
الکتریکیانواع موتورهای 



DC موتورهای

ٚاتغتٝ تٝ ِٚتاص ٚ ٌؾتاٚر آٖ ٚاتغتٝ تٝ جزیاٖ  DCعزػت ٔٛتٛر •
تا یا ٔؼٕٛالً عزػت تٛعط ِٚتاص ٔتغیز یا ػثٛر جزیاٖ ٚ . اعت

تذِیُ ایٙىٝ ایٗ ٘ٛع . داؽتٗ یه ٔٙثغ ِٚتاص ٔتغیز ، وٙتزَ ٔی ؽٛد
اس ٔٛتٛر ٔی تٛا٘ذ در عزػتٟای پاییٗ ٌؾتاٚری سیاد ایجاد وٙذ، 

٘ظیز ِىٛٔٛتیٛٞا ( وؾؾی)ٔؼٕٛالً اس آٖ در وارتزدٞای تزوؾٗ 
.اعتفادٜ ٔی وٙٙذ

جارٚتىٟا ٚ وٕٛتاتٛر ، ایجاد اصطىان ٔی وٙذ ٚ ٞز چٝ وٝ عایؼ •
عزػت ٔٛتٛر تاالتز تاؽذ، جارٚتىٟا ٔی تایغت ٔحىٕتز فؾار دادٜ 

٘ٝ تٟٙا ایٗ اصطىان ٔٙجز تٝ . ؽٛ٘ذ تا اتصاَ خٛتی را تزلزار وٙٙذ
عز ٚ صذای ٔٛتٛر ٔی ؽٛد تّىٝ ایٗ أز یه ٔحذٚدیت تاالتزی را 

رٚی عزػت ایجاد ٔی وٙذ ٚ تٝ ایٗ ٔؼٙی اعت وٝ جارٚتىٟا ٟ٘ایتاً 
 .اس تیٗ رفتٝ ٘یاس تٝ تؼٛیض پیذا ٔی وٙٙذ



موتورهای میدان سیم پیچی شده

را ٔی تٛاٖ تا  DCتیزٚ٘ی یه ٔٛتٛر ( اعتاتٛر)آٞٙزتاٞای دائٓ در •
عیٓ  )تا تغییز جزیاٖ ٔیذاٖ . آٞٙزتاٞای اِىتزیىی تؼٛیض وزد

ٌؾتاٚر /ٔی تٛا٘یٓ ٘غثت عزػت( پیچی رٚی آٞٙزتای اِىتزیىی
اٌز عیٓ پیچی ٔیذاٖ تٝ صٛرت عزی تا عیٓ  . ٔٛتٛر را تغییز دٞیٓ

پیچی آرٔیچز لزار دادٜ ؽٛد، یه ٔٛتٛر ٌؾتاٚر تاالی وٓ عزػت ٚ 
اٌز تٝ صٛرت ٔٛاسی لزار دادٜ ؽٛد، یه ٔٛتٛر عزػت تاال تا ٌؾتاٚر 

ٔی تٛا٘یٓ تزای تذعت آٚردٖ حتی عزػت  . وٓ خٛاٞیٓ داؽت
تیؾتز أا تا ٌؾتاٚر تٝ ٕٞاٖ ٔیشاٖ وٕتز ، جزیاٖ ٔیذاٖ را وٕتز 

ایٗ تىٙیه تزای تزوؾٗ اِىتزیىی ٚ تغیاری اس وارتزدٞای  . ٞٓ وٙیٓ
ٜ آَ اعت ٚ وارتزد ایٗ تىٙیه ٔی تٛا٘ذ ٔٙجز تٝ  ٔؾاتٝ آٖ ایذ

.حذف تجٟیشات یه جؼثٝ د٘ذٜ ٔتغیز ٔىا٘یىی ؽٛد



موتورهای یونیورسال

را رٚی  ACٔشیت ایٗ ٔٛتٛرٞا ایٗ اعت وٝ ٔی تٛاٖ تغذیٝ •
ٝ ٞای ٘ٛػی ٔٛتٛرٞای   DCٔٛتٛرٞایی وٝ دارای ٔؾخص

ٞغتٙذ تىار تزد، خصٛصاً ایٙىٝ ایٗ ٔٛتٛرٞا دارای ٌؾتاٚر راٜ 
ا٘ذاسی تغیار تاال ٚ طزاحی تغیار جٕغ ٚ جٛر در عزػتٟای تاال  

.ٞغتٙذ
جٙثٝ ٔٙفی ایٗ ٔٛتٛرٞا تؼٕیز ٚ ٍٟ٘ذاری ٚ ٔؾىُ لاتّیت  •

اطٕیٙاٖ آٟ٘اعت وٝ تٝ ػّت ٚجٛد وٕٛتاتٛر ایجاد ٔی ؽٛد 
ٚ در ٘تیجٝ ایٗ ٔٛتٛرٞا تٝ ٘ذرت در صٙایغ ٔؾاٞذٜ  

در دعتٍاٟٞایی  ACٔی ؽٛ٘ذ، أا ػٕٛٔی تزیٗ ٔٛتٛرٞای 
٘ظیز ٔخّٛط وٗ ٚ اتشارٞای تزلی وٝ ٌاٞاً اعتفادٜ ٔی ؽٛ٘ذ، 

.ٞغتٙذ



تک فاز AC موتورهای
ٔؼِٕٛتزیٗ ٔٛتٛر ته فاس ٔٛتٛر عٙىزٖٚ لطة چاوذار اعت، وٝ اغّة  •

ٝ ٞای   در دعتٍاٜ ٞایی تىار ٔی رٚد وٝ ٌؾتاٚر پاییٗ ٘یاس دار٘ذ، ٘ظیز پٙى
 AC٘ٛع دیٍز ٔٛتٛر . تزلی ، اجالٟای ٔاوزٚٚیٛ ٚ دیٍز ِٛاسْ خاٍ٘ی وٛچه

ته فاس ٔٛتٛر اِمایی اعت، وٝ اغّة در ِٛاسْ تشري ٘ظیز ٔاؽیٗ  
ػٕٛٔاً ایٗ ٔٛتٛرٞا ٔی تٛا٘ٙذ . ِثاعؾٛیی ٚ خؾه وٗ ِثاط تىار ٔی رٚد

ٌؾتاٚر راٜ ا٘ذاسی تشرٌتزی را تا اعتفادٜ اس یه عیٓ پیچ راٜ ا٘ذاس تٝ  
.ٕٞزاٜ یه خاسٖ راٜ ا٘ذاس ٚ یه وّیذ ٌزیش اس ٔزوش ، ایجاد وٙٙذ

ٍٞٙاْ راٜ ا٘ذاسی ، خاسٖ ٚ عیٓ پیچ راٜ ا٘ذاسی اس طزیك یه دعتٝ اس  •
وٙتاوتٟای تحت فؾار فٙز رٚی وّیذ ٌزیش اس ٔزوش دٚار ، تٝ ٔٙثغ تزق  

خاسٖ تٝ افشایؼ ٌؾتاٚر راٜ ا٘ذاسی ٔٛتٛر وٕه  . ٔتصُ ٔی ؽٛ٘ذ
ٍٞٙأی وٝ ٔٛتٛر تٝ عزػت ٘أی رعیذ، وّیذ ٌزیش اس ٔزوش فؼاَ . ٔی وٙذ

ؽذٜ ، دعتٝ وٙتاوتٟا فؼاَ ٔی ؽٛد، خاسٖ ٚ عیٓ پیچ راٜ ا٘ذاس عزی ؽذٜ 
را اس ٔٙثغ تزق جذا ٔی عاسد، در ایٗ ٍٞٙاْ ٔٛتٛر تٟٙا تا عیٓ پیچ اصّی 

.ػُٕ ٔی وٙذ



سه فاز AC موتورهای

تزای وارتزدٞای ٘یاسٔٙذ تٝ تٛاٖ تاالتز، اس ٔٛتٛرٞای اِمایی عٝ فاس •
AC (یا چٙذ فاس )ایٗ ٔٛتٛرٞا اس اختالف فاس ٔٛجٛد . اعتفادٜ ٔی ؽٛد

تیٗ فاسٞای تغذیٝ چٙذ فاس اِىتزیىی تزای ایجاد یه ٔیذاٖ 
 .اِىتزٚٔغٙاطیغی دٚار درٚ٘ؾاٖ ، اعتفادٜ ٔی وٙٙذ

در اتتذا تٝ فزوا٘ظ تغذیٝ تغتٍی دارد ٚ ٔمذار  ACعزػت ٔٛتٛر •
ِغشػ ، یا اختالف در عزػت چزخؼ تیٗ رٚتٛر ٚ ٔیذاٖ اعتاتٛر ، 

تغییز عزػت در ایٗ ٘ٛع اس . ٌؾتاٚر تِٛیذی ٔٛتٛر را تؼییٗ ٔی وٙذ
ٔٛتٛرٞا را ٔی تٛاٖ تا داؽتٗ دعتٝ عیٓ پیچٟا یا لطثٟایی در 

ٔٛتٛر وٝ تا رٚؽٗ ٚ خأٛػ وزد٘ؾاٖ عزػت ٔیذاٖ دٚار 
تٝ ٞز حاَ تا پیؾزفت . ٔغٙاطیغی تغییز ٔی وٙذ، ٕٔىٗ عاخت

اِىتزٚ٘یه لذرت ٔی تٛا٘یٓ تا تغییز دادٖ فزوا٘ظ ٔٙثغ تغذیٝ ، 
.وٙتزَ یىٙٛاخت تزی تز رٚی عزػت ٔٛتٛرٞا داؽتٝ تاؽیٓ



موتورهای پله ای

ٝ ای اعت، وٝ در • ٘ٛع دیٍزی اس ٔٛتٛرٞای اِىتزیىی ٔٛتٛر پّ
آٖ یه رٚتٛر درٚ٘ی ، ؽأُ آٞٙزتاٞای دائٕی تٛعط یه  

دعتٝ اس آٞٙزتاٞای خارجی وٝ تٝ صٛرت اِىتزٚ٘یىی رٚؽٗ ٚ 
ٝ ای تزویثی اس  . خأٛػ ٔی ؽٛ٘ذ، وٙتزَ ٔی ؽٛد یه ٔٛتٛر پّ

ٔٛتٛرٞای  . ٚ یه عّٛ٘ٛئیذ اعت DCیه ٔٛتٛر اِىتزیىی 
ٜ ای در حاِتٟای   ٝ ای عادٜ تٛعط تخؾی اس یه عیغتٓ د٘ذ پّ
ٝ ای ٘غثتا  ٔٛلؼیتی ٔؼیٙی لزار ٔی ٌیز٘ذ، أا ٔٛتٛرٞای پّ

ٝ ای  . وٙتزَ ؽذٜ ، ٔی تٛا٘ٙذ تغیار آراْ تچزخٙذ ٔٛتٛرٞای پّ
وٙتزَ ؽذٜ تا وأپیٛتز یىی اس فزٟٔای عیغتٕٟای تٙظیٓ  

ٔٛلؼیت اعت، تٛیضٜ ٚلتی وٝ تخؾی اس یه عیغتٓ 
.دیجیتاَ دارای وٙتزَ فزٔاٖ یار تاؽٙذ



روتور قفسی

تیؾتز ٔٛتٛرٞای جزیاٖ ٔتٙاٚب اس ایٗ ٘ٛع رٚتٛرٞا  •
اعتفادٜ ٔی وٙٙذ تٝ طٛری وٝ ٔی تٛاٖ ٌفت ٕٞٝ 

ٔٛتٛرٞای خاٍ٘ی ٚ ٔٛتٛرٞای عثه صٙؼتی اس ایٗ ٘ٛع  
رٚتٛر لفغی یا لفظ عٙجاتی . رٚتٛرٞا اعتفادٜ ٔی وٙٙذ

٘اْ خٛد را تٝ خاطز ؽىّؼ ٌزفتٝ؛ دٚ ریًٙ در دٚ ا٘تٟای  
ٜ ا٘ذ ؽىّی  ٝ ٞای تٝ ٞٓ ٚصُ ؽذ رٚتٛر وٝ تٝ ٚعیّٝ ٔیّ

ٝ ٞا . تمزیةً ؽثیٝ یه لفظ تؾىیُ ٔی دٞٙذ ایٗ ٔیّ
ػٕٛٔاً اس جٙظ إِٓیٙیْٛ یا ٔظ ٞغتٙذ ٚ در تیٗ  

ٜ اعت ٝ ٞای الیٝ الیٝ ؽذٜ فٛالدی ریختٝ ؽذ  .ٚرل



عزػت )یه ٔٛتٛر اِمایی رٚتٛر لفغی در ٍٞٙاْ تی تاری  •
تٟٙا ٔمذار وٕی ا٘زصی اِىتزیىی تزای ( تزاتز تا ٔیذاٖ دٚار

تّفات )ٚ تّفات ٔغی ( اصطىان)جثزاٖ تّفات ٔىا٘یىی 
ٔصزف ( ایجاد ؽذٜ تٝ دِیُ ٔماٚٔت ٞادی ٞای اِىتزیىی

أا سٔا٘ی وٝ تار ٔٛتٛر افشایؼ ٔی یاتذ ٔیشاٖ . ٔی وٙذ
تزای جثزاٖ فؾار  )جزیاٖ جاری در رٚتٛر افشایؼ ٔی یاتذ 

(ٚاردٜ تٝ ٔحٛر ٔٛتٛر



روتور سیم پیچی

سٔا٘ی وٝ ٔماٚٔت عز راٜ رٚتٛر لاتُ تغییز تاؽذ، رٚتٛر را •
ٓ پیچی ؽذٜ ٔی ٘أٙذ یىی اس وارتزدٞای ایٗ ٘ٛع رٚتٛرٞا در . عی

.ٔٛلؼیت ٞایی اعت وٝ تٝ عزػت ٔتغیز ٘یاس اعت
ٓ پیچی  • در ٔمایغٝ تا ٔٛتٛرٞا رٚتٛر لفغی، ٔٛتٛرٞای رٚتٛر عی

ٝ ٞای ِغشاٖ دارای ٞشیٙٝ  ٖ تز ٞغتٙذ ٚ تٝ ػّت اعتٟالن حّم ٌزا
ٝ داری تاالتزی ٘یش ٞغتٙذ، لثُ اس تِٛیذ تجٟیشات وٙتزَ  تؼٕیز ٚ ٍ٘

عزػت اِىتزٚ٘یىی ایٗ ٔٛتٛرٞا تٟتزیٗ راٜ تزای وٙتزَ عزػت  
تٛد٘ذ ٕٞچٙیٗ ایٗ ٔٛتٛرٞا ٔی تٛا٘ٙذ در ِحظٝ ؽزٚع تٝ وار ٌؾتاٚر 

ٜ ٞای تزا٘شیغتٛری  . تاالتزی داؽتٝ تاؽٙذ اعتفادٜ اس وٙتزَ وٙٙذ
فزوا٘ظ راٞی ٔٙاعة تزای وٙتزَ دٚر ٔٛتٛرٞای جزیاٖ ٔتٙاٚب 
ٓ پیچی   اعت ٚ ایٗ اس تٕایُ تزای اعتفادٜ اس ٔٛتٛرٞای رٚتٛر عی

ٝ اعت .واعت



سرعت موتور آسنکرون
عزػت در یه ٔٛتٛر جزیاٖ ٔتٙاٚب تٝ دٚ ػأُ فزوا٘ظ ٚ تؼذاد لطة ٞای ٔٛتٛر تغتٍی •

:دارد ٚ اس فزَٔٛ سیز تٝ دعت ٔی آیذ
:وٝ•
•NS ٖٚعزػت ٔیذاٖ دٚار یا عزػت عٙىز(r. p. m)
•f  (ٞزتش)فزوا٘ظ ٔٙثغ جزیاٖ ٔتٙاٚب
•P پیچی تٝ اسای ٞز فاس اعت ٓ .تؼذاد لطة ٞای عی
ایٗ اختالف عزػت را . ٔیشاٖ عزػت ٚالؼی رٚتٛر ٕٞیؾٝ اس عزػت ٔیذاٖ دٚار وٕتز اعت•

در حاِت تی تاری . ٕ٘ایؼ ٔی دٞٙذ( تٝ ٔؼٙی ِغشػ slipٔخفف ) Sِغشػ ٔی ٘أٙذ ٚ تا 
تا  2عزػت رٚتٛر تٝ عزػت عٙىزٖٚ خیّی ٘شدیه خٛاٞذ تٛد ٚ در تار ٘أی ٔٛتٛر ِغشؽی تیٗ 

ٔیشاٖ ِغشػ در . ٘یش ٔی رعذ ٪7درصذ خٛاٞذ داؽت وٝ در تزخی ٔٛتٛرٞا ایٗ ِغشػ تا  3
:یه ٔٛتٛر جزیاٖ ٔتٙاٚب اس راتطٝ سیز تٝ دعت ٔی آیذ

:وٝ•
•Nr عزػت رٚتٛر(r. p. m)
•S  ٗتاؽذ 0ٚ  1ٔیشاٖ ِغشػ اعت وٝ ٔی تٛا٘ذ ػذدی تی..



معیارهای انتخاب موتور

تٛدٖ ٔٙثغ تغذیٝدردعت -1•
ؽزط یا ػٛأُ راٜ ا٘ذاسی -2
ٝ ٞای راٜ ا٘ذاسی -3 ٔٙاعة( عزػت–ٌؾتاٚر )ٔؾخص
عزػت ػّٕىزد وار ٔطّٛب-4
لاتّیت واروزدٖ تٝ جّٛ ٚ ػمة -5
ٝ ٞای  -6 (ٚاتغتٝ تٝ تار)ؽتاب ٔؾخص
تاسدٜ ٔٙاعة در تار اعٕی -7
تٛا٘ایی تحُٕ اضافٝ تار-8
اطٕیٙاٖ اِىتزیىی ٚ حزارتی-9

لاتّیت ٍٟ٘ذاری ٚ ػٕز ٔفیذ-10
(ا٘ذاسٜ، ٚسٖ،  ٔیشاٖ صذا، ٔحیط اطزاف)ظاٞز ٔىا٘یىی ٔٙاعة -11
ٞشیٙٝپیچیذٌی وٙتزَ ٚ  -12




