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ماشین الکتریکی چیست؟

دستگاهی برای تبادل ماشین های الکتریکی امروزه در زندگی بشر نقش مهمی دارند و

؛ یا مانند انرژی بین دو حالت انرژی الکتریکی و مکانیکی هستند، مانند موتور و ژنراتور

.ترانسفورماتور یک سطح ولتاژ را به سطح دیگر تبدیل می کنند

گاه شوند وانواع ماشین های الکتریکی قادر هستند تا باعث تغییراتی در سطح ولتاژ دست

گاه و سیستم به طور معمول به عنوان یک واسط و رابط میان سیستم های الکتریکی یک دست

.مکانیکی آن عمل می کنند

مفاهیم .در قرن گذشته، انواع ماشین های الکتریکی مورد تحول عظیمی قرار گرفته اند

ه جدید در طراحی و کنترل، باعث گسترش کاربردهای آنها در زمینه های مختلف شد

.ه می شوندآنها در بسیاری از کاربردهای صنعتی به عنوان بخشی اصلی در نظر گرفت.است



ث
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انواع ماشین های الکتریکی
طبقه «نوع جريان الكتريكي»و«نوع تبديل انرژی»ماشین های الکتریکی از دو دیدگاه

.بندی می شوند

:از نظر نوع جريان الكتريكي-۱

(AC)ماشین های الکتریکی جریان متناوب-الف

(DC)ماشین های الکتریکی جریان مستقیم-ب

:از نظر نوع تبديل انرژی-۲

.ل می کنندژنراتور های الکتریکی که انرژی مکانیکی را به انرژی الکتریکی تبدی-الف

.کنندموتورهای الکتریکی که انرژی الکتریکی را به انرژی مکانیکی تبدیل می-ب
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موتور های الکتریکی

در . اندامروزه، موتورهای الکتریکی کاربردهای فراوان و متنوعی در صنایع پیدا کرده

دا کرد تمامی کارخانه ها یا واحدهای صنعتی، می توان انواع موتورهای الکتریکی را پی

موتور .که با اندازه ها و توان های مختلف، بارهای گوناگون را به حرکت در می آورند

موتورهای بیشتر. الکتریکی انرژی الکتریکی را به انرژی مکانیکی تبدیل می کند

د نیروی الکتریکی از راه تقابل میدان های مغناطیسی و هادی های حامل جریان برای تولی

های زیادی دارند و بسیاری از موتورها و ژنراتورها شباهت . گرداننده استفاده می کنند

. رعکسگونه های موتورهای الکتریکی را می توان به عنوان ژنراتور هم به کار برد، یا ب

(DC)و جریان مستقیم( AC)موتورهای الکتریکی نیز به دو دسته اصلی جریان متناوب 

.تقسیم می شوند
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AC:موتور های الكتريكي 

عتی، قسمت با گسترش شبکه های جریان متناوب و استفاده از برق سه فاز به عنوان برق صن

سه های زیادی از صنعت، روی محور الکتروموتورهای جریان متناوب و خصوصاً موتورهای

ورهای جریان فاز کار می کنند، و مهم تر اینکه الکتروموتورهای جریان متناوب نسبت به موت

به . ی هستندمستقیم دارای ساختمان ساده تر، عمر مفید بیشتر و تعمیر و نگهداری راحت تر

موتورهای جريانهمین دالیل، در اغلب کارخانجات و کارگاه ها بجز در موارد خاصی از

.استفاده می شودمتناوب

:به دو دسته مهم تقسیم می شوندACموتورهای الکتریکی 

موتورهای آ سنكرون-۱

موتورهای سنكرون-۲
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موتورهای سه فاز سنكرون

ر، است که صرف نظر از تغییرات بار مکانیکی روی روتوACموتور سنکرون نوعی موتور

برابر تعداد دور روتوردر این موتورها، تعداد دور.همواره با سرعت ثابتی می چرخد

یا « نکرونموتورهای س»به همین دلیل به آنها. استاستاتور حوزه مغناطیسی سیم پیچ های 

سیم پیچ به؛در موتورهای سنکرون از دو منبع ولتاژ استفاده می شود. می گویند« همزمان»

. اعمال می شودهای استاتور منبع ولتاژ متناوب و به سیم پیچ های روتور منبع ولتاژ مستقیم

دی دارنداین موتورها ساختمان پیچیده، راه اندازی مشکل، تعمیر و نگهداری با هزینه زیا

.و به همین دلیل به جز در موارد خاصی مورد استفاده قرار نمی گیرند
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موتور سه فاز آسنكرون

ر حوزه این موتورها برخالف موتور سنکرون، همیشه تعداد دور روتور آن ها کمتر از تعداد دو

«  رهمزمانغی»یا « آسنکرون»به همین دلیل به آنها موتورهای . مغناطیسی دوار استاتور است

فاده می برای راه اندازی موتورهای آسنکرون از یک منبع جریان متناوب است.گفته می شود

ز سیم پیچ در نتیجه، عبور جریان ا. شود و ولتاژ متناوب به سیم پیچی استاتور اعمال میشود

.های استاتور باعث تولید میدان مغناطیسی دوار  می گردد

ه این میدان، روتور را حامل جریان می کند و در اثر نیروی وارد شده از طرف میدان دوار ب

تن موتورهای آسنکرون به دلیل سادگی ساختمان و نداش. روتور موجب حرکت آن می شود

رون به موتورهای آسنک. کلکتور، بیش تر از موتورهای سنکرون در صنعت به کار می روند

.صورت تک فاز و سه فاز کاربرد فراوانی دارند
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DC:موتور های الكتريكي 

انرژی الكتريكي جريان دسته ای از موتورهای الکتریکی دوار است کهDCموتور 

.تبدیل می کندانرژی مكانیكيرا بهمستقیم

.از سه قسمت عمده به صورت زير تشكیل شده اندDCموتور های 

فریموآهنیههستگردد؛میتقسیمشنتوسریپیچسیمدوبهمیدانپیچسیم:استاتور-۱

.هستنداستاتوراصلیاجزایموتور،

روتوراصلیاجزایشود؛میشناختهنیزآرمیچرعنوانبهDCموتورروتور:روتور-۲

.هستندهایاتاقانوپیچیسیمهسته

دارد؛دهعهبرراگردانکلکتوربهجریانانتقالوظیفهجاروبک:نگهدارندهوجاروبک-3

.هستندDCالکتریکیموتورهایدرگشتاورکردنیکسوعاملکلکتوروجاروبک



رو برای مشاهده آموزش های بیشتر پیج ما

.فالو و الیک کنید
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