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  :مقدمه 
صرف كننـده ي انـرژي الكتريكـي هـستند و بـه طـور گـسترده اي                  موتورهاي الكتريكي بزرگتـرين مـ     

       در پمــپ هــا ، فــن هــا ، ،دربخــش هــاي مختلــف صــنعتي ، خــانگي ، كــشاورزي ، اداري و عمــومي
سيستم هاي سرمايش و گرمايش ، دمنده ها ، كمپرسورهاي هوا ، نوارهاي نقاله ، لوازم برقـي خـانگي                    

شويي ، پروانه هاي مكش هوا ، جـارو برقـي ، چـرخ گوشـت ، آب                  مانند يخچال ، فريزر ، ماشين لباس      
ميوه گيري ،همزن ، خرد كن ها ، سشوار ، چرخ خياطي ، وسايل صـوتي و تـصويري ، دسـتگاه هـاي                        

  . كاربرد دارند ... ادراي ، اتومبيل ها ، اسباب بازي ها و 
وجهي كـه ايـن سيـستم هـا در          با توجه به گستردگي سيستم هاي داراي موتور الكتريكي و سهم قابل ت            

مصرف انرژي الكتريكي در تمام بخش ها دارند ، پرداختن به برنامـه بهينـه سـازي مـصرف انـرژي در                      
  .ژه اي دارد  سيستم هاي موتور الكتريكي در كليه بخش ها اهميت وي

اين امر ، هم به دليل كاهش مصرف و تقاضاي انرژي و هم به دليـل اثـرات مثبـت زيـست محيطـي و                          
 . كاهش گازهاي گلخانه اي ناشي از نياز كمتر به احداث نيروگاه ها داراي اهميت است 

 با خاموش كردن دستگاه ها به       هزينه است كه كاهش     اين كه در صنعت وجود دارد       يتصور غلط يك  
ارائـه   يـا     محصوالت و  توليد ، طراحان را به      ي انرژ مديريت ي دانست برنامه ها   بايداما   . آيد يوجود م 

  .  كند ي دعوت ميدمات با حداقل مصرف انرژخ
بلكـه   باشـد ،     ي در زمان خـاص نمـ      ي گذار سرمايهيك   يا   شخص خاص و  يك   وظيفه ي انرژ مديريت
     ي بهبـود رانـدمان انـرژ      بـه منظـور   رفت و قدم بـه قـدم        پيشتالش مشخص در حال     يك   ي انرژ مديريت

  .  باشد يم
  :  انرژي خوب ، بدست مي آيد عبارتند از به طور كلي منافعي كه از يك برنامه مديريت

   راندمان محصوالت افزايش •
   ي مصرفيكاهش انرژ •
   قدرت باالضريب يك ن به رسيد •
   قدرت ضريب  تصحيح •
  بدست آوردن حاميان مالي مناسب و جلب رضايت عمومي •

    
  


