
 

 

 در الکتروموتورهای القائی line Frequency×2ایجاد دالیل 

 line Frequency×2ط یا َای تًلیذی در الکتريمًتًرَای القائی، فرکاوس ديبرابر خ تریه پیک از رایح

 .ضذٌ استاضارٌ باضذ کٍ در ادامٍ بٍ دالیل ایداد ایه پیک در طیف فرکاوسی  می

در مًتًرَای القائی ویريَای مختلف زیادی بٍ َمراٌ اثرات آوُا يخًد دارد کٍ وتیدٍ مىبع قذرت یعىی 

 .تأثیر ريتًر ي استاتًر بر یکذیگر َستىذ

. باضذ کٍ در َر سایکل بیه مقادیر مثبت ي مىفی در حال تغییرات است مىبع يلتاش يريدی سیىًسی می

يخًد آمذن ارتعاضاتی ضبیٍ بٍ ایه فرکاوس  ي الکتریکی بٍ صًرت راتی باعث بٍبسیاری از مطکالت مکاویکی 

بایست با وگاَی دقیق سرچطمٍ بًخًد آيروذٌ ارتعاش مطخص گردد ي از دیگر دالیل  بٍ َمیه دلیل می. ضًوذ می

  .مطابٍ خذا ضًد

ایه ویريی . کىذ یمىبع قذرت يريدی ویريی خاربٍ الکتريمغىاطیسی میان ريتًر ي استاتًر تًلیذ م

  .الکتريمغىاطیسی در زماویکٍ خریان درين استاتًر ماکسیمم است بٍ بیطتریه مقذار خًد خًاَذ رسیذ

وتیدٍ . َای مثبت ي مىفی بیطیىٍ خًاَذ ضذ تًان دریافت کٍ خریان استاتًر در قلٍ با تًخٍ بٍ ضکل زیر می

 َماوطًر کٍ در ضکل وطان دادٌ ضذٌ است زماوی. باضذ ش میای ایداد دي پیک ویري در َر سایکل از يلتا چىیه پذیذٌ

وتیدٍ تًلیذ ایه ویريَا، . کىذ کىذ ویريی معادل ویس بٍ سمت صفر میل می کٍ ضار خریان بٍ سمت صفر میل می

بسیار متأثر از   line frequency×2فرکاوس . باضذ برابر فرکاوس مىبع يريدی می اش در فرکاوس ديایداد ارتع

َمچىیه ایه . باضذ َا، چُارچًب ي سفتی فًوذاسیًن ي ثبات فاصلٍ ًَایی میان ريتًر ي استاتًر میٍ تختی پای

  .گیرد ارتعاش تحت تأثیر خارج از مرکسی ريتًر ویس قرار می

 

 



 

 

تغییر  loadتحت تأثیر  2xline frequencyبعضی از کارضىاسان بٍ غلط بر ایه بايروذ کٍ فرکاوس 

، میذان مغىاطیسی 2xline frequencyایه تصًر غلط بٍ دلیل ایه است کٍ عامل تحریک ارتعاش . کىذ می

 loadضًد یعىی خریان عبًری از سیم پیچ استاتًر با  تًلیذ ضذٌ تًسط خریان در سیم پیچ استاتًر در وظر گرفتٍ می

 .کىذ خریان تغییر می loadویريی مغىاطیسی با تغیرات کىذ کٍ ایه  ياردٌ تغییر کردٌ ي ویريی مغىاطیسی ایداد می

میذان مغىاطیسی برقرار ضذٌ در مًتًر ضريرتاً ویري محرکٍ مغىاطیسی تًلیذ خًاَذ کرد کٍ تقریباً برابر يلتاش 

َای ريتًر ي استاتًر ویس افسایص پیذا  ضًد خریان يارد می loadکٍ بٍ مًتًر  َمچىان. باضذ کار گرفتٍ ضذٌ میٍ ب

. يخًد وخًاَذ داضت( خریان) Fluxضًوذ بىابرایه تغیر قابل تًخٍ در  کىىذ ي َر یک تًسط دیگری باالوس می می

باری ي یا ماکسیمم بار  مستقل از لًد خریان بًدٌ ي تحت بی( پایٍ)ایه بذیه معىی است کٍ ویريَای مغىاطیسی اصلی 

بٍ يسیلٍ کطص مغىاطیسی واباالوس ایداد  2xline frequencyبىابرایه خسء ارتعاضی . تقریباً مطابٍ َم َستىذ

  .loadباضذ ي وٍ تغییرات  متقارن بًدن فاصلٍ ًَایی می ضذٌ کٍ ایه کطص مغىاطیسی واباالوس بٍ دلیل وا

 

 

 خلیل الٍ سیايضی: تُیٍ کىىذٌ


