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Αςφγχρονοσ μονοφαςικόσ κινητήρασ



Οι αςφγχρονοι μονοφαςικοί κινθτιρεσ ςχετικά με τουσ αντίςτοιχουσ 
τριφαςικοφσ, ζχουν πολλά μειονεκτιματα, όπωσ μικρό βακμό απόδοςθσ και 
μεγαλφτερο κόρυβο. Γι αυτό χρθςιμοποιοφνται ςε περιπτϊςεισ μικρισ 
ιςχφοσ.

ΑΡΧΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ

Σο διφαςικό ρεφμα δυο μονοφαςικά ρεφματα μετατοπιςμζνα μεταξφ τουσ 
κατά 90°(χήμα).

Δημιουργία ςτρεφόμενου μαγνητικοφ πεδίου

















Σα δυο τυλίγματα ςυνδζεται παράλλθλα με το κανονικισ λειτουργίασ μζςω ζναν 
κανονικά κλειςτοφ διακόπτθ (ςυνικωσ είναι ζνασ φυγοκεντρικόσ διακόπτθσ) που 
ανοίγει αποςυνδζοντασ το βοθκθτικό τφλιγμα ςτισ 75% περίπου των ονομαςτικϊν 
ςτροφϊν του κινθτιρα. Ο λόγοσ τθσ αποςφνδεςθσ είναι ότι ο κινθτιρασ λόγω τθσ 
παράλλθλθσ ςφνδεςθσ των δφο τυλιγμάτων τραβάει αρκετό ρεφμα κατά τθν 
εκκίνθςθ και εάν παρζμενε ςυνδεδεμζνο το βοθκθτικό τφλιγμα κα 
υπερκερμαινόταν ο κινθτιρασ με ςυνζπεια τθν καταςτροφι του ςτάτθ.



Όςο μεγαλφτερθ είναι θ διαφορά φάςθσ τόςο μεγαλφτερθ ροπι 
πετυχαίνεται  ςτον κινθτιρα. Με τα δφο τυλίγματα μποροφμε να επιτφχουμε 
διαφορά φάςθσ μζχρι 30ο και μικρζσ ροπζσ. Για μεγαλφτερεσ διαφορζσ 
φάςθσ και ροπζσ χρθςιμοποιοφμε πυκνωτι.



Σο μαγνθτικό πεδίο του ςτάτθ δθμιουργεί επαγωγικά ρεφματα ςτον
βραχυκυκλωμζνο δρομζα. Όταν υπάρχουν ρευματοφόροι αγωγοί (δρομζασ)
μζςα ςε μεταβαλλόμενο μαγνθτικό πεδίο (ςτάτθσ) τότε αναπτφςςονται
δυνάμεισ (Laplace) οι οποίεσ περιςτρζφουν τον δρομζα.



Είδη αςφγχρονων μονοφαςικών κινητήρων

Ανάλογα με τον τρόπο δθμιουργίασ τθσ διαφοράσ φάςθσ ςτο βοθκθτικό 
τφλιγμα ζχουμε τα παρακάτω είδθ:

Οι διάφορεσ μζκοδοι εκκίνθςθσ διαφζρουν ωσ προσ τον τρόπο που 
δθμιουργείται θ χρονικι διαφορά φάςθσ μεταξφ των ρευμάτων του κφριου 
και βοθκθτικοφ τυλίγματοσ του ςτάτθ.



ΑΤΓΧΡΟΝΟΙ 
ΜΟΝΟΦΑΙΚΟΙ 

ΚΙΝΣΗΡΕ

α)Κινητήρεσ με 
αντίςταςη

β) Κινητήρεσ με 
πυκνωτή 

γ)Κινητήρεσ με 
βραχυκυκλωμζνεσ 

ςπείρεσ 
ςτον ςτάτη



α) κινητήρεσ με αντίςταςη
Οι κινθτιρεσ αυτοί ζχουν μικρι ροπι εκκίνθςθσ και αρκετό κόρυβο κατά τθ 
λειτουργία τουσ, αλλά είναι πολφ φκθνοί.
Η ιςχφσ τουσ δεν ξεπερνά τα ¾ του ΗΡ (1ΗΡ=736W) και χρθςιμοποιοφνται 
ςε εφαρμογζσ που δεν απαιτείται μεγάλθ ροπι εκκίνθςθσ, όπωσ μθχανζσ 
γραφείου, ανεμιςτιρεσ, φυςθτιρεσ, θλεκτροκίνθτα εργαλεία, 
καυςτιρεσ κ.λ.π.
Σο τφλιγμα εκκίνθςθσ αποτελείται από πολλζσ ςπείρεσ μικρότερθσ διατομισ και 
ζχει μεγάλθ ωμικι αντίςταςθ. ςε ςχζςθ με το τφλιγμα κανονικισ λειτουργίασ.
Η μεγαλφτερθ αντίςταςθ ζχει ςαν αποτζλεςμα τθ δθμιουργία μαγνθτικοφ 
πεδίου ςτο βοθκθτικό τφλιγμα που να προπορεφεται κατά 30 μοίρεσ 
περίπου από το βθκθτικό. Η γωνία μεταξφ των δφο μαγνθτικϊν πεδίων κατά 
30ο που είναι αρκετι για να εκκινιςει τον κινθτιρα, αν και το ιδανικό κα ιταν 
90ο περίπου.



Ο ςυγκεκριμζνοσ κινθτιρασ είναι χαμθλοφ κόςτουσ και παράγει μια ροπι 
εκκίνθςθσ τθσ τάξθσ του 100-175% αυτισ τθσ κανονικισ λειτουργίασ. Χρειάηεται 
πολφ υψθλό ρεφμα εκκίνθςθσ (700-1000% του ονομαςτικοφ ρεφματοσ) και για 
το λόγο αυτό χρθςιμοποιείται ςε εφαρμογζσ που δεν απαιτοφν ςυχνζσ 
επανεκκινιςεισ.



β) κινητήρεσ με 
πυκνωτή:

i) Κινθτιρασ με 
πυκνωτι 

εκκίνθςθσ

ii) Κινθτιρασ με 
μόνιμο πυκνωτι 

λειτουργίασ



i) κινητήρεσ με πυκνωτή:

Ο πυκνωτισ αναλόγωσ τθσ χωρθτικότθτάσ του μπορεί να μασ δϊςει
οποιαδιποτε διαφορά φάςθσ μεταξφ των δφο μαγνθτικϊν πεδίων. Σο
βοθκθτικό τφλιγμα αποςυνδζεται πάλι ςτο 75% των ονομαςτικϊν ςτροφϊν
του κινθτιρα. Η εκκίνθςθ κινθτιρα με πυκνωτι είναι πιο δαπανθρι και
χρθςιμοποιείται για μεγάλεσ ιςχείσ (ζωσ 3HP=2kW). Έχουν μεγάλθ ροπι
εκκίνθςθσ με εφροσ 200-400% τθσ ροπισ κανονικισ λειτουργίασ. Παρουςιάηει
μικρότερο ρεφμα εκκίνθςθσ και για το λόγο αυτόν μπορεί να
χρθςιμποποιθκεί και για περιπτϊςεισ που ζχουμε μεγαλφτερθ ςυχνότθτα
επανεκκινιςεων.







Σο κφριο τφλιγμα αποτελείται από λίγεσ ςπείρεσ, χοντρό ςφρμα και ζχει
μικρότερθ ωμικι αντίςταςθ. Σο βοθκθτικό αποτελείται από πολλζσ ςπείρεσ
μικρότερθσ διατομισ και ζχει μεγάλθ ωμικι αντίςταςθ.
ε ςειρά με το βοθκθτικό ςυνδζουμε ζνα πυκνωτι (πυκνωτισ εκκίνθςθσ) ο
οποίοσ δθμιουργεί διαφορά φάςθσ ςτα ρεφματα που διαρρζουν τα δφο
πθνία.
Σα δφο πθνία ζχουν τοποκετθκεί ςτο εςωτερικό του κινθτιρα ςε απόςταςθ
90 μοίρεσ δθμιουργεί περιςτρεφόμενο μαγνθτικό πεδίο. Αυτό με τθ ςειρά του
δθμιουργεί επαγωγικά ρεφματα ςτον βραχυκυκλωμζνο δρομζα. Όταν ζχουμε
ρευματοφόρουσ αγωγοφσ (δρομζασ) μζςα ςε μεταβαλλόμενο μαγνθτικό
πεδίο (ςτάτθσ) τότε αναπτφςςονται δυνάμεισ (Laplace) οι οποίεσ
περιςτρζφουν τον δρομζα.



ii) Κινητήρεσ με πυκνωτή μόνιμησ λειτουργίασ και εκκίνηςησ 

Αν ςε κάποια εφαρμογι απαιτείται μεγαλφτερθ ροπι εκκίνθςθσ και
καλφτερεσ ςυνκικεσ λειτουργίασ τότε το βοθκθτικό τφλιγμα περιλαμβάνει
δφο πυκνωτζσ που ςυνδζονται παράλλθλα. Σον πυκνωτι εκκίνθςθσ CStart ο
οποίοσ μόλισ ο κινθτιρασ αποκτιςει το 80% των ςτροφϊν βγαίνει εκτόσ
κυκλϊματοσ με τθ βοικεια φυγοκεντρικοφ διακόπτθ. Σον πυκνωτι
λειτουργίασ CRun που παραμζνει ςτο κφκλωμα διορκϊνοντασ το ςυντελεςτι
ιςχφοσ ςυνφ. Η ςυγκεκριμζνθ μζκοδοσ ςυνδυάηει όλα τα πλεονεκτιματα των
δυο προθγοφμενων μεκόδων (μόνο με πυκνωτι λειτουργίασ και μόνο
πυκνωτι εκκίνθςθσ). Οι δφο πυκνωτζσ κατά τθν εκκίνθςθ δίνουν μεγάλθ ροπι
ςτρζψθσ Cολ=CRun+CStart.

Cstart>CRun.





Οι κινθτιρεσ αυτοί καταςκευάηονται για μεγαλφτερεσ ιςχείσ μζχρι 3 Ηρ, είναι 
πιο ακριβοί και χρθςιμοποιοφνται ςε εφαρμογζσ που είναι απαραίτθτθ θ 
μεγάλθ ροπι εκκίνθςθσ, όπωσ αεροςυμπιεςτζσ, αντλίεσ, ράμπεσ ςυνεργείων 
αυτοκινιτων, θλεκτρικά ψυγεία, κλιματιςτικά μθχανιματα κ.λ.π.
Η ροπι εκκίνθςθσ για τθν ςυγκεκριμζνθ διάταξθ είναι περίπου ςτο 300-400% 
τθσ ροπισ πλιρουσ φορτίου.

Οι πυκνωτζσ εκκίνηςησ

Οι πυκνωτζσ λειτουργίασ παραμζνουν ςε τάςθ ςε όλον τον χρόνο
λειτουργίασ του θλεκτροκινθτιρα. Σο είδοσ αυτό των πυκνωτϊν είναι τφπου
ελαίου και τοποκετοφνται ςτθν εγκατάςταςθ για να βελτιϊςουν τα
χαρακτθριςτικά λειτουργίασ του θλεκτροκινθτιρα. Οι πυκνωτζσ
λειτουργίασ είναι μικρότερθσ τιμισ από τουσ εκκίνθςθσ του ίδιου κινθτιρα.







ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΧΩΡΗΣΙΚΟΣΗΣΑ ΠΤΚΝΩΣΗ  ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ

Τπολογιςμόσ τιμισ πυκνωτι για
μονοφαςικό κινθτιρα ςτα 50Hz. Η
τιμι τθσ χωρθτικότθτασ για ζναν
μονοφαςικό επαγωγικό κινθτιρα (a
single-phase induction motor) είναι
ανάλογθ με τθν ονομαςτικι ιςχφ του
κινθτιρα. Ο τφποσ για τον
υπολογιςμό του μεγζκουσ του
πυκνωτι είναι ο ακόλουκοσ.



γ) Κινητήρεσ με βραχυκυκλωμζνεσ ςπείρεσ ςτον ςτάτη

Έχουν τθ μικρότερθ ροπι εκκίνθςθσ και τι μικρότερο βακμό απόδοςθσ από
όλουσ τουσ μονοφαςικοφσ κινθτιρεσ. Είναι πολφ φκθνοί και δεν
παρουςιάηουν τακτικά βλάβεσ. Χρθςιμοποιοφνται ςε οικιακζσ ςυςκευζσ
πολφ μικρισ ιςχφοσ όπωσ ανεμιςτιρεσ, ςτεγνωτιρεσ μαλλιϊν κ.λ.π.
Σο ςτρεφόμενο μαγνθτικό πεδίο πετυχαίνεται με τθ βοικεια 2 ι 3
βραχυκυκλωμζνων ςπειρϊν που τοποκετοφνται εναλλάξ ςτα απζναντι
τμιματα δφο μαγνθτικϊν πόλων που χωρίηονται ςε δφο ςκζλθ.



γ) Κινητήρεσ με βραχυκυκλωμζνεσ ςπείρεσ ςτον ςτάτη



Ρφθμιςη ςτροφών

Μεταβολι τθσ υχνότθτασ του δικτφου τροφοδοςίασ.
Μεταβολι του πλικουσ των μαγνθτικϊν πόλων. 
Ρφκμιςθ τθσ τάςθσ τροφοδοςίασ.



Αλλαγή φορά περιςτροφήσ



Η αλλαγι τθσ φοράσ περιςτροφισ γίνεται με τθν αντιμετάκεςθ των 
ςυνδζςεων των άκρων ςυνικωσ του βοθκθτικοφ τυλίγματοσ.



όπου: θ=P/P1⇒P=η.P1



Λειτουργία αςφγχρονου τριφαςικοφ κινητήρα με 
μονοφαςική παροχή



Λειτουργία αςφγχρονου τριφαςικοφ 
κινητήρα με μονοφαςική παροχή



Αναλόγωσ με το ςχζδιο ςφνδεςθσ των περιελίξεων του κινθτιρα
("αςτζρι" ι "τρίγωνο"), ο ςυντελεςτισ ςτθν αρχι του τφπου κα πάρει
τθν τιμι 4800 - για το "τρίγωνο" ι 2800 - για το "αςτζρι". I είναι θ
ονομαςτικι τιμι του πραγματικοφ ρεφματοσ ςτάτθ του ςυνδεδεμζνου
κινθτιρα.

Τπολογιςμό τθσ χωρθτικότθτασ ενόσ πυκνωτι εργαςίασ ςε 
μικροδιακόπτεσ, με ςυχνότθτα ρεφματοσ 50 Hz ςτο δίκτυο, φαίνεται ωσ 
εξισ:




