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مستقيمموتورهاي جريان 

DC Motors 
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دانشكده مهندسي برق
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موتورهاي جريان مستقيم
 

 

سرعت تنظيم درصد

موتورهاي انواع DC

مستقل تحريك موتور )Separately Excited(

موازي يا شنت موتور )Shunt(

 سري موتور  )Series(

دايم مغناطيس با موتور  )Permanent-Magnet(

 كمپوند يا تركيبي موتور )Compounded(
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موتورهاي جريان مستقيم
 

 

معادل مدار
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موتورهاي جريان مستقيم
 

ماشين كنندگي مغناطيس منحني DC
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تحريك مستقل و شنت DCموتور 

Separately Excited and Shunt DC Motors
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مدار معادل موتور تحريك مستقل

تحريك مستقل و شنت DCموتور 
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مدار معادل موتور شنت

تحريك مستقل و شنت DCموتور 



 
 

شنت موتور ترمينال مشخصه
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شنت موتور ترمينال مشخصه
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سرعت-مشخصه گشتاور
موتور تحريك مستقل و شنت  

با عكس العمل آرميچر

سرعت-مشخصه گشتاور
موتور تحريك مستقل و شنت  

با سيم پيچي جبران ساز

تحريك مستقل و شنت DCموتور 



 
 

جبران پيچي سيم با شنت دقيقه بر دور ١٢٠٠ ولت، ٢٥٠ بخار، اسب ٥٠ موتور يك :١ مثال 

 مطلوب .است دقيقه بر دور ١٢٠٠ آن باري بي سرعت كه است شده داده شكل مطابق كننده

:است

آمپر؟ ١٠٠ ورودي جريان در موتور سرعت )الف

آمپر؟ ٢٠٠ ورودي جريان در موتور سرعت )ب

آمپر؟ ٣٠٠ ورودي جريان در موتور سرعت )ج

موتور سرعت-گشتاور مشخصه منحني رسم )د
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١ مثال حل:

)الف
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در بي باري: 

تحريك مستقل و شنت DCموتور 



 
 

١ مثال حل ادامه:

)ب

)ج
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١ مثال حل ادامه:

)د
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١ مثال حل ادامه:
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سرعت-مشخصه گشتاور
موتور شنت  

١مثال 

تحريك مستقل و شنت DCموتور 



كنترل سرعت

موتورهاي تحريك مستقل و شنت
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سرعت كنترل تكنيك  هاي: 

oميدان مقاومت تغيير

oآرميچر ولتاژ كنترل

oآرميچر مدار به سري مقاومت افزودن
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 ميدان مقاومت تغيير تكنيك
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تعادل دوباره در سرعتي باالتر



 
 

ميدان مقاومت تغيير تكنيك 
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در محدوده كار نرمال موتور
از بي باري تا بار كامل

تحريك مستقل و شنت DCموتور 



 
 

 آرميچر ولتاژ كنترل تكنيك
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تعادل دوباره در سرعتي باالتر



 
 

 آرميچر ولتاژ كنترل تكنيك

21

www.Ghaffarpour.ir

تاثير كنترل ولتاژ ترمينال
سرعت -بر مشخصه گشتاور

تحريك مستقل و شنت DCموتور 



 
 

آرميچر مدار به سري مقاومت افزودن
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تاثير مقاومت سري آرميچر
سرعت -بر مشخصه گشتاور

تحريك مستقل و شنت DCموتور 



 
 

مقاومت با با شنت دقيقه بر دور ١٢٠٠ ولت، ٢٥٠ بخار، اسب ١٠٠ موتور يك :٢ مثال 

 تلفات و آرميچر العمل عكس .است شده داده اهم ٤١/٦٧ ميدان مقاومت و اهم ٠/٠٣آرميچر

 سرعت و آمپر ١٢٦ خط جريان داراي موتور فرضي، بار براي .است كردني صرفنظر ماشين

.آوريد بدست را اهم ٥٠ ميدان مقاومت در موتور سرعت .است دقيقه بر دور ١١٠٣ اوليه

.است ثابت آرميچر جريان كه است اين بر فرض سهولت جهت
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٢ مثال حل:
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با فرض ثابت بودن جريان آرميچر

تحريك مستقل و شنت DCموتور 
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موتور فرضي، بار براي و شود بسته مستقل تحريك صورت به ٢ مثال موتور اگر :٣ مثال 

 .است دقيقه بر دور ١١٠٣ اوليه سرعت ولت، ٢٥٠ آرميچر ولتاژ و آمپر ١٢٠ خط جريان داراي

.آوريد بدست را موتور سرعت يابد كاهش ولت ٢٠٠ به آرميچر ولتاژ اگر
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٣ مثال حل:
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سري DCموتور 

The Series DC Motor
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مدار معادل موتور سري

سري DCموتور 



 
 

سري موتور ترمينال مشخصه

30

www.Ghaffarpour.ir سري DCموتور 



 
 

سري موتور ترمينال مشخصه
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سري موتور ترمينال مشخصه
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سرعت-مشخصه گشتاور
موتور سري 

سري DCموتور 



 
 

مجموع .مي دهد نشان را ساز جبران پيچي سيم با ولت ٢٥٠ سري موتور زير شكل :٤ مثال 

 منحني و بوده دور ٢٥ ميدان پيچي سيم دور تعداد .است اهم ٠/٠٨ برابر سري مقاومت هاي

 قتيو موتور گشتاور و سرعت است مطلوب .است شده داده شكل مطابق كنندگي مغناطيس

.است آمپر ٥٠ آرميچر جريان

33

www.Ghaffarpour.ir سري DCموتور 



 
 

٤ مثال حل:
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از منحني مغناطيس كنندگي

سري DCموتور 



كمپوند DCموتور 

The Compounded DC Motor
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مدار معادل موتور تركيبي

شنت بلند

شنت كوتاه

كمپوند DCموتور 



 
 

كمپوند موتور انواع

اضافي كمپوند )Cumulatively Compounded(  

نقصاني كمپوند )Differentially Compounded(
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اضافي كمپوند موتور ترمينال مشخصه
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مقايسه موتور كمپوند با 
موتور شنت و سري 
در بار كامل يكسان

مقايسه موتور كمپوند با 
موتور شنت و سري 

در سرعت بي باري يكسان

كمپوند DCموتور 



 
 

نقصاني كمپوند موتور ترمينال مشخصه
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حالت ناپايدار

كمپوند DCموتور 



 

تعداد .مي دهد نشان را ساز جبران پيچي سيم با ولت ٢٥٠ كمپوند موتور زير شكل :٥ مثال 

 مطابق كنندگي مغناطيس منحني .است دور ٣ سري و دور ١٠٠٠ موازي ميدان پيچي سيم دور

 بر دور ١٢٠٠ موتور سرعت كه شده تنظيم طوري ميدان باري بي در .است شده داده شكل

 :است مطلوب .مي شود صرفنظر تلفات از و باشد دقيقه

باري بي در شنت ميدان جريان

اگر اضافي كمپوند در موتور سرعت  

اگر نقصاني كمپوند در موتور سرعت
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اول بخش – ٥ مثال حل:
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در بي باري =0

از منحني مغناطيس كنندگي

كمپوند DCموتور 



 

دوم بخش -٥ مثال حل:
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از منحني مغناطيس كنندگي

كمپوند DCموتور 



 

سوم بخش -٥ مثال حل:
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از منحني مغناطيس كنندگي

كمپوند DCموتور 



كنترل سرعت 

موتورهاي كمپوند
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سرعت كنترل تكنيك  هاي: 

oميدان مقاومت تغيير

oآرميچر ولتاژ كنترل

oآرميچر مدار سري مقاومت تغيير
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پايان
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