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 متناوبةالمحركات ال فرملة
A.C Motors Braking 

 
 Introduction                                                 مقدمة :        -7-1

إضافة لعملها يف نظام العمل   تناوبةادل اآلالت الكهربائيةبشكل مشابو للمحرك ادلستمر فإن 
 وىي : ادلختلفة (الكبح) الفرملة تعمل يف أنظمةميكن أن  كمحرك

 .مع إعادة القدرة إىل الشبكة الكهربائية الفرملة -1
 .) الكبح بعكس التيار( بالتوصيل على التضادالفرملة  -9
 .ةالديناميكي الفرملة -3

      Induction Motor Braking                  المحركات التحريضية : فرملة -7-2

  :بإعادة القدرة إلى الشبكة الكهربائية المغذية  الفرملة -7-2-1

بإعادة قدرتو إىل الشبكة الكهربائية عندما تتجاوز  ثالثي الطور احملرك التحريضي فرملةميكن 
احلقل الدائر سيعكس اجتاىو شلا يؤدي إىل عكس اجتاه القوة احملركة  سرعتو قيمة السرعة التزامنية,

احملرك متصاًل مع الشبكة لتتمكن  و يبق الكهربائية وعكس اجتاه التيار يف الدائر ومركبات تيار الثابت,
عزم يف احلالة الطبيعية مع ال ادلميزات الطبيعية للسرعة (1-7) يوضح الشكل االستطاعة من العودة إليها.

سيعمل احملرك  عند زيادة سرعة الدائر لتكون أعلى من السرعة التزامنية بإعادة القدرة. الفرملةوعند 
ويقوم بدور مولدة حتريضية موصولة على التفرع مع الشبكة. سيعيد احملرك إذًا طاقتو  بانزالق سالب

ائية وتقوم الشبكة بدورىا بتغطية ادلفاقيد الردية يف ادليكانيكية إىل الشبكة ادلغذية على شكل طاقة كهرب
 ثابت احملرك والالزمة إلنتاج ساحتو ادلغناطيسية.

يضًا إصلاز الفرملة مع إعادة التوليد من أجل السرعات األقل من سرعة عند تغيري تردد ادلنبع نستطيع أ
 تواقت احملرك.
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 زيادة سرعة المحرك فوق السرعة التزامنيةبإعادة القدرة إلى الشبكة ب الفرملة(: 1-7) الشكل

سينتقل احملرك للعمل يف ىذه احلالة على امتداد شليزاتو يف الربع الثاين وذلك استناداً إىل معادالت شليزاتو 
ادليكانيكية عند عملو كمولدة.  ميكن حتقيق ىذه احلالة عند انزال محل ما على دوار احملرك حبيث يعطي 

ثقلو سرعة للمحرك أعلى من سرعة تواقتو. كما ميكن ختفيض سرعة احملرك بشكل  ىذا احلمل حتت تأثري
ستنخفض سرعة الساحة ادلغناطيسية مباشرة بينما  يف ىذه احلالة, )زيادهتا( مفاجئ بتغيري عدد أقطابو

تبقى سرعة احملرك ادليكانيكية عالية وتنقص بعدىا بالتدريج حىت تستقر عند نقطة تالقي ادلميزات 
ىذه احلالة ميكن حتقيقها يف  .(9-7) ديدة مع شليزات عزم احلمولة يف الربع األول كما يوضح الشكلاجل

سينتقل  ,احملركات اليت تقود آالت الرفع وآالت قطع ادلعادن واليت يتم ختفيض سرعتها بزيادة عدد أقطاهبا
)إعادة  الفرملةالثاين سيكون يف حالة  احملرك للعمل يف الربع الثاين من شليزاتو, و خالل فًتة عملو يف الربع

يتم بعدىا االنتقال إىل السرعة اجلديدة يف الربع األول خالل احلالة العابرة من القدرة إىل الشبكة(, و 
ىذا النوع من  لذلك يعد .مع االستفادة من الطاقة الكهربائية ادلعادة إىل الشبكة ,دون ضياعات حرارية

 ادلقارنة مع بقية األنواع.األكثر اقتصاديًة ب الفرملة

 
 بإعادة القدرة إلى الشبكة عن طريق تغيير عدد األقطاب الفرملة(: 2-7) الشكل
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, موصول Hz 50وتردد  V 400أقطاب يعمل بتوتر  6زلرك حتريضي ثالثي الطور لو  -1-7مثال 
'R1=Rبشكل صلمي فيو :

2=1 Ω  وX1=X'
2=2 Ω  ىذا احملرك بإعادة القدرة  فرملة. يراد

 أحسب:
 ورلال تنظيم السرعة. العزم األعظمي -1
 .N.m 100عزم احملرك عند  سرعة -9
 يف كل طور من أطوار الثابت : Ω 2قيمتها  )سعوية(ديةر عند وصل شلانعة  األعظمي حملركعزم ا -3

 : الحل
 ضلسب أوالً سرعة التواقت من العالقة : -1

   
     

 
            

 فتكون السرعة الزاوية للمحرك :

   
      

  
                 

 ضلسب االنزالق :

        
  

√(  )
  (     

 ) 
 

 

√  ( ) 
        

 ضلسب تيار الدوار :

  
  

  

√(   
  

 

 
)  (     

 ) 

 
    √ 

√(  
 

     
)  ( ) 

        

 :األعظمي  حملركعزم افيكون 

     
    

     
 

    
 

  (    )  ( )

       (      )
            

 :فهي  ا السرعةأم

(       ) (    )             

 ضلسب السرعة اليت يكون عندىا التشغيل مستقراً.           من أجل  -9
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, يف ىذه احلالة تكون سرعة s =-0,063التشغيل مستقر ىو  احل ىذه ادلعادلة والذي يكون عندى
 احملرك :

      (   )            (    )             

 ضافة ادلكثفات :ضلسب االنزالق عند إ -3

        
  

√(  )
  (     

    )
 

 
 

√  (   ) 
        

 ادلنسوب إىل الثابت :ضلسب تيار الدوار 

  
  

  

√(   
  

 

 
)  (     

 ) 

 
    √ 

√(  
 

     
)  ( ) 

        

 والعزم األعظمي :

    
  

    
     

 

    
 

  (    )  ( )

       (      )
          

 فتكون نسبة العزمني :

    
 

    
 

    

      
      

 اعدت على زيادة عزم احملرك.وىذا يعين أن اضافة ادلكثفات س

 : (التيارعكس )بالتوصيل على التضاد  الفرملة -7-2-2

عند دوران احلقل ادلغناطيسي للمحرك يف الثغرة اذلوائية بعكس  الفرملةيتم حتقيق ىذا النوع من 
)أي بزيادة احلمولة على زلوره(, وبالتايل سينتقل احملرك للعمل على امتداد شليزاتو يف  اجتاه دوران الدائر
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ميكن حتقيقو عن طريق احلمولة نفسها واليت دتثل قوى خارجية معاكسة  الفرملةالربع الرابع. ىذا النوع من 
ريقة غالباً ما يتم استعماذلا الجتاه دوران احملرك, أي انزال محولة باالجتاه ادلعاكس الجتاه الدوران. ىذه الط

. قيمة تيار الدائر يف ىذه احلالة ستصل إىل أكثر عدة يف ادلناجم وذلك لرفع محوالت كبرية تصل ألطنان
نزالق مساويًا للواحد, وتزداد ىذه المسي وسطيًا وذلك عندما يكون االضعاف قيمة التيار امن مخسة أ

 نزالق عن الواحد, كما أن احملرك يفينقص العزم مع زيادة االق, بينما القيمة كلما ازدادت قيمة االنزال
ضافة لو اخلطي البد من إجلعل احملرك يعمل ضمن رلا. خطي من شليزاتوىذه احلالة سيعمل على اجلزء الال

( 3-7) (. يبني الشكل  على التضاد ) الفرملةمقاومة إىل ملفات الدائر واليت نسميها مقاومة 
 ومية خارجية إىل الدائر.ىذه وذلك بعد إضافة مقاومة أ الفرملةادلميزات ادليكانيكية ادلوافقة حلالة 

 
 (: المميزات الميكانيكية للمحرك أثناء الفرملة بزيادة الحمولة 3-7) الشكل

( فإن Tnمسي للمحرك ): من أجل العزم االاآليتالتحليل على التضاد من  الفرملةميكن حساب مقاومة 
( تساوي نسبة     ) نزالق على ادلميزة الطبيعية( إىل اإل  نسبة االنزالق على ادلميزة االصطناعية )

ادلوافقة للمميزة     ( ادلوافقة للمميزة االصطناعية للمحرك إىل مقاومة الدائر     ادلقاومتني )
 : الطبيعية, أي

  

    
  

(     )

  
                                                                                     (1  7) 

 ومنو :

       
       

    
                                                                                 (9  7) 

 (.-  ) على التضاد, وادلقابل للسرعة الفرملة( ميثل االنزالق على ادلميزة االصطناعية يف حالة   )
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على التضاد وىي عبارة  الفرملةكما أن ىناك طريقة أخرى لفرملة احملرك التحريضي ثالثي الطور يف حالة 
ستنشأ  .كة احملركعن عكس اجتاه طورين من أطوار الثابت, ىذه احلالة تقابل حالة عكس اجتاه حر 

سينتقل  .ساحة مغناطيسية تدور بعكس اجتاه دوران دوار احملرك, وسيتولد عزم مضاد لعزم دورانو السابق
احملرك مباشرة ليعمل على امتداد شليزاتو يف الربع الثاين, مث تبدأ سرعتو باالطلفاض باجتاه الربع الثالث, 

 كانيكية أو الكهرطيسية.ولكن عند وصوذلا للصفر سيتم تدخل الكوابح ادلي

باعتبار أن عكس األطوار سيؤدي إىل عكس اجتاه الفيض ادلغناطيسي للدوار سيأخذ االنزالق قيمة 
 جديدة حلظية تساوي :

    
      

   
                                                                                           (3  7) 

, واجلهد ادلتولد يف الدوار 2بعكس التوصيالت قد يصل االنزالق إىل القيمة  فرملةاألوىل لليف اللحظة 
 فاض العزم.طليزداد التيار بشكل كبري على الرغم من ارتني عن قيمتو عند السرعة صفر, و سيتضاعف م

الطور  حتريضي ثالثيدوران زلرك ( دارة القدرة والتحكم ادلستخدمة لعكس اجتاه 2-7يوضح الشكل )
حلركة احملرك باالجتاه  (Fكونتاكتورين: األول )رين من أطوار الثابت, حيث ضلتاج إىل  عن طريق تبديل طو 

 . سرعة الدورانلعكس اجتاه  (Rاألمامي والثاين )

 
 (: دارة القدرة والتحكم المستخدمة لعكس اتجاه سرعة المحرك التحريضي4-7الشكل )
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)أكرب من قيمة  أن تيار احملرك أثناء الفرملة سيزداد بشكل كبري إال ,تتميز بالسرعة الفرملةريقة يف ىذه الط
وذلك للحد     على التضاد الفرملة, وىذا ما يستدعي إضافة مقاومة ندعوىا مبقاومة قالع(تيار اإل

. بطريقة عكس من قيمة تيار الكبح إىل قيمة قريبة من قيمة التيار االمسي, كما أهنا تزيد من عزم احملرك
إذا مل يتم إيقاف احملرك عند السرعة صفر سيدور احملرك باالجتاه ادلعاكس كما يوضح التوصيالت ىذه 

 . الفرملةة بعد فصل مقاومة (, وينتقل للعمل يف الربع الثالث وتزداد سرعتو وخاص5-7) الشكل

 
 التوصيالت(: مميزات المحرك التحريضي أثناء الفرملة بعكس 5-7) الشكل

تستخدم مقاومة الدوار الكبرية حبيث دتلك ادلميزات مياًل سالباً, وىكذا تكون القيادة حبالة 
يف ىذه احلالة تطبق طاقة ميكانيكية على الدوار إما بوساطة محل فعلي أو من طاقة حركية  استقرار.

 الدوار. سلزنة يف احملرك ومن عطالة احلمل, لتعطي طاقة كهربائية وتضيع يف مقاومة
 

يف ادلثال السابق بطريقة عكس التوصيالت عند احلمولة  يراد فرملة احملرك التحريضي -2-7مثال 
 : أيتحسب ما يأ 2/3., نسبة لفات الثابت إىل الدوار r.p.m 950الكاملة وعند سرعة 

 االويل والعزم وذلك كنسبة من قيمة التيار االمسي. الفرملةتيار  -1
؟  مرة من التيار االمسي 1,5األعظمي إىل  الفرملةادلقاومة الواجب وصلها إىل الدوار النقاص تيار  -9

 االبتدائي ؟ الفرملةوماىي قيمة عزم 
 : الحل
 ضلسب االنزالق عند احلمل االمسي : -
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 فيكون تيار احلمل الكلي عند ىذا االنزالق : -
 

      
  

    √ 

√(  
 

    
)  ( ) 

        

 : والعزم عند احلمل الكامل -

      
  (    )  ( )

     (      )
           

الساحة ادلغناطيسية مباشرة وتصبح اصطالحياً  جهةعند عكس اجتاه التغذية الكهربائية ستنعكس 
 : الفرملةسالبة, ضلسب االنزالق عند حلظة 

   
         

     
      

 األويل : الفرملةضلسب تيار  -

   
  

    √ 

√(  
 

    
)  ( ) 

      

 والتيار االمسي : الفرملةفتكون النسبة بني تيار 
   
 

      
  

  

    
   

 حلظة عكس التوصيالت : الفرملةعزم  -

   
  (  )   

(    ) (      )
           

 فتكون نسبة العزمني :
  

     
 

     

     
      

 على الرغم من ازدياد التيار. الفرملةنالحظ نقصان عزم 
تصبح  من قيمة التيار االمسي1,5  إىل الفرملةعند وصل مقاومة خارجية إىل الدوار النقاص تيار  -9

 عالقة التيار :
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    (    )  
    √ 

√(  
    

    
)  ( ) 

    

 ومنو :
           

من قيمة  مرة1,5 قد اطلفض إىل  الفرملةدخال مقاومة خارجية إىل دارة الدوار فإن تيار نالحظ أنو بإ
 .تقريباً عن عزم احلمولة االمسية مرة1,43 العزم إىل اد دبينما از  ,التيار االمسي

 : ةالديناميكي الفرملة -7-2-3

عن طريق فصل التغذية الكهربائية عن ملفات الثابت ووصل طورين  الفرملةيتحقق ىذا النوع من 
منو إىل منبع تغذية مستمر, أما ملف الدائر فيتم قصره عرب مقاومة خارجية )إذا كان احملرك ذو دائر 

 (.6-7) ملفوف( ,كما ىو موضح بالشكل

 
 (: الفرملة الديناميكية للمحرك التحريضي ثالثي الطور6-7) الشكل

ية الكهربائية عن ملفات الثابت ويعود سبب تغذية ملفي الثابت بالتيار ادلستمر إىل أنو عند قطع التغذ 
تبقى سيالة مغناطيسية صغرية يف حديد اآللة, ىذه السيالة ستولد قوة زلركة كهربائية صغرية يف ملفات س

لثغرة اذلوائية لآللة غري كاف الدائر, وسيكون التفاعل بني فيض الدائر ادلتحرض والفيض ادلتولد يف ا
إلنتاج عزم كهرطيسي قادر على إيقاف احملرك مباشرة, وىذا يعين أن احملرك سيأخذ وقتًا طوياًل نسبياً 

ذلك بسبب القدرة احلركية الكامنة للكتلة الدوارة. تغذية ملفي الثابت بالتيار ادلستمر سيكون  ليتوقف و
كاف إليقاف احملرك بأسرع وقت   فرملةيسية وبالتايل إنتاج عزم من شأنو أن يزيد سيالة اآللة ادلغناط
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شلكن. ميكن للتغذية ادلستمرة أن تأيت من الشبكة الكهربائية أو عن طريق وصل مكثفات مناسبة إىل 
التهييج  اتذ ةالديناميكي الفرملة(. تسمى احلالة األوىل ب7-7) ملفات الدائر كما يوضح الشكل
 التهييج الذايت. اتذ ةالديناميكي الفرملةادلستقل, بينما تدعى احلالة الثانية ب

 
 تهييج الذاتي. (b)تهييج المستقل, (: aللمحرك التحريضي ) ةالديناميكي الفرملة(: 7-7) الشكل

بوط نتيجة وجود جتاه األمامي, مث تبدأ باذلزم مباشرة بينما تبقى السرعة باال حلظة الفرملة ينعكس العيف
عزم فرملة مطبق على احملور حىت وصوذلا للقيمة صفر, ميكن عندىا إدخال ادلكابح ادليكانيكية أو 
الكهرطيسية. ختتلف ادلميزات يف الربع الثاين أثناء الفرملة حسب قيمة ادلقاومة ادلضافة إىل ملفات 

 (.8-7) الدائر, وىذا ما يوضحو الشكل

 
 الميكانيكية للمحرك التحريضي أثناء الفرملة الديناميكية (: المميزات8-7) الشكل
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 Synchronous Motor Braking               المحركات المتواقتة : فرملة -7-3

وذلك عندما يغري عزم  عدة كما يف حالة احملركات التحريضية تتم فرملة احملركات ادلتواقتة بطرق
بطريقة عكس التوصيالت تتم بطريقة  الفرملة مقاوم. احملرك إشارتو ويتحول من عزم زلرك إىل عزم

مع إعادة القدرة إىل الشبكة فتتم عند زيادة سرعة احملرك  الفرملة, أما يف حال نفسها احملركات التحريضية
 متواقت. تتم الفرملة الديناميكيةلتتجاوز سرعة تواقت احملرك, حيث يعمل عندىا احملرك ادلتواقت كمولد 

لتتبدد  التسلسل مع ملفات الثابت لتغذية عن احملرك ووصل رلموعة مقاومات علىعن طريق فصل ا
التهييج مستمراً, وغالبًا ما تتم فرملة احملرك ادلتواقت ديناميكيًا حيث يعتمد  مع بقاء ,تاستطاعة الثاب

زمن الفرملة على مقدار ادلقاومة ادلضافة إىل اجلزء الثابت ومقدار ادلغناطيسية الناجتة عن تيار هتييج اجلزء 
الفرملة سيكون  عندما حتصل اآللة على تيار هتييج من مهيج موجود على زلور احملرك فإن زمن الدائر.

خذ التيار ادلستمر من منبع مستقل, ويعود سبب ذلك إىل كون القوة احملركة الكهربائية أكرب من حالة أ
ادلسببة للتهييج سوف تنخفض مع اطلفاض سرعة احملرك شلا يسبب ضعف تيار التهييج وبالتايل عزم 

اضطراب عنيف يف تيار الثابت  عمليًا من الصعب حتقيق الفرملة بعكس التيار بسبب حصول الفرملة.
يوضح الشكل  شلا يستوجب استعمال جهاز حتكم اضايف لفصل احملرك عند وصول سرعتو إىل الصفر.

 ( دارة القدرة مع التحكم بفرملة زلرك متواقت ثالثي الطور ديناميكياً.7-9)
 

 
 (: دارة القدرة و التحكم بفرملة محرك متواقت ثالثي الطور9-7الشكل )
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ويدور احملرك ادلتواقت  Mستغلق دتاسات الكونتاكتور الرئيسي  Startفعند الضغط على زر التشغيل 
. عند الضغط على زر اإليقاف Mنتيجة فتح التماسات ادلغلقة طبيعيًا  Rمن دون وصل ادلقاومات 

ثابت  ستعود دتاسات الكونتاكتور إىل وضعها األصلي, وىذا يعين فصل التغذية عن Stopوالفرملة 
 ةعندىا سيتحول عمل احملرك إىل مولد يبقى هتييج اآللة مستمراً.بينما , Rاحملرك ووصلها مع ادلقاومات 

 .الفرملةوتبدأ عملية الكبح حيث تتبدد االستطاعة الناجتة يف مقاومات 

          حادية الطور :أ المتناوبة المحركات فرملة -7-4
                                                           Single Phase Motors Braking 

ىنا احملركات أحادية الطور, ومبدأ الفرملة  الفرملة الديناميكية لفرملة ساسينستخدم بشكل أ
احملافظة على )قصر متحرض الدوار مع  التسلسلية والتفرعية ةركات ادلستمر يف حالة احمليكون نفسو 

. تتم الفرملة يف احملركات أحادية الطور بفصل التغذية ادلتناوبة عن اجلزء الثابت واستبداذلا بتغذية (تهييجال
)ادلتحرض( بشكل طبيعي  مستمرة, يف ىذه احلالة سيتحول احملرك إىل مولدة تيار مستمر ويكون دواره

رض حترض بدورىا فيوض عالية نسبيًا يف الدوار مقصور, وىذا من شأنو أن خيلق تيارات عالية يف ادلتح
وذلك كرد فعل للفيض ادلستمر يف الثابت. يف ىذه احلالة تستهلك طاقة الدوار احلركية يف توليد جهد 

  وتيار الدوار شلا يؤدي إىل توقف احملرك بسرعة.

مستمراً للتيار لذلك يتم باعتبار أن أغلب التطبيقات اليت تستخدم احملركات أحادية الطور ال دتلك منبعاً 
 (.12-7) تيار ادلستمر عن طريق دارة تقومي أو بطارية, كما يوضح الشكلاحلصول على ال

 
 أحادي الطور المتناوب لمحركل ةالديناميكي الفرملة(: طريقة 11-7) الشكل
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طبيعي بشكل احملركات ذات األقطاب ادلظللة ذلا ملف واحد يف الثابت بينما اجلزء الدائر يكون 
قالعها ودوراهنا ببساطة عن طريق تغذية ملف الثابت, وعند فصل التغذية بدارة قصر,  حيث يتم إ

 ادلتناوبة واستبداذلا بتغذية مستمرة ستتم فرملة احملرك بسرعة كبرية وفعالة. 

, نفسها بالطريقة فرملتهااحملركات التحريضية أحادية الطور ذات الطور ادلشطور ميكن أن يتم 
قالع ادلساعد لن سي أو ملف الدوران, بينما ملف اإلث أن التيار ادلستمر يطبق على ادللف الرئيحبي

)يف حال وجوده(, لكن عند اطلفاض السرعة  يطبق عليو توتر مستمر طادلا مفتاح القوة النابذة مفتوح
ادلكثف ادلؤقت سيطبق عليو توتر مستمر شلا يؤدي إىل تسخينو. يف حالة احملركات أحادية الطور ذات 

قالع, إال أن ادلكثف إىل تطبيق توتر مستمر على ملف اإلفإن إعادة وصل مفتاح القوة النابذة سيؤدي 
 قالع.تيار ادلستمر ومينع تسخني ملف اإلادلوصول على التسلسل معو سيحجز ىذا ال

ه الدوران كما ميكن فرملة احملرك التحريضي أحادي الطور بطريقة عكس التوصيالت, أي عكس اجتا
احملرك  مع ادلالحظة بأن ميكانيكياً قبل أن يعكس اجتاه دورانو. فرملتوحبيث تتم فصل التغذية عن احملرك و 

  بطريقة عكس التوصيالت. فرملتهاقابل لعكس اجتاه دورانو ال ميكن الغري أحادي الطور 


