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وجه این موضوع خواهید شد که حرکتبا نگاهی ساده به تمامی صنایع مت

به همین دلیل استفاده از انواع .و یا چرخش جزو جدانشدنی از آن است

باید با DCبرای درست به کار بردن یک موتور.بسیار رایج استDCموتور

.باشیمانواع و عملکرد آن حتما آشنا 

چیست؟ DCموتور
انرژی الکتریکی با ای از موتورهای الکتریکی دوار است که دستهDCموتور

.کندتبدیل می انرژي مکانیکی را به جریان مستقیم

های  میدان موتورهای الکتریکی بر اساس نیروهای حاصل از  ترین انواعرایج

رDCموتورهایی انواع تقریبا همه.کنندکار می مغناطیسی برای تغ

های داخلی الکترومکانیکی یا متناوب جهت جریان در موتور از مکانیزم

.کنندالکترونیکی استفاده می 

توان ازای پرکاربرد بودند که می جزو اولین موتورهDCموتورهای

های توزیع برق جریان مستقیم، برای تامین ورودی آن ها استفاده سیستم

ر ولتاژ و برای تنظیم DCسرعت موتورهایبرای تنظیم .کرد باید از تغ

ر شدت جریان استفاده کرد .گشتاور آن از تغ
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DCموتور دهنده اجزای تشکیل 
:عبارتند ازDCیک موتوردهندهاجزای اصلی تشکیل

استاتور

روتور

DCاستاتور موتور 
پیچجریان از داخل سیم. با عبور  بخش ثابت موتور است(Stator)استاتور

این میدان در.شوداستاتور، میدان مغناطیسی در جهت ثابت تولید می 
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تریکی را به انرژي مکانیکی تبدیلتقابل با میدان تولیدی روتور، انرژی الک

.کندمی 

مسئولهسته .استپیچ سیم و هسته استاتور دارای دو بخش اصلی 

به  پیچ سیم است و میدان مغناطیسی شار و جلوگیری از هدررفت تمرکز 

.دهدرا انجام می تولید میدان مغناطیسی تغذیه متصل شده و عمل منبع 

DCروتور موتور 
روتور یک میداناست.DCبخش گردان یک موتور(Rotor)روتور

ه استاتور تولید کرده و یک نیرویمغناطیسی را در یک جهت خاص نسبت ب

(Armature)منجر به چرخیدن روتور یا آرمیچرهکند کدورانی را ایجاد می 

.شودمی 

ایجاد میدان و تبدیل انرژي الکتریکی به مکانیکی و چرخیدن مسئول  روتور

.باشدمی هسته و  کموتاتور ،  بوبینروتور خود شامل سه قسمت اصلی  .است

DCاصول کار موتور 
:DCدر یک موتور
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 القایی های میدان، توسط جریان برق قطبDC شود کهتامین می

.کندرا تولید می DCیک میدان مغناطیسی 

پیچ آرمیچر (رسانا)، توسط جریانبرق سیمDC شود که ازتامین می

.کندها و کموتاتور عبور می جاروبک

، وقتی یک رسانای حامل جریانلورنتسي نیروی  مطابق شکل زیر و معادله

خواهد شود که می به آن نیرویی القا می در یک میدان مغناطیسی قرار بگیرد،

قرار دارند، در DCتمامی رساناهایی که حول یک موتور.آن را جا به جا کند

شود که آرمیچر در جهت این نیروها باعث می .معرض این نیروها هستند

در جهت DCیک موتورآرمیچر بنابراین، .های ساعت دوران کندعقربه

.کندمی چرخش توسط موتور گشتاور تولیدی 

توسط یک منبع خارجی تامین DCپیچ استاتور، در موتورهایبرق سیم

پیچ استاتور، یک میدان یکنواخت در در اثر ایجاد جریان در سیم.شودمی 

ع خارجی یاجریان آرمیچر هم توسط یک منب.شودقطب استاتور ایجاد می 

در .شودسی در آن ایجاد می خود استاتور تامین شده و یک میدان مغناطی

آرمیچر، چرخش ایجاد شده و انرژيهای استاتور وکنش میداناثر برهم

.شودالکتریکی به انرژی مکانیکی تبدیل می 
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را شدت میدان مغناطیسی ، پیچتعداد دورهای سیم و مقدار جریان عبوری 

ن می  پیچ به صورت منظم یککردن یک سیمبا خاموش و روشن.کنندتع

ربای دائمی یا یکها توسط یک آهناین میدان.شودمیدان دوار تولید می 

.کنندپیچ ایجاد شده و نیروی الزم برای چرخش آرمیچر را تولید می سیم

.شوددر توان باال معموال با تزریق هوا انجام می DCکاری موتورهایخنک

ر DCسرعت یک موتور ر ولتاژ آرمیچر تغ کند و استفاده ازمی با تغ

یا مدار میدان امکان کنترل سرعتمقاومت متغیر در مدار آرمیچر

.کندرا فراهم می DCموتورهای
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DCانواع موتور  
:گروه زیر دسته بندی کرد٣توان به را می DCموتورهای

دارموتور جاروبک.١

موتور بدون جاروبک.٢

سروو موتور.٣

(Brushed Motor)موتورهای جاروبک دار
پیچی با عبور جریاندر روتور سیمدر این موتورها، میدان مغناطیسی 

به این علت  .شودتولید می های کربنی جاروبک و کموتاتورهاالکتریکی از 

.نامندجاروبک دار می این نوع از موتورها را

ای لغزان و دارایرسانای استوانهي یک حلقه(Commutator)کموتاتور 

های آرمیچر پیچهر قسمت از حلقه به انتهای هر یک از سیمشکاف است که  

ساخته  مسرسانای کموتاتور معموال از جنس حلقه.شودمتصل می 

.شودمی 
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را از طریق کموتاتور به ترمینالهای آرمیچرپیچسیم (Brush)ها جاروبک 

يبک به کموتاتور باید به اندازهفشار جارو.کنندخارجی موتور متصل می 

ن منجر به تماس ضعیف شده و در نهایت جرقه  ی کافی باشد، زیرا فشار پا

در مقابل، فشار زیاد .شدید و سوختن کموتاتور را به دنبال خواهد داشت

.شودهم منجر به حرارت بیش از حد کموتاتور می 
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هایپیچتوان از سیمموتورها می برای تولید میدان مغناطیسی در این

.رباهای دائمی استفاده کردمیدان استاتور یا آهن

.دهددار را نشان می جاروبکDCشکل زیر یک موتور
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موتور بدون جاروبک یا براشلس
(Brushless Motor)

خود استفادهروتور خارجی به عنوان ربای دائمی آهن این موتورها از یک 

در یک موتور بدون.کنندمیدان مغناطیسی را در روتور ایجاد می کرده و یک  

رباهای الکتریکی روی استاتور رباهای دائمی روی روتور و آهنجاروبک، آهن

سپس از یک کامپیوتر متصل به ترانزیستورهای توان باال برای .گیرندقرار می 

.شودرباهای الکتریکی استفاده می شارژ آهن

.استبیشتردار ین موتورها نسبت به موتورهای جاروبکادقت و بازدهی

ایوبک کربنی، جرقههمچنین به دلیل ساختار این موتورها و عدم حضور جار

چنین به دلیل هم.زده نشده و نویز الکتریکی کمتری هم ایجاد خواهد شد

.شوندتر خنک می رباهای الکتریکی روی استاتور، راحتوجود آهن
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(Servo Motor)موتور سروو
ها در کمترین زمان ممکنسرعت آنچون سروو موتورها اینرسی کمی دارند،

ر کندمی  ربرد سروو موتورها بیشتر از سایر به همین دلیل، کا.تواند تغ

.موتورها است

، موقعیت دستگاه وسیستم کنترل فیدبکاین نوع موتور به وسیله یک 

ر می  سیستم کنترل فیدبک،.دهدهمچنین قدرت و سرعت آن را تغ

ا با ورودی های تحت کنترل مقایسهسیستمی است که یک ورودی مرجع ر

نبا استفاده از اختالف میان این  می کند و دو مقدار، یک رابطه از پیش تع

این رابطه را برای کاربردهای مختلف شده را بین آن ها برقرار می کند که

.سازندگان سیستم تعریف می کنند



11 www.namatek.com

شوند که عبارتند ازخود به انواع دیگری تقسیم می DCسروو موتورهای

موتورهای سری و ، سروو موتور تحریک ثابت، سروو موتور کنترل موازی

.دار موتورهای سری چاک 

:عبارتند ازDCبعضی از مزایای سروو موتورهای

کنترل دقیق سرعت چرخش در هر دو جهت

 باالنسبت گشتاور به اینرسی

گویی سریعزمان پاسخ

ر جهت سریع چرخش امکان تغ

DCکاربرد انواع موتور
ها مورد استفادهها و ربات بازیکوچک در ابزارها، اسبابDCموتورهای

تر می توان به موارد زیر اشاره بزرگDCاز کاربردهای موتورهایهستند و

:کرد

ي الکتریکیوسایل نقلیه

 باالبرهاآسانسورها و

هافن

هاپمپ
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ها و غیرهجرثقیل

DCمزایای موتور
:عبارتند ازDCمزایای موتورهای

گشتاور شروع باال

شتاب زیاد

وسیعامکان کنترل آسان سرعت در بازه

های مختلفشده در اندازهساخته

DCمعایب موتور
:عبارتند ازDCمعایب موتورهای

 نگهداری مستمرنیاز به تعمیر و

های انفجاریعدم امکان استفاده در محیط

باالهزینه


