سیم

این خطاي ایجاد شده از فلوي  يگیري نماید. دامنهتواند دماي صحیح هادي را بدون خطا اندازهکننده نمیهادي، المان حس
 حرارتی و یا تاخیر دمایی به موارد زیر بستگی دارد:

 پیچآ) نرخ تغییرات دماي هادي سیم

 پیچی و المان حسگرب)مقاومت گرمایی میان هادي سیم

 پ) ظرفیت گرمایی المان حسگر

 ت) هدایت حرارتی میان المان و محیط

 هاي متفرقهآزمایش 11

 یمقاومت عایق 11.1

که بطور ویژه درخواست شده باشند. براي شوند مگر اینومت عایقی معموال در مورد موتورهاي جدید اجرا نمیاهاي مقآزمایش
-کنندههاي موجی، متوقفي تجهیزات فرعی مانند خازنباشند. کلیههاي عایقی ارزشمند میاهداف تعمیر و نگهداري، آزمایش
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باشند باید در حین هاي موتور میو غیره که داراي اتصاالت سربی متصل شده به ترمینال هاي موج، ترانسفورماتورهاي جریان
هاي آزمایش باید ها در حین آزمایش باید به یکدیگر و به فریم یا هسته متصل گردند. براي روشقلع آزمایش قطع شوند.

 عمل شود. IEEE Std 43-2000مطابق 

 

 آزمایش ولتاژ باال 11.2

 مراجعه شود. 12 بخش، ANSI/NEMA MG-1-2006 (REV 1-2007)د به استاندار

  نویز 11.3

 مراجعه شود. 9 بخش، ANSI/NEMA MG-1-2006 (REV 1-2007)به استاندارد 

 شلرز 11.4

 مراجعه شود. 7 بخش، ANSI/NEMA MG-1-2006 (REV 1-2007)به استاندارد 
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A.4 پیوستA 

 (حاوي اطالعات)

 هافرم

A.1  هاي معمول یک موتور تکفازگزارش آزمایش: 1فرم 

 ...........................................................................................................نام سازنده...................................................................................................................

 ......................................................................................................آدرس سازنده..................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................................................................نام خریدار...

 ...............................................................................................................................................................................................آدرس خریدار.........................

 .........................................تاریخ آزمایش....................................................

 شماره سفارش خریدار.............................................................................

 شماره سفارش سازنده.............................................................................

 

 اطالعات پالك

 شماره سریال  (Hz)فرکانس  
 تاریخ تولید  (V)ولتاژ  
 نوع  (A)جریان بار کامل  
 فریم  (A)جریان روتور قفل شده  
اطالعات طراحی (فقط براي  

 موتورهاي سایز متوسط)
 (W)توان  

 نرخ زمانی  بازده نامی 
 C°حداکثر دماي محیط   شاخص سرویس  
 طراحی سیستم عایقی  آمپر شاخص سرویس 
 (r/min)سرعت بار کامل    

 

 

 داده هاي آزمایش
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 بی باري 
 (W)توان  
 (V)ولتاژ  
 (A)جریان  
 (r/min)سرعت  
 روتور قفل شده 
 (W)توان  
 (V)ولتاژ  
 (A)جریان  
 (kV)آزمایش ولتاژ باال  

 

 تایید شده توسط ......................................................................                                 تاریخ...............................................................................             

 مهندس
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A.2  گزارش آزمایش کامل یک موتور تکفاز2فرم : 

 .......................................................................................................سازنده.......................................................................................................................نام 

 ........................................................................................................................................................................................................آدرس سازنده................

 .................................................................................................................................................................................نام خریدار.............................................

 .....................................................................................................................................................آدرس خریدار...................................................................

 تاریخ آزمایش.............................................................................................

 شماره سفارش خریدار.............................................................................

 شماره سفارش سازنده.............................................................................

 

 اطالعات پالك

 شماره سریال  (Hz)فرکانس  
 تاریخ تولید  (V)ولتاژ  
 نوع  (A)جریان بار کامل  
 فریم  (A)جریان روتور قفل شده  
اطالعات طراحی (فقط براي  

 موتورهاي سایز متوسط)
 (W)توان  

 نرخ زمانی  بازده نامی 
 C°حداکثر دماي محیط   شاخص سرویس  
 طراحی سیستم عایقی  آمپر شاخص سرویس 
 (r/min)سرعت بار کامل    
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 داده هاي آزمایش

  شرایط آزمایش  C°افزایش دما 
  هاي استاتورپیچیسیم هاي روتورسیم پیچی

(Cross out two) 
 ي ترمومتر مقاومتیبوسیله

 ترموکوپل

(Cross out two) 
 ي ترمومتر مقاومتیبوسیله

 ترموکوپل

تعداد ساعات  (V)ولتاژ  (A)جریان  (C°)هواي خنک کننده  
 کار

      
      
      

 

 هاي عملکرديمشخصه

ولتاژ آزمایش 
 ولتاژ باال

جریان روتور 
 (A)قفل شده 

گشتاور روتور قفل 
 Cross out)شده

three) 

گشتاور 
Breakdown(Cross 

out three) 

مقاومت در 
250C(Ω) 

جریان بی 
 باري

خطاي بار 
 کامل

سیم پیچی ها 
در حالت آغاز 

 بکار
سیم پیچی ها 

 در حالت کار

……%V Nm 
ozf.in 
ozf.ft 
lbt.ft 
%V 

Nm 
ozf.in 
ozf.ft 
lbt.ft 
%V 

Wdgs  آغاز
 بکار 

Wgds  درحال
 کار 

  

       
 

 هاها و ضریب توانبازده

 بازده (%) ضریب توان (%)
% بار50 % بار75  % بار50 بار نامی  % بار75   بار نامی 
      

 .......تایید شده توسط ..........................................                                              تاریخ..........................................................

 مهندس
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A3 تعیین بازده موتور 

A3  ن بازده موتور القایی: تعیی3فرم 

 گزارش آزمایش بازده موتور القایی تکفاز

 

 

 

 

 اطالعات پالك موتور

 

 شماره سریال  فرکانس 
 سازنده  ولتاژ 
 نوع  جریان بار کامل 

 فریم:  جریان روتور قفل 
 (W)توان خروجی   شده  

 نرخ زمانی  اطالعات طراحی 
 حداکثر دماي محیط  بازده نامی 
 (C°)   شاخص سرویس 
 طراحی سیستم عایقی  جریان شاخص 

 (r/min)سرعت بار کامل   سرویس 

 

 

 

 

 

 

  تاریخ آزمایش
  #:ي موتور آزمایشگاهی تحت آزمایش شناسه  تاریخ گزارش
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 داده هاي آزمایش
 پیچی اصلی استاتورهاي مقاومت و دماي سیمگیرياندازه

  دما مقاومت(اهم) دماي محیط  افزایش دما

(A7) گیري شده اندازه
(°C) 

 (A5) (A3) (A1) مقدار اولیه 

(A8)  با مقاومت(°C)  (A6) (A4) (A2)  حرارت بار کامل در
 حالت کار

       
     (A9)  ،دماي مشخص شده

ts(°C) 
       

 

 125 115 100 75 50 25 درصد بار نامی(مورد انتظار) ردیف

 6 5 4 3 2 1 #نقطه آزمایش 

       (C°)دماي محیط  1
پیچی اصلی استاتور دماي سیم 2

tt (°C) 
      

       (Hz)فرکانس  3
       (r/min)سرعت خطا  4
سرعت خطاي اصالح شده  5

(r/min) 
      

       (r/min)سرعت  6
       (N.m)گشتاور  7
       اصالح دینامومتر 8
       گشتاور اصالح شده 9

       (W)توان خروجی  10
       (V)ولتاژ  11
       (A)جریان  12
       (W)توان ورودي  13
 ttتلفات مقاومتی استاتور در  14

(W) 

      

 tsتلفات مقاومتی استاتور در  15

(W) 
      

       (W)اصالح توان ورودي  16
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       (W)توان ورودي اصالح شده  17
       ضریب توان (%) 18
       بازده (%) 19

        
        

 ي مشخصات آزمایشخالصه
گیري شده (% از بار اندازه 20

 گشتاور نامی)
      

       ضریب توان (%) 21
       بازده (%) 22
       (r/min)سرعت  23
       (A)جریان خط  24
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A.4  ي آزمایش، داده3نکات توضیحی براي فرم 

 توصیف/ محاسبه ردیف
 شود.تعیین می 6.1.2دماي محیط بر طبق  1
-اندازهگیري مقاومت استاتور یا سایر ، از اندازه ttپیچی استاتور در حین آزمایش، دماي سیم 2

 را ببینید. 10شود، بخش هاي دمایی تعیین میگیري
 را ببینید. 4.2فرکانس، بخش  3
 را ببینید. 5.2.3سرعت خطا، بخش  4
 راببینید. 8.2.2و  5.2.3.1هاي سرعت خطاي اصالح شده، بخش 5
و  5.2.2هاي سنکرون))، بخش rpm -)5سرعت(سرعت اصالح شده) معادل است با ((آیتم  6

 را ببینید. 5.2.3.1
 را ببینید. 5.1.1گیري شده، بخش گشتاور اندازه 7
 را ببینید. 5.2.1.1.1اصالح دینامومتر، بخش  8
 ))7)+(آیتم 8گشتاور اصالح شده معادل است با ((آیتم  9
 را ببینید. 5.2.4))، بخش 6)*(آیتم 9/((آیتم9.549خروجی معادل است با توان  10
 را ببینید. 5.1.2ولتاژ، بخش  11
 را ببینید. 5.1.3جریان استاتور، بخش  12
 را ببینید. 5.1.4توان ورودي، بخش  13
 را ببینید. 7.2بخش ، ttتلفات مقاومتی استاتور در  14
 را ببینید. 7.2.1، بخش  ts  مقاومتی استاتوردر دماي مشخص براي اصالح مقاومتی، تلفات 15
 ))15(آیتم-)14اصالح توان ورودي معادل است با ((آیتم 16
 ))13)+(آیتم 16توان ورودي اصالح شده معادل است با ((آیتم  17
 را ببینید. 8.3))، بخش 100*13))/((آیتم 11)*(آیتم 12توان معادل است با ((آیتم ضریب  18
 را ببینید. 8.1))، بخش 100) *10/(آیتم 17بازده معادل است با ((آیتم 19
گیري شده بر حسب % معادل است با ((مقدار گشتاور نامی محاسبه شده در گشتاور اندازه 20

 ))7))/(آیتم24ي (معادله
 18آیتم  21
 19آیتم  22
 6آیتم  23
 12آیتم  24
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A1 ي را ببینید (مورد استفاده در معادله 5.2.3گیري شده، بخش پیچی موتور سرد اندازهدماي سیم
 ).tc) بعنوان 12(

A2  را ببینید. 5.3گیري شده بعد از راه اندازي گرم، بخش پیچی موتور داغ اندازهسیمدماي 
A3 را ببینید  5.3.2گیري شده قبل از راه اندازي گرم، بخش پیچی موتور سرد اندازهدماي سیم

 ).Rc)بعنوان 12ي ((استفاده شده در معادله
A4  را ببینید  5.3.2ي راه اندازي گرم، بخش گیري شده در نتیجهپیچی موتور داغ اندازهسیمدماي

 ).Rh)بعنوان 12ي ((مورد استفاده در معادله
A5 را ببینید. 5.3.2اندازي گرم، بخش گیري شده پیش ازراهي دماي محیط اندازهمقداراولیه 
A6  را ببینید. 8.2.1اندازي گرم، بخش ي راهگیري شده در نتیجهمحیط اندازهدماي 
A7  معادل است با ((آیتمA6(-  آیتم)A2(( 
A8 منهاي 12ي (معادل است با (دماي محاسبه شده از معادله (A6( 

A9  ،دماي مشخص شده براي اصالح مقاومتیts 9را ببینید. آیتم  7.2.1، بخشA  معادل است با
(A8+25°C) 
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