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حوی الکتریسیته را به حرکت تبدیلدر بسیاری از کارها ما نیاز داریم به ن

موتور الکتریکی چیست و نحوه راهاین جا است که باید بدانیمکنیم و

.اندازی آن را بشناسیم

تقسیم می شوند و کاربردهای DCوACموتورهای الکتریکی به دو دسته

در این مقاله با اساس موتور الکتریکی، اجزای آن و تفاوت .مختلفی دارند

.آشنا می شویمDCوACدو نوع

موتور الکتریکی چیست؟ 
یک .موتور های الکتریکی مربوط به آهنربا و مغناطیس استهمه چیز در 

درون هسته موتور.موتور از آهنربا برای ایجاد حرکت استفاده می کند

که این ، الکتریکی مانند دو آهنربا است که یکدیگر را جذب و دفع می کنند

.نیرو های جذب و دفع حرکت چرخشی را به وجود می اورند

ل موتور، به وسیله سیم پیچی کردن یک تکه فلز آهنربای الکتریکی داخ

.ساخته می شود
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عملکرد موتور الکتریکی 
به همین دلیل هرانتهای هسته به هر نیمه از کموتاتور متصل می باشد و

.بار هسته نصف یک دور بچرخد، کموتاتور جهت جریان را برعکس می کند

ی موتور وصل می سپس جریان الکتریکی باتری به ترمینال های الکتریک

وسیله یک جفت اتصال ضعیف که براشاین ترمینال ها برق را به .شود

.نامیده می شوند به کموتاتور می رسانند

.براش ها عموما از قطعه ای گرافیت یا ورق فلزی نازک ساخته می شوند

کت می کنند و برقی که جریان پیداسپس براش ها برخالف کموتاتورها حر 

.سیم پیچ به طور پیوسته در مسیر یکسانی بچرخدباعث می شود کهکرده 
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اجزای موتور الکتریکی 
یک موتور الکتریکی ساده شامل آرمیچر، ذغال هادی، آهنربا، کموتاتور، محور 

.و منبع برق می باشد

بعد از آن که متوجه شدیم موتور الکتریکی چیست و چگونه کار می کند الزم  

.ن آشنا شویماست با انواع آ

انواع موتور الکتریکی 
موتور هایDC

موتور هایAC
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DCموتور الکتریکی
دارای یک آرمیچر از آهنربای الکتریکی می باشد وDCموتور الکتریکی 

.سرعت آن وابسته به ولتاژ و گشتاور آن وابسته به شدت جریان می باشد

تقسیم میBrush less DCوBrush DCخود به دو نوعDCموتور های

.شوند

ACموتور الکتریکی
ور هایی هستند که در صنعت و مصرف عمومی ترین موت ACموتور های

از یک استاتور و روتور و یک ACموتور های.خانگی استفاده می شوند

.فاصله ثابت میان روتور و استاتور است، تشکیل شده اندشکاف هوایی که
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.به دو نوع سه فاز و تک فاز تقسیم می شوندACهای الکتریکی موتور

DCوACتفاوت موتور
آسان تر می باشد ولی ACاز موتور هایDCکنترل پذیری موتور الکتریکی 

هزینه نگهداری ساده می باشد و همچنین قیمت وACطراحی موتور های

ن آن ها از امتیازات اصلی موتور های .باشدمی ACپا
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کاربرد موتور الکتریکی 
کاربرد موتور های.بسته به نوع موتور الکتریکی کاربرد آن ها متفاوت است

DCتنها به واسطه قابلیت کنترل پذیری باال از  اخیرا بسیار محدود شده و

.آن ها استفاده می شود

.کاربرد وسیع تری دارندACموتور های

صنعتی و از موتور های سه فاز دررف غیرتک فاز در مصاACاز موتور های

.نیازمند توان باال استفاده می شودمصارف صنعتی و
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اتصال دو قطعه دوار با استفاده از کوپلینگ 
را به هم متصلشفتقطعه ای است که انتهای دو (coupling)کوپلینگ

اجازه جدا شدنرا بین آن ها فراهم می کند وانتقال قدرت کرده و امکان 

.اتصال دو شفت را در هنگام انجام عملیات نمی دهد

گ، به منظور اتصال دو قطعه چرخشی هدف و کاربرد اصلی استفاده از کوپلین

راستا نباشند و مقداری جابجایی داشته قطعه کامال هم٢حتی اگر ست،

.باشند
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کاربردهای کوپلینگ موتور الکتریکیمزایا و 
:کوپلینگ ها براساس نوعشان مزایا و کاربردهای متنوعی دارند

اصالح و جبران ارتعاشات ناشی از قطعات چرخشی

اتصال بین قطعات محرک(driving)و متحرک(driven)

حفاظت در برابر بارهای اضافی

  موتور و ژنراتور) و امکان قطع  اتصال شفت قطعات مجزا از هم (مانند

ر در هر قطعه اتصال بین آن ها به منظور تعمیر یا تغ

اتصال بین شفت های نا هم راستا

ایجاد انعطاف پذیری مکانیکی

کاهش انتقال شوک های ناشی از بار یک شفت به شفت دیگر

امکان لغزش کوپلینگ وقتی اضافه بار در سیستم وجود دارد
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تیم کوپلینگ چیست و چه کاربردهایی دارد، با انواع کوپلینگ حاال که یاد گرف

.به طور خالصه آشنا می شویم

(coupling)انواع کوپلینگ

(rigid couplings)کوپلینگ های صلب یا سخت
ت دقیق مورد نیاز است استفاده میاز این کوپلینگ ها زمانی که تراز شف

راستایی وجود دارد قابل استفادهشود، و زمانی که بین شفت ها نا هم 

.نیستند. انواع متفاوتی از کوپلینگ های سخت وجود دارد
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(flexible couplings)کوپلینگ های انعطاف پذیر
های دو قطعه دوار، نا هم راستاییاین کوپلینگ ها زمانی که بین شفت 

متفاوت، انواعاسب با شرایط کاری  وجود داشته باشد، به کار می روند و متن

کوپلینِگ انعطاف پذیر طراحی یک پارچه ای دارد که منجر به .متنوعی دارند

.های افقی شفت می شودعملکرد خوب آن در برابر حرکت


