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ها و   ی ژگیاز الکتروموتور ها وجود دارند که هرکدام بنابر و یادیانواع ز
 درواقع  .شود ی مختلف استفاده م  ع ی از صنا ی کاربرد خود در قسمت 
کرده و آن را به   افتیدر ی ک یالکتر یاست که انرژ  ی الکتروموتور دستگاه 

عملکرد باعث به حرکت درآمدن   نیهم .کند ی م لی تبد ی ک یمکان یانرژ 
الکتروموتورها در  تیاهم لیدل به .کشور شده است  ع یصنااز  یار یچرخ بس

ارائه  ی حاتیدرباره انواع الکتروموتور توض میروزمره، امروز قصد دار ی زندگ
 .میده

 .دیما همراه باش با

 (Electromotor) الکتروموتور  انواع

 :کرد  یبند میتقس ی توان به سه نوع اصل یرا م الکتروموتورها

 DC ای (Direct Current) میمستق انی جر الکتروموتور •
 AC ای (Alternating Current) متناوب انی جر الکتروموتور •
 خاص یالکتروموتورها •

 یی مجزا یها رمجموعهیز شانی ها ی ژگ یاز موارد ذکرشده بر اساس و کیهر
 .میپرداز ی از آن ها م کیهر  حیادامه به توض در دارند که
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 DC ورانواع الکتروموت 1#

  همان .انواع الکتروموتور هستند نی تر یی جزء ابتدا DC یالکتروموتورها
 ی کار م  (DC) میمستق انیگونه که از اسمشان مشخص است تنها با جر

 ری تغ باعث و کموتاتور دارد که یی آهنربا چرینوع الکتروموتور آرم نیا .کنند
 .شود ی م  ی س یمغناط دانیم جادیبه طور منظم و ا انیجر ریمس

 :میکن ی اشاره م  DC ادامه به چند مورد از انواع الکتروموتور در

 (Series) یسر  DC الکتروموتور (1

  نیبنابرا دارد؛ ازین یی به گشتاور باال ینوع الکتروموتور هنگام راه انداز  نیا
باال را  یگشتاورها یاست که امکان فراهم ساز  ی ع یقابل استفاده در صنا
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و  نیسنگ یها لیتوان انواع الکتروموتور موجود در جرثق ی م .دارند
 .مثال زد  یسر  DC الکترموتور یرا برا ی کیدرولیه یآسانسورها

  رایز است؛ ی کشش یالکتروموتورها ،ی ک یالکتر  ینوع از موتورها نیا لقب
 .رود ی مانند تراموا و مترو به کار م   ی عموم هینقل لیدر ساختار وسا

 

 (Shunt) شانت DC الکتروموتور (2

 نند؛یب ی م بی آس نیفشار سنگ رینوع از الکتروموتورها ز  نیا ی داخل یاجزا
نوع   نیا .کرد یراه انداز  نیسنگ یفشارها  ریتوان آن ها را ز ی نم  نیبنابرا

رو در ساختار  ن یا از حداکثر است؛  ی گشتاور حرکت یخود دارا ی در دور نام 
 .و هواکش ها کاربرد دارد  ی صنعت  یدمنده ها



 

4 www.namatek.com 

 

 (Compound) کمپوند DC الکتروموتور (3

ت و شان یمشترک الکتروموتورها  ات یکمپوند خصوص یاکتروموتورها
 .را دارند یسر 

 

 :شود ی م میتقس رمجموعهیکمپوند به دو ز الکتروموتور
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ها تنها به بار ثابت  گاهیاز جا ی : در برخی کمپوند نقصان الکتروموتور •
موارد از  نیدر ا نی بنابرا است؛ ازین ی کوچک تر از بار نام 

  شگاهی آزما مانند شود؛ ی استفاده م ی کمپوند نقصان  یالکتروموتورها
 .ثابت بایبار ثابت با سرعت تقر دیتول یها

 

که  ینوع الکتروموتور در موارد نی: ای کمپوند اضاف یالکتروموتورها •
تفاوت که   نیا با است، کاربرد دارد؛  ازی ن یالکتروموتور سر 

کنترل  رقابلیو غ دیاز دور گرفتن شد ی الکتروموتور کمپوند اضاف
 یهمچون دستگاه ها ی ع یرو در صنا نیهم از .کند ی م یر یجلوگ

 .کاربرد دارد یتراشکار 
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 AC انواع الکتروموتور 2#

و   انیجر نیاز ا یار یبس ع ی، صنا(AC) متناوب انیرواج استفاده از جر با
از  AC الکتروموتور انواع .برند ی متناوب بهره م  یالکتروموتورها جهیدرنت

شده   لیبه نام روتور تشک ی به نام استاتور و قسمت متحرک  ی قسمت ثابت 
جهت و حرکت روتور  ریبه وجود آمده باعث تغ ی سیمغناط  دانیم اند که

 .شود ی م

  ریتعم نیبنابرا دارند؛ یانواع الکتروموتور متناوب، ساختار ساده تر  معموال
الکتروموتور آسان تر   یمدل ها ریاز آن ها نسبت به سا یدار و اصول نگه

 .شود ی استفاده م  ی و مصارف خانگ ع یاز صنا یار ینوع در بس نیا از .است
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 (Synchronous) سنکرون AC الکتروموتور 1-2#

توسط    روتور  .شده دارد ی چیپ می نوع الکتروموتور، روتور و استاتور س نیا
و باعث به وجود   هیمتناوب تغذ انیو استاتور توسط جر میمستق انیجر

شده   جادی با سرعت سنکرون ا روتور .شوند ی م  ی چرخش دانیآمدن م
 .دیآ ی دوار به حرکت در م دانیتوسط م

 

الکتروموتور 2-2#   آسنکرون  AC انواع 
(Asynchronous) 

موتورها قسمت ثابت )استاتور( و   ریمانند سا زینوع الکتروموتور ن نیا
 ی س یمغناط دانیدستگاه توسط م  نیا روتور .قسمت متحرک )روتور( دارد

 .دیآ ی توسط استاتور به حرکت در م   دشدهیتول
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 :الکتروموتور آسنکرون عبارت اند از انواع

 لیالکتروموتور به دل نی: نام ای آسنکرون قفس سنجاب الکتروموتور •
 روتور .وتور آن به شکل قفس سنجاب ها استر یباال اریتشابه بس

  ی ومینیو آلوم  ی مس یها لهی الکتروموتور به صورت استوانه با م نیا
به   ی لیمستط یها لهیگرد و م یها لهیها به دو صورت م لهیم  است،

ها،   لهیمورب قرار گرفتن م لیدل .رندیگ ی شکل مورب کنار هم قرار م
از قفل   یر یجلوگ یاستاتور و روتور برا دانیم ی استفاده از هم پوشان

 .است یلرزش در هنگام راه انداز  جادیشدن و ا
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رفع نقطه ضعف  یشده: برا ی چ یپ میآسنکرون روتور س الکتروموتور •
  یاز الکتروموتورها ن،ی مقاومت پا  ی قفس سنجاب یالکتروموتورها

استفاده از   یصورت که به جا نیا به .شود ی استفاده م ی چیپ میس
لحظه راه   در هشود ک ی شده استفاده م  ی چیپ می ها از روتور س لهیم

 نیدر ا  نیهمچن .شود ی و گشتاور م انیمانع باال رفتن جر یانداز 
  ی ها م چیپ میس رینوع الکتروموتور با قرار دادن مقاومت در مس

 .الکتروموتور را به دست گرفت انیتوان کنترل جر 
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 خاص یانواع الکتروموتور ها 3#

  یانرژ  لیبه تبد ازیکه ن یی ها گاهیدر جا DC و AC انواع الکتروموتور از
  یاز موارد و در کاربردها ی در برخ اما کنند؛ ی وجود دارد استفاده م  وستهیپ

  یکاربردها یتنها برا الکتروموتور و  ستین ی دائم  یانرژ  دیبه تول ازیخاص ن
نوع از الکتروموتورها،   نیا به .دهد ی انجام م  تیو مخصوص فعال ژهیو

نوع   نیا ،یاساس کارکرد و طراح  بر .شود ی الکتروموتور خاص گفته م 
 .کرده اند یبند می الکتروموتورها را به چند دسته تقس
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 (Hysteresis) سی سترز یالکتروموتور ه 1-3#

 روتور .برند یگشتاور بهره م  دیتول یبرا سیسترز یانواع الکتروموتور ه از
و   ی برجستگ چیاز نوع استوانه صاف بدون ه سیسترز یالکتروموتور ه

 کینوع با   نیا استاتور .است یچیپ میس چیبدون ه ی و حت   ی فرورفتگ
 .کند یر یشود تا از تلفات موتور جلوگ ی به کار گرفته م  ی خازن دائم

 

 (Stepper) یالکتروموتور پله ا 2-3#

موجود روتور و استاتور  ینوع الکتروموتور مانند انواع الکتروموتور ها نیا
به شکل  یی دندانه ها یالکتروموتور دارا نیتفاوت که روتور ا نیا با دارد؛

دور را  کی کند و  ی حرکت م یبه صورت پله ا روتور .چرخ دنده است
دور را در  کی ن یبنابرا د؛یما یپ ی درجه( م 1.8کوچک ) یمعموال در گام ها

که   ی الکتروموتورها بنابر کاربرد و محل نیا البته .کند ی م  ی پله ط  200عرض 
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و  سرعت .داشته باشند  ی مختلف یوانند گام هات ی شوند م  ی استفاده م 
تحت کنترل  شرفتهی پ یها ستمیس لهینوع الکتروموتورها به وس نیمکان ا

 ی استفاده م  یاز انواع الکتروموتور پله ا شتریب کیروبات نهیزم در .است
 .کنند

 

  (Servo) الکتروموتور سروو 3-3#

سروو   از .ردی گ ی ه قرار م مدار بسته مورد استفاد کیالکتروموتور در  نیا
  ی گشتاور و شتاب استفاده م  ت،یکنترل سرعت، موقع یموتورها معموال برا 

قطعه  کی الکتروموتور برخالف انواع الکتروموتور ذکر شده  نیا .کنند
 .دادن دارد دبکیف یسنسور برا کی مجزا با سرعت و دقت باال و  ی ک یالکتر
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  (Universal) ورسالی ونیانواع الکتروموتور  4-3#

 نیا در .را دارد DC و AC انیبا جر یراه انداز  تینوع الکتروموتور قابل نیا
 جیپ میروتور با س چیپ میو س ستند ین ی نوع موتورها قطب ها چرخش

نوع الکتروموتورها سرعت   نیا .بسته شده اند  یقطب ها به صورت سر 
علت انواع الکتروموتور   نیهم به .دارند یکم و فشرده اباال و وزن  اریبس

 .رندیگ ی مورد استفاده قرار م ی در لوازم خانگ شتریب ورسالیونی
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 (Reluctance) یانواع الکتروموتور رلوکتانس 5-3#

آن ها  یها رو ی چ یپ میدارد که س  یی ارهاینوع الکتروموتور ش نیا استاتور
 لیدارد که در هنگام چرخش به دل ی شکل خاص زین روتور  .رندیگ ی قرار م

 در .شود ی م  جادیا ریمتغ یی استاتور، در آن فاصله هوا یارهایوجود ش
مقاومت   جادی باعث ا ریمتغ یی فاصله هوا  ی انواع الکتروموتور رلوکتانس 

 شتریب یی که فاصله هوا ی در نقاط درواقع  شود؛ ی م زی ن ریمتغ ی س یمغناط
کم است    یی که فاصله هوا  یی مکان ها و در شتریاست، رلوکتانس ب

 .شود ی کم م  زیرلوکتانس ن
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 (Repulsion) یون یپالس یالکتروموتور ر  6-3#

  ی صورت  به .کنند  ی کار م ی سیدافعه مغناط هینوع الکتروموتورها بر پا نیا
مانند  زیمتناوب وصل شده و روتور ن انیاستاتورها به جر چیپ میکه س

 یالکتروموتورها نیتفاوت ب تنها .است میمستق انیانواع الکتروموتور جر
اتصال کوتاه شده در   (brush) ی ، وجود جاروبک هاDC با ی ونیپالسیر

 .محل برخورد جاروبک با کموتاتورها است
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 (Dahlander) الکتروموتور داالندر 7-3#

در آن ها  ریشوند که با تغ ی م  ی چ یپ میس یالکتروموتورها به گونه ا نیا
 ی ژگ یو نیهم لیدل به .کرد دیتوان دو نوع سرعت مختلف را تول  ی م

که   نورترهایا یاز انواع الکتروموتور داالندر در مدارها به جا ،یی استثنا
 شود.  ی دارند، استفاده م  یی باال متیق

 


