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بــرای ســربندی الکتروموتورهــا، از مهمتریــن پارامترهایــی کــه باید بــه آن توجه کــرد، ولتاژهای 
درج شــده بــر روی پــاک موتــور اســت. بــه طــور کلــی الکتروموتورهــا را مــی تــوان بــه دو 

صــورت ســربندی کــرد:

1- ستاره )⅄(
2- مثلث )∆(

اتصاالت ستاره و مثلث
همانطــور کــه در شــکل 1 نشــان داده شــده اســت، الکتروموتورهــا دارای ســه کاف بــا نــام های 
U، V و W هســتند. هــر کاف دارای 2 ســر پیــچ بــوده و هــر ســه کاف در مجموع دارای 6 ســر 
پیــچ مــی باشــند، کــه معمــوال پیــچ هــای فوقانــی بــا نــام هــای w1 ،v1 ،u1 و پیــچ هــای پایینی 

بــا نــام هــای w2 ،v2 ،u2 نامگــذاری می شــوند. 

شکل 1

 w2 ،v2 ،u2 یــا w1 ،v1 ،u1 بــا توجــه بــه شــکل هــای 2 و 3 بــرای اتصــال ســتاره مــی تــوان
را بــا یکدیگــر اتصــال کوتــاه کــرد. بــرای اتصــال مثلــث بایــد ماننــد تصاویــر نشــان داده شــده، 
ســر کاف اول )u1( را بــه تــه کاف دوم )v2(، ســر کاف دوم )v1( را بــه تــه کاف ســوم 
)w2( و در نهایــت ســر کاف ســوم )w1( را بــه تــه کاف اول )u2( اتصــال کوتــاه نماییــم، 
همچنیــن مــی تــوان تــه کاف اول )u2( را بــه ســر کاف دوم )v1(، تــه کاف دوم )v2( را بــه 
ســر کاف ســوم )w1( و در نهایــت تــه کاف ســوم )w2( را بــه ســر کاف اول )u1( اتصــال 

ــاه نمود. کوت
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جعبه ترمینال الکتروموتور
در قســمت قبــل نحــوه ی اتصــال ســتاره و مثلــث بــه طــور کامــل بیــان شــد، اکنــون قصــد داریم، 
همیــن اتصــاالت را در تختــه کلــم موتــور بررســی نماییــم. همانطــور کــه بیــان شــد بــرای اتصال 
 ،v2 ،u2 و یــا w1 ،v1 ،u1 ســتاره کافیســت شــمش هــای تخته کلم موتــور را بیــن پیــچ هــای

w2 اتصــال کوتــاه کرد. 
بــرای اتصــال مثلــث نیــز کافیســت ســر و تــه کاف هــا را بــه ترتیــب بــه یکدیگــر متصــل نمــود. 
در ایــن حالــت بــرای جلوگیــری از ســیم کشــی هــای زیــاد در تختــه کلــم موتــور و ایجاد شــدن 
بــی نظمــی، کارخانــه هــای ســازنده ســر کاف هــا را طــوری زیــر یکدیگــر قــرار می دهنــد تا با 
مــوازی نمــودن یــا اصطاحــا 111 قــرار دادن شــمش هــا بتــوان اتصــال مثلــث را به دســت آورد.
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مقدار ولتاژ در اتصال ستاره و مثلث
شــبکه ی بــرق ایــران 3 فــاز اســت و اختــاف پتانســیل بیــن هــر فــاز 380 ولــت مــی باشــد. یــا بــه 
عبــارت دیگــر بیــن هــر دو فــاز R، S و T ، 380 ولــت قــرار مــی گیــرد. زمانــی کــه بــه الکتروموتور 
ســه فــاز، بــرق ســه فــاز 380 ولــت وصــل مــی نماییــم، در صورتــی کــه اتصــال بــه صــورت ســتاره 
باشــد، روی هــر کاف، ولتــاژ  380/√3 یــا 220 ولــت قــرار گرفتــه و  بیــن هــر دو فــاز، )کــه دارای 

دو کاف اســت(، ولتــاژ 380 ولــت قــرار مــی گیــرد.
 

در صورتــی کــه اتصــال بــه صــورت مثلــث باشــد، هــر مقــدار ولتــاژی کــه بیــن هــر دو فــاز وجــود 
داشــته باشــد، دقیقــا همــان ولتــاژ نیــز روی هــر کاف وجود خواهد داشــت، لــذا در شــبکه ی برق 
ایــران در اتصــال مثلــث، بیــن هــر دو فــاز، ولتــاژ 380 ولــت و روی هــر کاف نیــز ولتــاژ 380 ولــت 

قــرار خواهــد گرفت.
 

جمع بندی
یکــی از مهمتریــن پارامترهایــی کــه بایــد بــه آن توجــه کــرد، ولتاژهــای درج شــده بــر روی پاک 
موتــور اســت. بــه طــور کلــی الکتروموتورهــا را مــی توان بــه دو صــورت ســتاره )⅄( یا مثلــث )∆( 
ســربندی نمــود. کــه در ایــن مقالــه بــه طــور کامــل در مــورد نحــوه ی اتصــاالت ســتاره و مثلــث 
توضیــح داده شــد. بــرای اطــاع از نحــوه ی تحلیــل و تشــخیص ســربندی هــا، مقالــه ی »چالــش 

ســربندی الکتروموتورهــا« را مطالعــه فرمایید.


