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  دس dc هبؿيٌْبي ،dc جبي ثِ ac تَصيغ ٍ اًتمبل تَليذ، ػيؼتوْبي اص ػوَهي گيشي ثْشُ ثِ تَجِ ثب•

.گيشًذ هي لشاس اػتفبدُ هَسد هَتَس ػٌَاى ثِ فشد ثِ هٌحلش عَس ثِ تمشيجبً حبضش حبل

  وبسثشدّبي اص ثؼيبسي دس سا dc هَتَسّبي هحجَثيت ٍ اػتجبس هغوئي، ّبدي ًيوِ هجذلْبي پيـشفت•

  ثب ّبي هحشوِ صهيٌِ دس dc هَتَسّبي ٌَّص اهش، ايي سغن ػلي .اػت دادُ لشاس تأثيش تحت كٌؼتي

  ػبيش ٍ ػمفي ّبي جشثميل ، ًَسد غلتىْبي : ًظيش يهَاسد .ّؼتٌذ اػتفبدُ هَسد  هتغيش ػشػت

.ثبؿذ هي ػشػت يب ٍ گـتبٍس دليك وٌتشل ًيبصهٌذ وِ وبسثشدّبيي

   ليفتشاوْب ٍ ( ؿٌبٍس لبيمْبي هثل) ؿًَذ هي اًذاصي ساُ ثبتشي ثب وِ ٍػبيلي دس ّوچٌيي هَتَسّب ايي•

.هي گيشًذ لشاس اػتفبدُ هَسد آّي ساُ لَوَهَتيَّبي اًذاصي ساُ ثشاي ٍ

  .سًٍذ هي وبس ثِ خَدسٍّب دس گؼتشدُ كَست ثِ دائن، آٌّشثبّبي ًَع اص ثيـتش وَچه، dc هَتَسّبي•

 ٍ پشٍاًِ هَتَسّبي ؿيـِ، ثش ثبال هَتَسّبي وي، پبن ثشف هَتَسّبي اػتبست، هَتَسّبي هثل

جبًجي لَاصم ػبيش اًذاصي ساُ ثِ هشثَط هَتَسّبي
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آٌّشثبي دائن  DCهَتَس 
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دٍ سٍتَس دٍ لغت ٍ چْبس لغت آٌّشثبي دائن   
ثذٍى جبسٍثه    DCثشاي هَتَس
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جشئيات ساختاري

  اكلي، لغجْبي ؿبهل هؼوَالً) هيذاى ػيؼتن :ثبؿذ هي لؼوت ػِ ؿبهل dc هبؿيي هؼوَل، عَس ثِ•

  .ووَتبتَس ٍ آسهيچش ، (وٌٌذُ ججشاى پيچْبي ػين ٍ ووَتبػيَى يب  ووىي لغجْبي

  جبي سٍتَس سٍي ثش آسهيچش وِ حبلي دس يبثذ، هي اػتمشاس آى اػتبتَس سٍي ثش dc هبؿيي هيذاى ػيؼتن•

 .ؿَد هي دادُ

  لغجْبي ثيي لغجْب ايي ؿذُ اًذ، عشاحي هبؿيي دس ووَتبػيَى ؿشايظ ثْجَد ثشاي ووىي لغجْبي•

  .گيشًذ هي لشاس اكلي

  لغجْبي هـبثِ ،ووَتبػيَى ثْجَد جْت لغت خَسدُ چبن پيـبًي دس ًيض وٌٌذُ ججشاى پيچ ػين•

  هَتَسّبي دس ٍ ثَدُ ليوت گشاى ثؼيبس وٌٌذُ ججشاى پيچْبي ػين الجتِ .سًٍذ هي وبس ثِ ووىي

.هيشًٍذ ثىبس ًبگْبًي دٍس تغييش ٍ ثبال ؿتبة وبسثشدّبي دس كشفب وَچه
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dcاستاتَر هاشيي 

  يَؽ .هي ثبؿذ ووَتبػيَى لغجْبي ٍ اكلي لغجْبي ،(اػتبتَس ّؼتِ يب) يَؽ ؿبهل dc هبؿيي اػتبتَس•

  ػول ًيض هيذاى ػيؼتن هىبًيىي ًگْذاسًذُ ػٌَاى ثِ اػت، هغٌبعيؼي هذاس اص ثخـي ايٌىِ ثش ػالٍُ

.وٌذ هي

 سيختِ فَالد ّبي يَؽ ػپغ .گشفت هي لشاس اػتفبدُ هَسد چذًي يىپبسچِ ّبي يَؽ گزؿتِ دس•

  همغغ ػغح چـوگيش وبّؾ ثبػث ُؿذ چذى جبيگضيي ،ثشاثش دٍ حذٍد دس اؿجبػي ؿبس چگبليثخبعش

.گشديذ هبؿيي اثؼبد ٍ ٍصى ًيض ٍ ّب يَؽ

  ػلت ثذيي اهش ايي .اػت هشػَم الىتشيىي فَالدّبي جٌغ اص هَسلي ّبي يَؽ اص اػتفبدُ حبضش حبل دس•

  وٌبس دس وِ ؿًَذ هي تغزيِ اػتبتيىي لذست هجذلْبي اص پيـشفتِ كٌؼتي هَتَسّبي اغلت وِ اػت

.وٌٌذ هي تضسيك هبؿيي دس ّبسهًَيىي جشيبًْبي هغلَة، هتغيش تغزيِ ػبصي فشاّن
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ِ ّبي اػتبتَس، ػبخت ثشاي ػوَهبً mm 180تب لبة اًذاصُ ثب هَتَسّبي دس•   بدُفاػت هَسد تىِ يه ٍسل

  .گيشدهي  لشاس

  ؿذُ جوغ اػتبتَس سٍي ثش اكلي هيذاى پيچْبي ػين ًوَدى پيچي ػين ثضسگتش، ّبي اًذاصُ ثشاي•

  اص لجل يؼٌي ًوبيذ، هي ايجبة سا اكلي لغت ثشاي هجضا ّبي ٍسلِ اص اػتفبدُ اهش ايي .گشدد هي هـىل

 .ؿَد هي ػَاس آى سٍي هيذاى پيچ ػين ٍ ؿذُ ػبختِ لغت ؿَد، پيچ هحل دس هجوَػِ ول ايٌىِ

هيذاى پيچْاي سين

  ػبيك، اص ّبيي اليِ ثب ّوشاُ اكلي هيذاى پيچْبي ػين ؿًَذ، هي هًَتبط اكلي لغجْبي وِ ٌّگبهي•

  .ؿًَذ هي پيچي ػين لغجْب سٍي هؼتميوبً
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  .ؿًَذ هي ثشدُ وبس ثِ گشد هؼي ػيوْبي ػوَهبً وَچه dc هبؿيٌْبي دس•

  كَست ثِ يب ٍ گشفتِ لشاس (هَاصي) ؿٌت پيچْبي ػين ثبالي دس اػت هوىي ػشي هيذاى پيچْبي ػين•

  اص هٌبػت عَس ثِ ثبيذ پيچي ػين دٍ حبلت، دٍ ّش دس .گيشًذ لشاس اػتفبدُ هَسد جذاگبًِ پيچي ػين

  .ثبؿٌذ ؿذُ ػبيك يىذيگش

  هي سًٍذ، وبس ثِ وَچه dc هبؿيي يه دس (ووَتبػيَى لغجْبي) ووىي لغجْبي وِ ٌّگبهي•

.ؿًَذ هي پيچي ػين ووىي لغت ثذًِ سٍي هؼتميوبً (گشد ػين اص) پيچْب ػين
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دائن آٌّزتاي هَتَرّاي 

  هؼتميوبً وِ ؿىل لَػي آٌّشثبي لغؼِ يه ثَػيلِ تحشيه هؼوَل، دائن آٌّشثبي dc هَتَس يه دس•

  .گشدد هي ايجبد اػت، ؿذُ ػَاس يَؽ سٍي

 گشدد هي هَجت سا ثيـتش ساًذهبى ثب ًيض ٍ تش ػجه ٍ تش وَچه هَتَسّبي ػوَهبً هؼئلِ ايي•

  هحشوْبي ًيض ٍ  ثشلي داس چشخ ّبي كٌذلي دس ٍ خَدسٍ ثِ هشثَط ٍػبيل دس ػبختبس، ايي اص اػتفبدُ•

.ثبؿذ هي هتذاٍل ثؼيبس  داس چٌگه ّبي جشثميل

  اهب يبثذ، تحمك ثيـتش يب لغت ؿؾ ثشاي دائن آٌّشثبي تحشيه ػيؼتوْبي اػت هوىي چِ اگش•

.گيشًذ هي لشاس اػتفبدُ هَسد گؼتشدُ كَست ثِ لغت چْبس ٍ لغت دٍ تشويجْبي
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  هحيغي يب ؿؼبػي جْت دس اػتفبدُ، هَسد دائن آٌّشثبي هبدُ ثِ ثؼتِ يه، ّش آٌّشثب لغت لغؼبت•

  .ؿًَذ هي هغٌبعيؼي

 هٌجش وِ ًوبيذ هي ايجبة سا هحيغي ؿذى هغٌبعيغ آلٌيىَ، آٌّشثبّبي پبئيي صدايي پؼوبًذ همذاس•

  آٌّي لغت ّبي وفـه ثب هؼوَالً آلٌيىَ آٌّشثبي لغجْبي .گشدد هي هحيغي تحشيىي ػيؼتن ثِ

.ؿًَذ هي تْيِ

  صدايي پؼوبًذ گيشًذ، هي لشاس اػتفبدُ هَسد (فشيت)ػشاهيىي يب وويبة خبن آٌّشثبّبي وِ ٌّگبهي•

  .دّذ هي سا ؿؼبػي جْت دس ؿذى هغٌبعيغ اجبصُ آًْب ثبالي

 سيختِ فَالد يَؽ ثِ كٌؼتي چؼت ثَػيلِ ػبدگي ثِ ؿذُ هغٌبعيغ پيؾ اص آٌّشثبي لغؼبت•

.چؼجٌذ هي
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 ًيض ٍ هًَتبط اص پغ هحل دس ؿذى هغٌبعيغ اهىبى هؼوَالً،(KA/m480- 240) آلٌيىَ آٌّشثبّبي•

  .داد خَاّذ سا تؼويش وبس ّشگًَِ اًجبم جْت صدايي هغٌبعيغ

  ػشاهيىي آٌّشثبّبي :آًْب ثبالي وٌٌذگي هغٌبعيغ هلضٍهبت ثذليل آٌّشثبّب ػبيش ًوَدى هغٌبعيغ اهب•

(KA/m1800- 875)، وجبلت-ػبهبسيَم آٌّشثبّبي (KA/m3980- 1590) ٍ آٌّشثبّبي ًيض  

  هوىي غيش تمشيجبً هحل دس آلٌيىَّب، ثب همبيؼِ دس(KA/m2790- 1590) ثَسٍى -آّي -ًئَديويَم

 .ثَد خَاّذ

  ّش ثِ .دّذ هي افضايؾ سا ػبخت ّضيٌِ ًيض ؿذُ هغٌبعيغ پيؾ اص آٌّشثبّبي لغؼبت وشدى ػَاس•

  ػولي غيش وَچه ػشاهيىي دائن آٌّشثبي هَتَسّبي دس وٌٌذگي هغٌبعيغ پيچْبي ػين ًلت حبل،

 تحويل وويبة خبن آٌّشثبّبي ثبالي ّضيٌِ هَتَس، اًذاصُ وبّؾ جْت هَاسد اغلت دس ٍ ثَدُ

  .گشدد هي
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آرهيچز

  حتي يب (هتش هيلي 2 ضخبهت تب) ضخين ًؼجتبً ّبي ٍسلِ هيذاى، هجوَػِ ػبخت دس تَاى هي چِ اگش•

  ّبي ٍسلِ dc هبؿيي آسهيچش دس ثشد، وبس ثِ سا (هَسق لـغت وفــىْبي ثـذٍى ثب) يىپـبسچِ لغجْبي

  لشاس اػتفبدُ هَسد (هتش هيلي0/65 ٍ 0/5 ،0/35 ضخبهت ثب) پبئيي تلفبت ثب ًبصن داس ػيليىَى فَالد

 .گيشًذ هي

  .ؿًَذ هي هحىن ّن سٍي فـبس ثب يىپبسچِ كَست ثِ هؼوَالً وَچه dc هبؿيٌْبي آسهيچش ّبي ٍسلِ•

.گشدًذ هي ايجبد تَْيِ هحَسي ّبي ػَساخ ثب هَالغ، ثؼضي دس ّب ٍسلِ ايي
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ٍرقِ آرهيچز ساختِ شذُ 
تا سَراخْاي تَْيِ
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آرهيچز پيچي سين

  گشد هؼي ّبديْبي اص دٍسي چٌذ پيچْبي ػين وَچه،dc هبؿيي آسهيچش پيچي ػين ثشاي•

  .گيشد هي لشاس اػتفبدُ هَسد

 هبؿيٌْبي هَسد دس ٍ ثبؿذ، هي اليِ چٌذ پيچي ػين يه هؼوَالً dc هبؿيي آسهيچش پيچي ػين•

   ػبدُ هَجي يب  ػبدُ حلمَي ّبي پيچي ػين عَسيىِ ثِ .اػت اليِ دٍ پيچي ػين ايي وَچه

  .داد لشاس اػتفبدُ هَسد تَاى هي سا

 ػين اص هؼيش ّش دس جشيبى همذاس اص اٍل، دسجِ دس پيچي ػين ًَع دٍ ثيي اًتخبة ولي، عَس ثِ•

.داساػت سا آهپش 250 هبوضيوَم همذاس ػوالً وِ وٌذ هي تجؼيت آسهيچش پيچي
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كوَتاتَر

  ػبيك يىذيگش اص وِ ثبؿٌذ هي ؿىل اي گَُ هؼي تيغِ تؼذادي ؿبهل وَچه dc هبؿيي يه ووَتبتَس•

  .ؿًَذ هي هتلل آسهيچش ّبديْبي ثِ ٍ ثَدُ

 ػبختِ (ًمشُ دسكذ 5 ؿبهل حذٍداً) ًمشُ ثب هخلَط هغ يب وـيذُ ػخت هغ اص ووَتبتَس ّبي تيغِ•

.داد جَؽ ٍ ًوَدُ لحين سا آسهيچش ّبي ّبدي ثتَاى تب گشدًذ هي فشاّن ؿذُ پْي ّبي لجِ ثب ٍ ؿذُ

  هىبًيىي خَاف ثبيذ يىذيگش، اص ووَتبتَس ّبي تيغِ ًوَدى ػبيك جْت ؿذُ ثشدُ وبس ثِ ّبي وٌٌذُ جذا•

 ثِ هختلف ػَاهل ثيي اص ووَتبػيَى، ويفيت وِ اػت ػلت ثذيي اهش ايي .ثبؿٌذ داؿتِ پبيذاسي ٍ همبٍم

.داسد ثؼتگي اػت ٍاثؼتِ ػبيك ضخبهت ثِ لغؼبً وِ تيغِ تب تيغِ كحيح فبكلِ
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  الن -ؿذُ تجضيِ هيىبي تشويت اص ػوَهبً هٌظَس ايي ثشاي ؿذُ ثشدُ وبس ثِ ّبي وٌٌذُ جذا•

 (ؿَد هي ًبهيذُ ػبهيىبًبيت وِ) اپَوؼي -سصيي -خبلق هيىبي تشويت ثب يب (هيىب دسكذ96)اي ؿيـِ

.هي ثبؿٌذ

 هـخق سا وٌٌذُ جذا استجبع لبثليت ٍ ػختي وٌٌذُ، ػخت هبدُ ًَع ٍ سفتِ وبس ثِ هيىبي دسجِ•

.هي ًوبيذ
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جارٍتك لَاسم

  ػبيمي هبدُ ثب يَؽ يه سٍي وِ ثبؿذ هي جبسٍثه ّبي ًگْذاسًذُ اص اي هجوَػِ ؿبهل  جبسٍثه لَاصم•

  هي جبي خَد دس هٌبػت ػختي ٍ الىتشيىي ّذايت لبثليت ثب سا وشثٌي جبسٍثىْبي ٍ ؿذُ ػَاس هٌبػت

.دٌّذ

  تجْيض تٌظين لبثل فٌش يه ثب اػت، ثبص آى تِ ٍ ػش وِ اػت فلضي اي جؼجِ ٍالغ دس  جبسٍثه ًگْذاسًذُ•

  ٍ ؿذُ آى داخل ًگْذاسًذُ، اًتْبي اص جبسٍثه .گشدد هي هؼتمش ووَتبتَس ػغح ثِ ًضديه ثؼيبس ٍ ؿذُ

.هي گيشد لشاس ووَتبتَس ػغح ثشاثش دس فـبس ثب فٌش يه ثَػيلِ ديگش اًتْبي اص

  دػتشع دس گشافيتهتبل يب الىتشٍگشافيت ػخت، وشثي عجيؼي، گشافيت اص ؿذُ ػبختِ جبسٍثىْبي•

.ّؼتٌذ
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  دس اهب اػت خَثي هىبًيىي هـخلبت داساي ثبال ػشػت دس وٌٌذُ ػخت سصيي يه وِ عجيؼي گشافيت•

.(هَجَد سصيي همذاس اص ًبؿي) داسد ووي ّذايت لبثليت ػَم

  دس اػتفبدُ جْت جبسٍثىْب ايي ؿَد هي اتلبل ٍلتبط افت افضايؾ هَجت پبييي ّذايت لبثليت •

.ثبؿٌذ هي هٌبػت  ،اػت ًشفتِ وبس ثِ آًْب دس ووىي لغجْبي هؼوَالً وِ وَچه هَتَسّبي

  ٍ ػبئيذگي هَجت جبسٍثىْب ايي ػختي .ًوبيذ هي اسائِ سا اسصاى اهب ػخت جبسٍثىْبيي ػخت وشثي•

  .گشدد هي ووَتبتَس صيبد ًؼجتبً فشػَدگي

  هَسد ثضسگتش پبئيي دٍس هَتَسّبي اص ثؼضي دس ٍ ثخبس اػت اص وؼشي هبؿيٌْبي دس اغلت جبسٍثىْب ايي•

.هي گيشًذ لشاس اػتفبدُ
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 كٌؼتي هَتَسّبي دس گؼتشدُ عَس ثِ ثٌبثشايي، ٍ داسًذ پبئيٌي ػبئيذگي همذاس الىتشٍگشافيت جبسٍثىْبي•

.ؿًَذ هي ثشدُ وبس ثِ ًمل ٍ حول وبسثشدّبي ٍ

  اتلبل ٍلتبط افت پبئيي همذاس اهش ايي وِ ثبؿٌذ هي داسا سا ثباليي ّذايت لبثليت گشافيت هتبل جبسٍثىْبي•

 اػتبست هَتَسّبي هثل ثبال جشيبى پبئيي ٍلتبط وبسثشدّبي ثشاي جبسٍثه ًَع ايي .گشدد هي هَجت سا

.ثبؿذ هي هٌبػت اتَهجيل

 ٍ  هَافك ؿيت ؿؼبػي، :سٍؽ ػِ ايي .اػت هؼوَل ووَتبتَس دس جبسٍثىْب وبسگيشي ثِ جْت سٍؽ ػِ•

.ثبؿٌذ هي ووَتبتَس حشوت  هخبلف ؿيت

  ثش هٌغجك آًْب هشوض خظ وِ هؼٌي ثذيي سًٍذ، هي وبس ثِ ؿؼبػي كَست ثِ جبسٍثىْب هَاسد ثيـتش دس •

هي ًتيجِ سا چشخؾ جْت دٍ ّش دس هـبثِ ػولىشد ثب هَتَسي سٍؽ، ايي .ثبؿذ هي ووَتبتَس ؿؼبع

  .دّذ
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 جْت دس جبسٍثىْب اػت هوىي اػت تغييش لبثل غيش چشخؾ جْت وِ ثبال ػشػت ثب ّبي هبؿيي دس•

.ؿًَذ هتوبيل ووَتبتَس حشوت هخبلف جْت دس يب هَافك

 .ثبؿذ هي دسجِ 10-15 حذٍد دس اًحشاف ػوَدي صاٍيِ هَافك، ؿيت ثب جبسٍثه ًگْذاسًذُ آسايؾ دس •

 چپ ػوت ثِ جبسٍثه توبع تمَيت ثشاي ؿؼبػي ًيشٍي ٍ اكغىبن فٌش، ًيشٍي حبلت ايي دس

.پيًَذًذ هي ّن ثِ ًگْذاسًذُ

  ثيي ايصاٍيِ ثب ووَتبتَس حشوت جْت خالف دس جبسٍثىْب هخبلف، ؿيت ثب جبسٍثه ًگْذاسًذُ آسايؾ دس•

  ػوت جبًجي ػغح ثيي توبع ًيشٍي حبلت، ايي دس .ؿًَذ هي هٌحشف لبئن خظ اص دسجِ 30 -40

  .ثبؿذ هي اكغىبن ًيشٍي هخبلف جبسٍثه، ًگْذاسًذُ جبًجي ػغح ٍ جبسٍثه ساػت
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طزاحي هحاسثات

:ؿَد هي ثبصًَيؼي ايٌجب دس dc هبؿيي خشٍجي هؼبدلِ

 

          

  دس هتَػظ ؿبس چگبلي يب ٍيظُ هغٌبعيؼي ثبسگزاسي KW، Bav ثشحؼت (Pa) آسهيچش تَاى عَسيىِ ثِ

  تشتيت ثِ D  ٍ L ثشهتش، ّبدي آهپش ثشحؼت ٍيظُ الىتشيىي ثبسگزاسيac تؼال، ثشحؼت َّايي فبكلِ

.ثبؿٌذ هي rev/s ثشحؼت ػشػت n ٍ هتش ثشحؼت ّؼتِ عَل ٍ َّايي فبكلِ لغش

طزاحي هاشيٌْاي جزياى هستقين
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   .ؿذ لبئل تفبٍت هبؿيي تَاى ًبهي همبديش ٍ (Pa)آسهيچش تَاى ثيي ثبيذ•

  طًشاتَس تَاى ًبهي همذاس اص جبسٍثه توبع اص ًبؿي تلفبت ٍ آسهيچش ٍ ػشي هيذاى هؼي تلفبت ػجت ثِ •

.وٌذ هي تجبٍص

.وٌذ هي تجبٍص تَاى ًبهي همذاس اص ّؼتِ ٍ هىبًيىي تلفبت ػجت ثِ ًيض هَتَس يه ثشاي•

  .ؿَد فشم ثشاثش هَتَس يه ًبهي تَاى ثب اػت هوىي آسهيچش تَاى اٍليِ، عشاحي هشحلِ دس •

 داسا سا تَجْي لبثل همذاس ّؼتِ ٍ هىبًيىي تلفبت ثبال، ػشػت ثب هَتَسّبي دس وِ ؿَد دلت ثبيذ•

.ثبؿٌذ هي

طزاحي هاشيٌْاي جزياى هستقين



طزاحي هاشيٌْاي جزياى هستقين

  ثيؾ تب ؿًَذ هي عشاحي عَسي هَتَسّب اتَهجيل، اػتبست هَتَسّبي هثل وبسثشدّب اص ثؼضي دس•

.ػبصًذ ثشآٍسدُ سا گـتبٍس تشجيحبً تَاى، ًيبص اص

 ػىَى گـتبٍس تب اػت الصم ًوَد تؼييي سا هَتَس عَل ٍ لغش ثتَاى ايٌىِ ثشاي هَتَسّب ايي دس•

 .ؿَد هـخق آى
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  .ثبؿذ Bav ثب ثشاثش ٍ ثبثت لغجي گبم ػشتبػش دس ؿبس چگبلي وِ وٌين هي فشم •

  دس ٍ يبفتِ افضايؾ لغجْب ثيي ًبحيِ دس كفش اص لغجي گبم ػشاػش دس ؿبس چگبلي ٍالؼي تَصيغ حميمت دس •

.هيشػذBg يؼٌي خَدهبوضيوَم همذاس ثِ لغت ووبى صيش
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  تَصيغ ضشيت فشضي، ؿىل هؼتغيل تَصيغ صيش ػغح ثِ حميمي ؿبس تَصيغ هٌحٌي صيش ػغح ًؼجت    •

.ؿَد هي ًبهيذُ (Kf )هيذاى

:ثٌبثشايي ؿَد، فشم لغت گبم ثِ لغت ووبى ًؼجت كَست ثِ  Kf تمشيجي عَس ثِ اػت هوىي    •

قطب گام

قطب كمان
         ,        
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.هي ؿَد اًتخبة 0/75 ٍ 0/6 ثيي هؼوَالً ψ همذاس       •

 فبكلِ ؿبس چگبلي ثشاي همذاس اًتخبة دس ػبهل، تٌْب فمظ ًِ اهب اكلي، وٌٌذُ هحذٍد ػبهل       •

.ثبؿذ هي آسهيچش ّبي دًذاًِ ٍ ّؼتِ اؿجبع dc هبؿيي يه دس َّايي
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  اػتفبدُ هَسد هَاصي ّبي وٌبسُ ثب ّبي دًذاًِ وِ داسد ٍجَد اهىبى ايي وَچه هَتَسّبي ثيـتش دس   •

  صيش كَست ثِ ٍ ؿذُ ٍالغ دًذاًِ پبيِ دس دًذاًِ چگبلي هبوضيوَم ػوَهبً حبل ّش دس اهب .گيشًذ لشاس

:ؿَد هي هحبػجِ

 تجبٍص تؼال 1/8 اص دًذاًِ چگبلي پيه وِ گشدد اًتخبة ًحَي ثِ ثبيذ َّايي فبكلِ ؿبس چگبلي همذاس      •

  .ًىٌذ

  اًذاصُ اص ثيؾ افضايؾ ٍ هغٌبعيؼي اؿجبع هَجت همذاس ايي اص ثبالتش ثِ دًذاًِ ؿبس چگبلي افضايؾ      •

mmf ٍ هي ؿَد تحشيه ػيؼتن عشاحي هـىالت.

ِ ّب دس آٌّي تلفبت     • ِ ّب دس ؿبس چگبلي ثب دًذاً .يبثذ هي افضايؾ دًذاً
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  ون همبديش ثبيذ ثبال ػشػت هَتَسّبي دس آسهيچش، دس اًذاصُ اص ثيؾ آٌّي تلفبت ايجبد اص جلَگيشي ثشاي•

.:داد لشاس اػتفبدُ هَسد سا ؿبس چگبلي

  ثِ هشثَط ووتش همبديش .اػت هتغيش تؼال 0/8 ٍ 0/3 ثيي وَچهdcهبؿيي ّبي دس Bg همذاس    •

  .هي ثبؿذ وَچىتش اثؼبد ثب هبؿيي ّبي

آٍسد ثذػت هشثَعِ ًوَداس اص  تَاى هي  سا اٍليِ همبديش    •
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تارگذاري الكتزيكي

ثِ افضايؾ دهـبي هجـبص، ووَتبػـيَى،     dcهشثَط ثِ يه هبؿيي ( ac)همذاس ثبسگزاسي الىتشيىي ٍيظُ     •

.ساًذهبى ٍ ّضيٌِ ػبخت هحذٍد هي ؿَد

افضايؾ دهبي ثبالتش ػين پيچي آسهيچش سا هَجت هي ؿـَد ٍ ثٌـبثشايي ًيبصهٌـذ هـَاد      acهمذاس ثبالتش     •

. ػبيمي والع ثبالي گشاى ليوت تش هي ثبؿذ

ػبيك ثٌـذي ؿـذُ هـي    ( دسجِ ػبًتي گشاد 155) Fدس هبؿيٌي وِ ثب هبدُ والع  acثشاي هثبل، همذاس    •

هـَسد اػـتفبدُ   ( دسجِ ػـبًتي گـشاد   105) Aدسكذ ثيـتش اص حبلتي ثبؿذ وِ ػبيك والع  40تَاًذ حذٍد 

.  لشاس هي گيشد

ّوچٌيي، ًَع هحفظِ ٍ ؿيَُ خٌه ػبصي  ثِ وبس گشفتِ ؿذُ،  افضايؾ دهـبي  هبؿـيي ٍ دس  ًتيجـِ       •

.همذاس ثبسگزاسي الىتشيىي ٍيظُ هشثَط ثِ عشاحي سا  تؼييي هي ًوبيذ



افشايش اًذٍكتاًس سين  
پيچْاي آرهيچز

طَل ّستِافشايش  
يقشيارّاي عو  

افشايش تعذاد 
ّاديْاي آرهيچز

ووَتبػيَى ػبهل هحذٍد وٌٌذُ اكلي دس اًتخبة ، ًذاسًذ ووىيثشاي هبؿيٌْبيي وِ لغجْبي 

:هي ثبؿذ ثبسگزاسي الىتشيىي ٍيظُ 

تارگذاري افشايش 
الكتزيكي ٍيژُ

كاّش قطز

تخزية 
كوَتاسيَى

  .اػت هتش ثش ّبدي  آهپش 24000 تب 8000 ثيي  هؼوَالً ac وَچه، هَتَسّبي هَسد دس
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ثذػـت   هشثَعِجْت عشاحي اٍليِ  دسهبؿيٌْبي ثب لغت ووَتبػيَى سا هي تَاى اص ًوَداس  acهمبديش    •

آٍسد 

. اسائِ ؿذُ اًذ Bهمبديش هتَػظ دس ايي ًوَداس ثشاي هبؿيٌْبي ثب ػبيك والع     •

.همبديش ووتش سا هي تَاى ثشاي هبؿيي ثذٍى لغت ووَتبػيَى هَسد اػتفبدُ لشاس داد   •

ّش دٍ هوىي اػت ثِ هيضاى لبثل تَجْي، دس هَتَسّـبيي   acٍ  چگبلي ؿبسبيذ دلت داؿت وِ همبديش ث   •

.وٌٌذ افضايؾ يبثذ وِ ثِ كَست همغؼي ٍ هتٌبٍة وبس هي
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تعذاد قطثْا
  لغت ّبي تؼذاد ثب يىؼبى ػشػت ثشاي هي تَاى سا dc هبؿيي يه هتٌبٍة، جشيبى هبؿيي ّبي ثشخالف•

.ًوَد عشاحي هختلف

  سضبيت ٍ هٌبػت عشاحي ّبي وِ اػت هَجَد لغت ّب تؼذاد اص وَچىي خيلي هحذٍدُ حبل، ايي ثب•

.هي دّذ ًتيجِ سا ثخـي

ِ اي ثِ ثبيذ لغت ّب تؼذاد عَسولي، ثِ •   حذالل ثب هغبثك هبؿيي عشاحي هـخلبت وِ ؿَد اًتخبة گًَ

  .ثبؿذ ػبخت ّضيٌِ ووتشيي ٍ فؼبل هبدُ ٍصى
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  جشيبى ّب ٍ) آسهيچش ّؼتِ دس هتمبثل ؿبس فشوبًغ لغجْب، تؼذا اًتخبة دس اكلي وٌٌذُ هحذٍد ػبهل   •

2Pn ثشاثش وِ ثبؿذ هي (آسهيچش ّبدي ّبي دس  .اػت /

  .هي ؿَد اًتخبة ّشتض 50 تب 25 ثيي آسهيچش فشوبًغ همذاس هؼوَالً   •

  ؿبس چگبلي ثَد، خَاّذ ّشتض 50 اص ثيـتش ًيض لغت دٍ ثب حتي فشوبًغ وِ ثبال، ػشػت ػولىشدّبي دس   •

.ؿَد داؿتِ ًگِ پبئيي حذ دس ثبيذ آسهيچش ّؼتِ ٍ ّب دًذاًِ دس

 عَل ؿذى وَتبّتش ٍ لغت گبم ؿذى وَچىتش ثبػث هؼيي لغش يه ثشاي ّب لغت تؼذاد افضايؾ   •

 آسهيچش پيچي ػين دس سفتِ وبس ثِ هغ ٍصى وبّؾ ٍ آسهيچش هؼي تلفبت وبّؾ ٍ اًتْبيي اتلبالت

:ؿَد هي تؼشيف صيش كَست ثِ لغت گبم .هي گشدد

p
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  وبّؾ ٍ هيذاى هغ ٍصى ًبچيض وبّؾ ثِ هٌجش هؼيي لغش يه ثشاي لغجْب تؼذاد افضايؾ ايي، ثش ػالٍُ

 هؼي تلفبت تب ؿًَذ هي هَجت ػَاهل ايي دٍي ّش .ؿَد هي هيذاى پيچ ػين دٍسّبي آهپش تَجِ لبثل

  .پزيشد كَست تش ػبدُ هيذاى پيچْبي ػين تَْيِ ٍ يبفتِ وبّؾ هيذاى

 ٍجَد اهىبى ايي لغجْب تؼذاد افضايؾ ثب ثٌبثشايي .هي ثبؿذ هتٌبػت لغجْب تؼذاد ثب هؼىَع عَس ثِ يَؽ ؿبس

ِ جَيي آٌّي لغؼبت ٍصى دس تب داسد   .ؿَد كشف

افضايؾ تؼذاد لغجْب

افضايؾ تلفبت ّؼتِ آسهيچش وبّؾ تلفبت هؼي
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  .ؿًَذ هي عشاحي لغت 4 يب 2 ثب وَچه dc هَتَسّبي اتفبق ثِ لشيت اوثش•

ِ اي اًتخبة هي ؿَد وِ گبم لغت ووتش اص • ؿذُ ٍ  mm 380هؼوَالً تؼذاد لغت ّب ثِ گًَ

.ّشتض تجبٍص ًىٌذ 50فشوبًغ دس آسهيچش اص 



تعييي ضزية خزٍجي

  L  ٍD هحاسثِ جذاگاًِ  D2Lهحاسثِ حجن فعال  

طَل ٍ قطز آرهيچز

اًتخاب هقاديز هٌاسة تزاي
تارگذاري ّاي الكتزيكي ٍ هغٌاطيسي ٍيژُ 
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دس  m/s 30ػـشػتْبي ثـبالتش اص   . هحذٍديت اكلي دس اًتخبة لغش آسهيچش ػـشػت هوبػـي سٍتـَس اػـت    

ػـشػت  . آسهيچش ّضيٌِ ػبخت سا افضايؾ دادُ ٍ هـىالت هشثَط ثِ ووَتبػيَى سا دس پي خَاٌّـذ داؿـت  

.هتش ثش ثبًيِ ثبؿٌذ 25تب  8وَچه ثبيذ ثيي  dcهوبػي هَتَسّبي 

.وبّؾ ًؼجت ٍصى هغ غيش فؼبل ثِ ٍصى ّبديْبي فؼبل سا دس ثش داسدآسهيچش ثب عَل صيبد،   •

اص ػَي ديگش، تَْيِ هبؿيٌْبيي وِ عَل ّؼتِ آًْب صيبد اػت هـىل هي ثبؿذ   •

  اًتخبة لغت گبم ثِ عَل ًؼجت ثشاي هٌبػت  همذاس يه هزوَس، ػَاهل  گشفتي ًظش دس ثب هؼوَالً  •

.گشدد هي
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.اًتخبة هي گشدد 0/9تب  0/6وَچه، ًؼجت           هؼوَالً ثيي  dcثشاي هَتَسّبي    •

ِ اي اًتخبة ؿَد وِ ػبيش همبديش dcٌّگبم عشاحي هحذٍدُ اي اص هَتَسّبي    • ، لغش آسهيچش ثبيذ ثِ گًَ

.ًبهي سا ثتَاى ثب تغييش عَل تَدُ ّبدي ثذػت آٍسد


L
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افشايش 
فاصلِ 
َّايي 

كاّش تغييز شكل هيذاى تَسيلِ 
عكس العول آرهيچز

ًاشي اس )كن كزدى تلفات ضزتاى 
(شيارّاي آرهيچز

عولكزد ًزهتز ٍ تَْيِ تْتز

افشايش آهپز دٍرّاي سين پيچ 
هيذاى
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 1/5تب  1هؼوَالً عشاحي ّبي سضبيت ثخؾ ٍ هٌبػت ٍلتي ثذػت هي آيٌذ وِ همبديش فبكلِ َّايي ثيي 

.دسكذ گبم لغت ثبؿٌذ
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ووَتبػيَى خَة صهبًي ثذػت هي آيذ وِ چگبلي ؿبس فبكلِ َّايي ثِ تذسيج اص هشوض لغت وـبّؾ يبفتـِ   

هٌحٌي تَصيغ ؿبس فبكلِ ّـَايي ثـب تغييـشات    . ٍ ٌّگبهي وِ ثِ هحَس ثيي دٍ لغت هي سػذ ثِ كفش ثشػذ

.ًبگْبًي، هـىالتي سا دس ووَتبػيَى هَجت ؿذُ ٍ هوىي اػت ًَيض هغٌبعيؼي سا تمَيت وٌذ
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جْت دػتيبثي ثِ ؿىل هيذاى هغلَة، پيـبًي لغت ثبيذ ثِ ؿىلي ثبؿذ وِ فبكلِ َّايي، ثـِ تـذسيج      •

. دس هؼبفت ثيي هشوض لغت تب لجِ ّبي لغت افضايؾ يبثذ

.ثشاثش فبكلِ َّايي دس هشوض لغت اػت 1/5عَل فبكلِ َّايي دس لجِ ّبي لغت هؼوَالً حذٍد    •
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سين تٌذي آرهيچز

هـَجي ػـبدُ ثـَدُ ٍ دس     يـب وَچه هؼوَالً حلمَي ػـبدُ   dcاًتخبة ػين ثٌذي آسهيچش ثشاي هَتَسّبي 

.ؿَد ثيـتش هَاسد ًَع دٍم تشجيح دادُ هي

. ثشاثش تؼذاد آًْب دس ػين ثٌذي هَجي ػبدُ اػت P/2ّب دس ػين ثٌذي حلمَي ػبدُ      تؼذاد ّبدي

ثشاثش ػغح همغغ ّبدي هَسد ًيبص  P/2هجوَع ػغح همغغ ّبدي ثِ وبس سفتِ دس ػين ثٌذي هَجي ػبدُ 

اػتفبدُ اص تؼذاد ووتش ّبديْب ثب ػغح همغـغ ثضسگتـش   . دس ػين ثٌذي حلمَي ثشاي ّوبى هبؿيي هي ثبؿذ

هٌجش ثِ وـبّؾ   گشفتِدس ػين ثٌذي هَجي هَجت هي گشدد تب اص ػغح ؿيبس ثْشُ ثشداسي ثْتشي كَست 

.ّضيٌِ ػبخت گشدد
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.هضيت آؿىبس ػين ثٌذي حلمَي، وبّؾ جشيبى دس هؼيشّبي هَاصي  اػت   •

ػين ثٌذي ّبي حلمَي دس ثؼضي اص هَتَسّبي حول ٍ ًمل جْت وبّؾ اًـذاصُ ٍ ٍصى هَتـَس ثـِ وـبس        •

. هي سًٍذ

ػين ثٌذي آسهيچش ثبيذ هغبثك ثب هبوضيوَم ٍلتبط ثيي تيغِ ّـبي هجـبٍس ووَتـبتَس اًتخـبة ٍ عشاحـي         •

. گشدد تب اص تخليِ الىتشيىي ؿذيذ جلَگيشي ؿَد

.هحذٍد هي ًوبيٌذ V 30هؼوَال ٍلتبط ثيي تيغِ ّبي هجبٍس سا تحت ؿشايظ وبسي هختلف ثِ     •
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ّـبي ثـذٍى ػـين     هبوضيوَم ٍلتبط ثيي تيغِ ّبي هجبٍس ووَتبتَس دس حبلت ثي ثبسي ٍ ثبسداسي ثشاي هبؿيي

:وٌٌذُ ثِ كَست صيش اػت پيچ ججشاى

a
Lv

g
B

c
N

c
T

c
E 2

چگـبلي ؿـبس    سا ثب افـضايؾ هيذاى ػىغ الؼول آسهيچش اثش ّبي ثذٍى ػين پيچ ججشاى وٌٌذُ،  دس هبؿيي

، دس ًظش هي گيشًذدسكذ 25هبوضيوَم دس فبكلِ َّايي دس حبلت ثبسداسي وبهل ثِ هيضاى 

تعذاد دٍرّاي ّز سين پيچ تعذاد سين پيچْاي هتصل شذُ تيي تيغِ ّاي هجاٍر

چگالي شار هاكشيوَم در فاصلِ َّايي در حالت تي تاريطَل آرهيچز

ٍ ثشاي ػين  1تؼذاد ػين پيچْبي هتلل ؿذُ ثيي تيغِ ّبي هجبٍس ثشاي ػين پيچي هَجي ػبدُ ثشاثش 

.ّب هي ثبؿذ پيچي حلمَي ػبدُ ًلف تؼذاد لغت
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، تؼـذاد  (n)، ػـشػت  (E)آسهيچـش    emfّوچٌـبى وـِ دس ريـل آهـذُ، اص     ( Z)تؼذاد ّبديْبي آسهيچـش  

:هـخق هي گشدد( p)ٍ تؼذاد لغجْب ( φ)، ؿبس لغت (a)هؼيشّبي هَاصي 

.  آسهيچش دس هشحلِ اٍليِ عشاحي، الصم اػت تب افت ٍلتبط آسهيچش سا تخويي ثضًين emfثشاي هحبػجِ 

.  ايي وبس هوىي اػت ثب ايذُ گشفتي اص ؿىل صيش اًجبم گيشد

np

Ea
Z
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:جشيبى ّش هؼيش دس ػين پيچي آسهيچش ثشاي هَتَسّبي ؿٌت ثشاثش اػت ثب

.ثبؿذ هي ؿٌت هيذاى جشيبى If ٍ هَتَس وبهل ثبس جشيبى I آسهيچش، جشيبى Ia  :عَسيىِ ثِ

  تخويي ؿذُ، دادُ  I اص دسكذي كَست ثِ If آى دس وِ لجل ؿىل اص اػت هوىي ؿٌت هيذاى جشيبى

.ؿَد صدُ

a

II

a

I
I fa

Z
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، همذاسي سا ثـشاي چگـبلي جشيـبى فـشم ًوـَدُ ٍ      ( Iz) ثب داؿتي جشيبى تخويي صدُ ؿذٓ ّبدي آسهيچش 

:ػغح همغغ ّبدي سا ثِ كَست صيش هحبػجِ هي ًوبئين

ثبيذ ثبالتشيي چگبلي جشيبى هوىي وِ يه هَتَس هغبثك هـخلـِ ّـبي عشاحـي ٍ ثشعـشف ًوـَدى         •

.هالحظبت عشاحي حشاستي اسائِ هي ًوبيذ، اًتخبة گشدد

ايي اهش ًِ تٌْب ثِ كشفِ جَيي دس هغ آسهيچش هٌتْي هي ؿَد ثلىِ ايي اهىبى سا فشاّن هي وٌذ تـب      •

.ؿيبسّبي آسهيچش ثب ػوك ون هَسد اػتفبدُ لشاس گيشد وِ ثِ ووَتبػيَى ًيض ووه هي وٌذ

a

z
z

I
a
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گبّي اٍلبت، ػين ّـبي دٍ سٍوــِ   . ثب هشاجؼِ ثِ جذٍل اػتبًذاسد ػيوْب،  ػين هَسد ًظش اًتخبة هيگشدد

.هَسد اػتفبدُ لشاس هي گيشًذ وِ سٍوؾ سٍيي دس ثشاثش خشاؿيذگي ٍ ػبيؾ همبٍم هي ثبؿذ

آهپش ثش هيلي هتش هشثغ تغييـش   7تب  3همذاس چگبلي جشيبى هؼوَل ثشاي هَتَسّبي وبهالً ثؼتِ وَچه ثيي 

.هي وٌذ

همذاس چگـبلي  . همبديش ثيـتش، ثشاي هبؿيي ّبي ػشػت ثبالي تَْيِ ؿذُ ثب في هَسد اػتفبدُ لشاس هي گيشًذ

.جشيبى ثبيذ ثشاي هَتَسّبي ثب وبسوشد دٍسُ اي ثِ عَس لبثل تَجْي افضايؾ دادُ ؿَد

وَچه ثش سٍي دػتگبّْبي ػين پيچ اًجبم گشفتـِ ٍ ػـپغ    dcػين ثٌذي آسهيچش تمشيجبً ّوِ هَتَسّبي 

.ثِ ؿيبسّبي اص پيؾ ػبيك ثٌذي ؿذُ اًتمبل دادُ هي ؿًَذ
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ثشاثش همبٍهت ّـش هـذاس    Ra  ،1/aهمبٍهت آسهيچش . ّبدي ٍجَد داسد z/aدس ّش هذاس هَاصي ثِ تؼذاد  

. هَاصي اػت

sma dLL 53.22  

:عَل دٍس هتَػظ آسهيچش سا هي تَاى اص ساثغِ صيش تخويي صد
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همبٍهت ػين ثٌذي آسهيچش سا هي تَاى ثب اػتفبدُ اص هؼبدلِ فَق دس يه دهـبي هؼـيي ثذػـت آٍسد، ثـِ     

دسجـِ ػـبًتي    25هؼوـَالً دهـبي   )عَسيىِ هتٌبظش ثب آى دهب همذاس همبٍهت هخلَف ثذػت هـي آيـذ   

.همذاس هزوَس ثشاي تغبثك ثب دهبي ػولىشد هي ثبيؼت تلحيح ؿَد(. گشاد

:همبٍهت ػين ثٌذي آسهيچش ثشاثش اػت ثب
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شيارّاي آرهيچز
ثب داؿتي همبديش تمشيجي ثذػت آهذُ تؼذاد ّبدي ّبي آسهيچش ٍ ػغح همغغ آًْـب، حـبل الصم اػـت تـب     

.ّبدي ّب سا دس ؿيبسّبي آسهيچش جبي دّين

ِ جَيي دس هبدُ ػبيمي خَاّذ ؿذ ِ جَيي ثـِ ثْـبي   . اًتخبة تؼذاد ووتش ؿيبسّب هَجت كشف اهب ايي كشف

.ووَتبػيَى ضؼيف تش ٍ ضشثبى ؿبس ثيـتش خَاّذ ثَد

سلَوتـبًغ  . ضشثبى ؿبس اص تغييش سلَوتبًغ هؼيش ؿبس وِ ًتيجِ چشخؾ آسهيچش اػت ًبؿـي هـي ؿـَد   

فبكلِ َّايي ثب ٍضؼيت آسهيچش ٌّگبهي وِ تؼذاد ؿيبسّبي ّش لغت يه ػذد كحيح اػت تغييـش هـي   

صهبًي وِ آسهيچش هي چشخذ، ؿبس فبكلِ َّايي ثِ ضشثبى دسآهذُ ٍ ايي ضـشثبى دس پيــبًي لغـت    . وٌذ

.تَليذ تلفبت آٌّي ًوَدُ ٍ ًَيض هغٌبعيؼي سا افضايؾ خَاّذ داد
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:تب ثَدُ يب ايٌىِ 3ثِ عَس ولي، تؼذاد ؿيبسّبي ثيي لجِ ّبي لغجْبي هجبٍس ثبيذ حذالل 

. ثبؿذ 10ثبيذ ثشاثش يب ثضسگتش  ثبصاي ّش لغتاػت، تؼذاد ؿيبسّب 0/7ثشاثش ثب  ψثب همذاس فشم ايٌىِ •

ؿـيبسّبي  اص اػتفبدُ اص تؼذاد صيبد ؿيبس ثـشاي ّـش لغـت،     ثشايثشاي هَتَسّبي ثب لغش آسهيچش وَچه •

. آسهيچش ًيوِ ثؼتِ  هَسد اػتفبدُ لشاس خَاٌّذ گشفت

هيلـي هتـش هـي ثبؿـذ، اهـب ثـشاي ثؼضـي اص         25تب  15وَچه ثيي  dcدس هَتَسّبي هؼوَل گبم ؿيبس •

.هيلي هتش هَسد اػتفبدُ لشاس گيشد 15هَتَسّبي خيلي وَچه هوىي اػت الصم ثبؿذ تب همذاس ووتش اص 
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ػبهل هْن ديگشي وِ ٌّگبم اًتخبة تؼذاد ؿيبسّب ثبيذ هَسد ثشسػي لشاس گيشد، هٌبػت ثَدى تؼـذاد  •

ؿيبسّب جْت ػين پيچي ثب تَجِ ثِ تؼذاد ول والفْـبي ػـين پيچـي ٍ ثبصٍّـبي وـالف دس ّـش ؿـيبس        

.ثبؿذ هي

. تؼذاد ؿيبسّب ثبيذ عَسي اًتخبة ؿَد وِ تؼذاد ّبديْبي ّـش ؿـيبس يـه ػـذد كـحيح صٍد ثبؿـذ      •

.ّوچٌيي، تؼذاد ّبديْبي ّش ؿيبس ثبيذ ثش تؼذاد ثبصٍّبي والف دس ّش ؿيبس تمؼين پزيش ثبؿذ

اص ساثغـِ صيـش هحبػـجِ    ( يب دًذاًِ)پغ اص تلوين گيشي دس هَسد تؼذاد ؿيبسّبي آسهيچش، گبم ؿيبس    •

:هي ؿَد

S

D
s
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ثٌـبثشايي، ػوـك   . دس كَستي وِ اص ؿيبسّبي ػويك اػتفبدُ ؿـَد، ساوتـبًغ آًْـب صيـبد خَاّـذ ثـَد         •

ؿيبسّبي ثِ وبس سفتِ دس هَتَسّبي ثذٍى لغت ووىي، ثب تَجِ ثِ ثشسػي كَست گشفتِ ثش سٍي پٌْـبي  

.ثشاثش هبوضيوَم پٌْبي آى هحذٍد هي ؿَد 4دًذاًِ، حذٍداً ثِ 

هيلي هتش ثِ ًذست ثب ؿيبسّبيي عشاحي هي ؿًَذ وـِ ػوـك آًْـب     150هَتَسّبي ثب لغش آسهيچش تب    •

ثب ايي حـبل هوىـي اػـت ؿـيبسّبي ػويـك تـش ثـشاي هبؿـيي ّـبيي وـِ           . هيلي هتش ثبؿذ 22ثيـتش اص 

.لغت ّبي ووىي داسًذ ثِ وبس ثشدُ ؿًَذ

گبم ؿيبس عَسي اًتخبة هي گشدد وِ ؿيبسّبي ثذػت آهذُ فضبي وبفي سا ثشاي جبي دادى والفْبي   •

ػين پيچ آسهيچش ّوشاُ ثب ول هَاد ػبيك ثٌذي داؿتِ ٍ ًيض دًذاًِ ثِ اًذاصُ وبفي پْـي ثبؿـذ تـب ثـذٍى     

وَچه ؿـيبسّبي رٍصًمـِ    dcدس ثيـتش هَاسد، دس هَتَسّبي . ايٌىِ اؿجبع ؿَد ثتَاًذ ؿبس سا حول ًوبيذ

.اي هَسد اػتفبدُ لشاس هي گيشًذ



طزاحي هاشيٌْاي جزياى هستقين

كوَتاتَر ٍ جارٍتكْا

. ّويـِ ثب تؼذاد والفْـبي ػـين پيچـي آسهيچـش ثشاثـش اػـت       dcّبي ووَتبتَس يه هبؿيي  تؼذاد تيغِ

دس حبلت ثي ثبسي ًجبيذ ثيــتش   وِّبي ووَتبتَس ثَػيلِ ٍلتبط ثيي تيغِ ّبي هجبٍس  ووتشيي تؼذاد تيغِ

.، هـخق هيـَدٍلت ثبؿذ15اص 

.ثشاثش لغش آسهيچش هي ثبؿذ 0/8تب   0/6لغش ووَتبتَس هؼوَالً ثيي    •

ثِ عَس ولي، ثشاي همذاس ًبهي هؼيي، دس كـَستي وـِ همـذاس ًـبهي ٍلتـبط هَتـَس وـبّؾ يبثـذ لغـش             •

. ووَتبتَس ثضسگتشي هَسد ًيبص خَاّذ ثَد

ػَاهل ديگشي وِ الصم اػت ٌّگبم تلوين گيشي دس هَسد اًذاصُ لغش ووَتـبتَس هـَسد ثشسػـي لـشاس        •

.گيشًذ، ػشػت هوبػي ووَتبتَس، فبكلِ ثيي ثبصٍّبي جبسٍثه ٍ گبم تيغِ ووَتبتَس هي ثبؿٌذ



طزاحي هاشيٌْاي جزياى هستقين

ًگِ داؿتِ ؿَد چـشا وـِ ػـشػت ثيــتش ؿـشايظ       ػشػت هوبػي ووَتبتَس ثبيذ ووتش اص    •

.ووَتبػيَى سا ثذتش هي وٌذ

ًگِ داؿـتِ ؿـَد ثـشاي هثـبل،      V/mm 3گشاديبى ٍلتبط دس اهتذاد هحيظ ووَتبتَس ثبيذ پبئيي تش اص    •

هيلـي   74ٍلت ثبيذ  220حذالل فبكلِ ثيي ثبصٍّبي جبسٍثه دس اهتذاد ػغح ووَتبتَس ثشاي يه هَتَس 

.هتش ثبؿذ
گبم تيغِ ووَتبتَس ٍ ضخبهت جبسٍثه، پٌْبي ًبحيِ ووَتبػيَى ٍ تؼـذاد والفْـبي تحويـل وٌٌـذُ        •

هيلـي هتـش ثبؿـذ     4دس كـَستي وـِ گـبم تيغـِ ووَتـبتَس ووتـش اص       . ووَتبػيَى سا هـخق هي ًوبيٌذ

:ثٌبثشايي. هـىالت ووَتبػيَى افضايؾ هي يبثذ
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طزاحي هاشيٌْاي جزياى هستقين

.ضخبهت جبسٍثه ثبيذ ثِ گًَِ اي اًتخبة ؿَد وِ ثتَاًذ دٍ تب ػِ تيغِ ووَتبتَس سا ثپَؿبًذ   •

عَل ووَتبتَس اص عشيك فضبي هَسد ًيبص جْت خَاثبًـذى جبسٍثىْـب ٍ هؼـبحت ثيشًٍـي الصم جْـت         •

.پشاوٌذُ ػبصي حشاست ايجبد ؿذُ تَػظ تلفبت آى، تؼييي هي گشدد

 25تـب   10عَل ووَتبتَس هَتَسّبي وَچه هؼوَالً ثشاثش ثب هجوَع اًذاصُ هحَسي جبسٍثه ثِ اضبفِ     •

. هيلي هتش هي ثبؿذ



طزاحي هاشيٌْاي جزياى هستقين

ٍ اص تلفـبت  ( افـت اتلـبل  )ووَتـبتَس  / تلفبت دس ػغح ثيشًٍي ووَتبتَس اص افت ٍلتـبط توـبع جبسٍثـه    

همبديش هتَػظ افت اتلبل جبسٍثه، چگبلي جشيبى ٍ ضشيت اكـغىبن ثـشاي   . اكغىبن ًبؿي هي گشدد

.هَاد جبسٍثه هختلف دس جذٍل صيش دادُ ؿذُ اًذ



طزاحي هاشيٌْاي جزياى هستقين

تلفبت اكغىبن ثِ فـبس جبسٍثه، ػشػت هوبػي ووَتبتَس ٍ ثِ ضشيت اكغىبن ثيي ووَتبتَس ٍ جبسٍثه 

يبثذ ضشيت اكغىبن ضشيت اكغىبن تبثؼي اص ػشػت هي ثبؿذ، ٌّگبهي وِ ػشػت افضايؾ. ٍاثؼتِ اػت

.وبّؾ هي يبثذ

ضزية اصطكاک جارٍتك سطح  تواس ّوِ جارٍتكْا

فشار اتصال جارٍتكسزعت هواسي كوَتاتَر

:تلفبت اكغىبن سا هي تَاى ثِ كَست صيش هحبػجِ ًوَد

cbBbf vPAW 



طزاحي هاشيٌْاي جزياى هستقين

اتعاد يَغ ٍ قطة
ػغح همغغ لغت ثب هبوضيوَم چگبلي ؿبس دس ثذًِ لغت هحـذٍد هـي گـشدد ٍ استفـبع لغـت عـَسي       

.اًتخبة هي ؿَد وِ ثتَاى والفْبي ػين پيچ هيذاى سا جبي دادُ ٍ ثِ عَس هؤثش ًيض خٌه ؿًَذ
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دسكذ ثيـتش اص همذاس ؿبسي دس ًظش گشفتِ ؿَد وِ دس  20تب  10ثِ ػلت ًـت، ؿبس دس ثذًِ لغت ثيي 

آسهيچش هَسد ًيبص اػت  emfّش لغت ثشاي تَليذ 

.تؼال دس ًظش گشفتِ ؿًَذ 1/8تب  1/2چگبلي ؿبس دس ثذًِ لغت ثيي 

فشم وشد ٍ عَل هبدُ فؼبل ٍ هؤثش لغت ( L)سا هي تَاى ثشاثش ثب عَل آسهيچش  Lpعَل هحَسي لغت 

:ثٌبثشايي. ثشاثش عَل هىبًيىي دس ًظش گشفت 0/95سا هي تَاى  ( Lpi)  هَسق



طزاحي هاشيٌْاي جزياى هستقين

mmf   ِهيذاى ٍ استفبع لغت ٍاثؼـت

ثِ ّن ثَدُ ٍ ّيچيه دس ايي هشحلِ 

آهپش دٍسّبي هَسد .هؼلَم ًوي ثبؿٌذ

ًيبص ّش لغـت جْـت ػجـَس ؿـبس دس     

لغت ٍ يَؽ هوىي اػت دس اثتـذا ثـِ   

ثشاثش گبم لغت تخوـيي   2000اًذاصُ 

.صدُ ؿَد

اص ًظـش خٌـه    لغت، عشاحي ػين پيچ هيذاى سا ًيض mmfاستفبع لغت، ػالٍُ ثش تأثيشگزاسي سٍي •

. ػبصي تحت تأثيش لشاس هي دّذ

دس كَستي وِ استفبع لغت ثيـتش اص حذ هؼيٌي افضايؾ يبثذ، اًذاصُ هَتَس ثـِ كـَستي غيـش ضـشٍسي       •

.افضايؾ خَاّذ يبفت

ph pilpb



طزاحي هاشيٌْاي جزياى هستقين

: دس هشحلِ اٍليِ عشاحي يَؽ فشم هي وٌين 

ثشاثش پٌْبي ثذًِ لغت دس ًظش گشفتِ  1/5تب  1استفبع لغت هوىي اػت ثشاي لغجْبي هؼتغيل ؿىل ثيي 

. ؿَد

اگش لغجْبي هذٍس يىپبسچِ هَسد اػتفبدُ لشاس گيشًذ، استفبع لغت سا هي تَاى ثشاثـش ثـب ًلـف لغـش ػـغح      

.همغغ لغت فشم وشد

 ثشاي يَؽ ؿبس چگبلي .آيذ هي ثذػت يَؽ ؿبس چگبلي ثشاي همذاسي گشفتي ًظش دس ثب ػپغ  يَؽ ػوك

:ثٌبثشايي .ؿَد گشفتِ ًظش دس تؼال 1/6 تب 1/5 ثيي هَسق ّبي يَؽ ثشاي ٍ تؼال 1/2 سيختِ فَالد
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طزاحي هاشيٌْاي جزياى هستقين

هيذاى تٌذي سين طزاحي

  فشم ثب .ثبؿذ هـخق ثبيذ لغت mmf وٌين، عشاحي سا هيذاى پيچي ػين ثتَاًين ايٌىِ اص لجل 

  .ًوَد هحبػجِ تَاى هي سا هيذاى دٍسّبي آهپش هَتَس، هختلف لؼوتْبي دس ؿبس چگبلي هٌبػت همبديش

. هيلي هتش تجبٍص ًوبيذ 50تب  40ًجبيذ اص  ضخبهت ػين پيچ هيذاى  

.ٍات ثش هتش هشثغ فشم ؿَد 750تب  500ثيي  تلفبت هجبص دس ػغح ثيشًٍي ػين پيچي هيذاى 

 .آهپش ثش هيلي هتش هشثغ دس ًظش گشفتِ ؿَد 2/5تب  1/2ثيي  چگبلي جشيبى ّبدي ػين پيچي هيذاى 

:ولي عَس ثِ



طزاحي هاشيٌْاي جزياى هستقين

تَاى تلف ؿذُ اص ػغح ػين پيچ هيذاى دس ّش هتش اص استفبع ػين پيچ وـِ اص ػـغَب ثـباليي ٍ پـبئيٌي     

:خبسد هي گشدد، ثشاثش اػت ثب

:ثب اػت ثشاثش هيذاى پيچي ػين هتَػظ دٍس عَل
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طزاحي هاشيٌْاي جزياى هستقين

:ثشاثش اػت ثب جشيبى هيذاى 

 همغغ ػغح ، استفبع ٍاحذ دس دٍسّب تؼذاد ثشحؼت تَاى هي سا هيذاى پيچ ػين استفبع ٍاحذ دس هغ حجن

:ًوَد ثيبى صيش كَست ثِ هيذاى پيچ ػين هتَػظ دٍس عَل ٍ  ّبدي

  m/mlanv fcfcfccf

3610

fcfcf aI 

  همذاس عَسيىِ ثِ ثبؿذ 0/65 تب 0/4 ثيي   هيذاى پيچي ػين دس هغ  اؿغبل ضشيت وٌين هي فشم حبل

  هيذاى پيچ ػين استفبع عَل ٍاحذ دس هغ حجن .ثبؿذ هي وَچه همغغ ػغح ثب ّبديْبي ثشاي ووتش

:ثب اػت ثشاثش
mmflbv cffcfccf /         3



طزاحي هاشيٌْاي جزياى هستقين

تلفبت هؼي تَليذ ؿذُ ثبيذ ثب تَاى تلف ؿذُ اص ػغح ػين پيچ دس ّش هتش اص استفـبع ػـين پـيچ  ثشاثـش     

 :ثٌبثشايي. ثبؿذ

  :ثب اػت ثشاثش  همبٍهت

m/
a

ln
R

fc

fcfc

n 





610

6

22

10
2






fc

fcfc

fcfcffc
a

ln
apl

: آًْب ثبصًَيؼي ٍ هشثَعِ هؼبدالت اص اػتفبدُ ثب

122 102  cffcfcfcffc flbpl
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طزاحي هاشيٌْاي جزياى هستقين

:آهپش دٍسّب دس ّش هتش اص استفبع ػين پيچ هيذاى ثشاثش اػت ثب

:ثب ثَد خَاّذ ثشاثش هيذاى ّبدي دس جشيبى چگبلي

:ًوَد هشتت دٍثبسُ صيش كَست ثِ هيذاى پيچ ػين استفبع آٍسدى ثذػت جْت تَاى هي سا هؼبدلِ
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طزاحي هاشيٌْاي جزياى هستقين

اص ( دسكـذ گـبم لغـت    10تـب   5ثيي )استفبع لغت ، جذاي اص استفبع وفـه لغت ، ثبيذ اًذوي ثضسگتش 

. دس ًظش گشفتِ ؿَد استفبع ػين پيچ هيذاى 

:داسين ّبدي جشيبى چگبلي همذاس جبگزاسي ثب

  دادُ اختلبف ػشي هيذاى پيچي ػين ثِ پيچي ػين فضبي دسكذ 20 حذٍد ووپًَذ هَتَسّبي دس

.ؿَد هي
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طزاحي هاشيٌْاي جزياى هستقين

  :ثب اػت ثشاثش هيذاى پيچي ػين همبٍهت

: داسين لغت ّش دٍسّبي آهپش تؼذاد آٍسدى ثذػت ثشاي
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طزاحي هاشيٌْاي جزياى هستقين

  دس تب اػت الصم ثبؿذ، هي گشهب وٌٌذُ تؼييي هيذاى پيچ ػين سٍي لغت ّش دس دٍسّب تؼذاد آًجبوِ اص

  تب 500 ثيي هجبص همبديش ثب سا آى ٍ هحبػجِ هيذاى پيچي ػين اص ػغح ٍاحذ دس سا تلفبت هشحلِ ايي

  .وٌين همبيؼِ هشثغ هتش ثش ٍات 750

  :اص ػجبستؼت ػغح ٍاحذ دس ؿذُ تَليذ تَاى ٍ

  phblA ffcfcsf  2

2
2
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:ثب اػت ثشاثش تمشيجي عَس ثِ لغت تؼذاد p ثشاي وٌٌذُ خٌه ثيشًٍي ػغح ول هؼبحت



طزاحي هاشيٌْاي جزياى هستقين

سزي هيذاى

mmf دسكذ 25 تب 15 ثيي هؼوَالً ؿَد هي ايجبد وبهل ثبس دس ػشي هيذاى تَػظ وِ اي mmf آسهيچش  

 آسهيچش جشيبى همذاس ثِ آى دٍسّبي آهپش تمؼين ثب ساحتي ثِ ػشي هيذاى دٍسّبي تؼذاد .ثبؿذ هي

 هيلي ثش آهپش 3 تب 2 ثيي جشيبى چگبلي همذاس گشفتي ًظش دس ثب ًيض ّبدي همغغ ػغح .گشدد هي هـخق

.ؿَد هي تؼييي هشثغ هتش

قطثْاي كوكي

.ؿًَذ هي ػبختِ ووىي لغجْبي ثب ويلٍَات 0/75 اص ثبالتش dc هَتَسّبي ّوِ تمشيجبً

.سًٍذ هي وبس ثِ گشد هؼي ّبي ّبدي وَچه dc هَتَسّبي دس ووىي پيچي ػين ثشاي



طزاحي هاشيٌْاي جزياى هستقين

  ّبي لجِ دس ؿبس تَسم جْت اػت هوىي ثبؿذ، ووَتبػيَى ًبحيِ پٌْبي ثب ثشاثش ثبيذ ووىي لغت پٌْبي

 ًبحيِ پٌْبي .ًوَد لحبػ سا ووىي لغت صيش َّايي فبكلِ ثشاثش 2 تب 1/5 ثيي تغييشاتي ووىي لغت

:ثب اػت ثشاثش هَجي پيچي ػين هَتَسّبي ثشاي ووَتبػيَى

  جلَگيشي ثشاي  .ًجبؿذ  صيبد  ًـتي  ؿبس  وِ گشدد اًتخبة  عَسي  ثبيذ  ووىي لغت  پٌْبي ّوچٌيي
ثٌبثشايي .ًوبيذ تجبٍص هجبٍس لغت ّبي لجِ ثيي فضبي اص ًيوي اص ًجبيذ ووىي لغت پٌْبي صيبد، ًـتي اص
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طزاحي هاشيٌْاي جزياى هستقين

  خَاٌّذ ثضسي ؿًَذ، هي ايجبد آسهيچش ؿيبسّبي تَػظ وِ ؿبس ضشثبًْبي ثبسيه، ووىي لغت يه دس

 گبم اص هضشثي ثبيذ اهىبى، كَست دس ٍ ثَدُ ثضسگتش دًذاًِ گبم ثشاثش 1/5 اص ثبيذ ووىي لغت پٌْبي .ثَد

:ثٌبثشايي .ثبؿذ دًذاًِ

.فبكلِ َّايي صيش لغت ووىي دس حبلت ولي ثيي يه تب دٍ ثشاثش فبكلِ َّايي صيش لغت اكلي اػت

sipw 5/1

:ثٌبثشايي. ثشاثش آهپش دٍسّبي آسهيچش هي ثبؿٌذ 1/3تب  1/2آهپش دٍسّبي سٍي لغت ووىي هؼوَالً ثيي 
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طزاحي هاشيٌْاي جزياى هستقين

 :ثب اػت ثشاثش ووىي لغت دٍسّبي تؼذاد

 دس هشثغ هتش هيلي ثش آهپش 2/5 تب 1/2 ثيي اػت هوىي ، δip ووَتبػيَى، پيچي ػين دس جشيبى چگبلي
:آيذ هي ثذػت صيش كَست ثِ ّبدي همغغ ػغح ػپغ .ؿَد گشفتِ ًظش

  عَل ووىي، لغت پٌْبي ثشحؼت تَاى هي سا ،Lic ووَتبػيَى، هيذاى پيچ ػين هتَػظ دٍس عَل
 ثذػت ؿٌت هيذاى پيچ ػين ثشاي سفتِ وبس ثِ هـبثِ سٍؽ ثب هغبثك پيچ، ػين ضخبهت ٍ آى هحَسي
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طزاحي هاشيٌْاي جزياى هستقين
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:همبٍهت ولي ػين پيچي هيذاى ووَتبػيَى ثشاثش اػت ثب



طزاحي هاشيٌْاي جزياى هستقين

  راًذهاى ٍ تلفات
:اص ػجبستٌذ dc هَتَس دس تلفبت

.آسهيچش ٍ هيذاى ّبي پيچي ػين دس هؼي تلفبت•

  دس گشداثي جشيبى تلفبت تلفبت ًظيش اضبفي تلفبت ثشاي وِ ذُؿ پيـٌْبد IEC اػتبًذاسد دس   •
 ٍ ًـذُ ػبصي ججشاى هَتَسّبي ثشاي سا .... ٍ ووَتبػيَى اص ًبؿي جبسٍثىْب دس تلفبت آسهيچش، ّبديْبي

ؿًَذ گشفتِ ًظش دس ًبهي ٍسٍدي تَاى دسكذ 0/5 ٍ دسكذ 1 ثب ثشاثش تشتيت ثِ ؿذُ ػبصي ججشاى

.آسهيچش ّؼتِ ثذًِ ٍ ّب دًذاًِ دس ّؼتِ يب آٌّي تلفبت•

.جبسٍثه اتلبل  لفبتت•

.ثبدخَسي ٍ (جبسٍثىْب ٍ يبتبلبًْب) اكغىبن اص ًبؿي هىبًيىي تلفبت•

.(ٍجَد كَست دس) هيذاى ٍ آسهيچش سئَػتبي تلفبت•



طزاحي هاشيٌْاي جزياى هستقين

 دسجِ 75 دهبي دس ّب ثٌذي ػين ًَع ّوِ ثشاي ثبيذ هؼي تلفبت الوللي، ثيي ًذاسدّبي اػتب ثشاػبع
  ثشاي ،F ٍ Hّبي والع ثشاي گشاد ػبًتي دسجِ 110 دهبي دس ٍ A، E ٍ B ّبي والع ثشاي گشاد ػبًتي

 .ؿَد هحبػجِ ثبسّب توبم

:تلفبت هؼي آسهيچش ثشاثش اػت ثب

aaa RIW 2



طزاحي هاشيٌْاي جزياى هستقين

تلفات اتصال جارٍتك

 ٍ وشثٌي جبسٍثىْبي ثشاي جبسٍثه اتلبل دس ول افت وِ وٌٌذ هي پيـٌْبد IEC اػتبًذاسدّبي
  .ؿَد فشم ٍلت 2 گشافيتي،

 ثِ ثؼتِ ثٌبثشايي، .ثبؿذ هي ٍلت 0/6 گشافيت هتبل جبسٍثىْبي ثشاي ول ٍلتبط افت پيـٌْبدي همذاس
:ثب اػت ثشاثش جبسٍثه اتلبل  تلفبت سفتِ، وبس ثِ جبسٍثىْبي ًَع

تلفات ّستِ
  سا آًْب ّؼتِ تلفبت ثبيذ ٍ ثبؿذ ًوي هـبثِ آسهيچش ّبي دًذاًِ ٍ ّؼتِ ؿبس چگبلي ولي حبلت دس

.ؿَد تجذيل (يب) آسهيچش دس ؿبس ثشگـت فشوبًغ ثِ ثبيذ همبديش ايي .ًوَد هحبػجِ جذاگبًِ

  ab I/W 602

الجتِ ثبيذ تَجِ داؿت وِ ّويـِ ٌّگبم هحبػجِ ٍصى دًذاًِ ّبي آسهيچش، پٌْبي هتَػظ دًذاًِ  
.هَسد اػتفبدُ لشاس هي گيشد



طزاحي هاشيٌْاي جزياى هستقين

ووَتبػيَى هيذاى هؼي تلفبت

:ؿَد هي اسائِ صيش كَست ثِ ٍ وٌذ هي تغييش ثبس هشثغ ثب ووَتبػيَى هيذاى پيچ ػين دس هؼي تلفبت

ووَتبػيَى هيذاى هؼي تلفبت

:تلفبت هؼي هيذاى ؿٌت ثشاثش اػت ثبٍ 

ipai RIW 2
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طزاحي هاشيٌْاي جزياى هستقين

:ثب اػت ثشاثش ويلَگشم حؼت ثش آسهيچش ّبي دًذاًِ ٍصى

:ٍصى ّؼتِ آسهيچش ثشحؼت ويلَگشم ثشاثش اػت ثب

دس ( ًبؿي اص ؿبس فشوبًغ اكلي)تلفبت آٌّي ول ثب ضشة وشدى هجوَع تلفبت ّؼتِ ٍ دًذاًِ ّبي آسهيچش 
.  هي ثبؿذ، ثذػت هي آيذ 3تب  1/5ضشيجي وِ ػوَهبً ثيي 

ٌّگبهي وِ چٌيي دادُ ّبيي . ايي ضشيت ثبيذ ثشاي هَتَسّبي هـبثِ اص عشيك دادُ ّبي تجشثي تؼييي گشدد
.سا هي تَاى هَسد اػتفبدُ لشاس داد 2/5لبثل دػتيبثي ًيؼت، ضشيت 

 siatt dlSwG
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طزاحي هاشيٌْاي جزياى هستقين

جارٍتك اصطكاک تلفات
  جبسٍثه اكغىبن تلفبت وِ دّذ هي ًـبى ّب هبؿيي اص صيبدي تؼذاد اص آهذُ ثذػت تجشثي ّبي دادُ

:ثب اػت ثشاثش تمشيجي عَس ثِ

ياتاقاى اصطكاک ٍ تادخَري تلفات
.اػت ٍاثؼتِ هبؿيي ػبختبس ثِ ٍ سٍتَس اثؼبد ثِ سٍتَس، هوبػي ػشػت ثِ ثبدخَسي تلفبت

  هبؿيٌْبي سٍي وِ آصهبيـْبيي اص ٍ ؿًَذ ًوي تفىيه ّن اص ػوَهبً يبتبلبى اكغىبن ٍ ثبدخَسي تلفبت
  گيشد، هي كَست هـبثِ

  خشٍجي تَاى اص كذي دس اػبع ثش سا يبتبلبى اكغىبن ٍ ثبدخَسي تلفبت وَچه،dcهبؿيي يه هَسد دس
.هيگيشًذ ًظش دس

CBbf vAW 2400

CBbf vAW 1500



طزاحي هاشيٌْاي جزياى هستقين

طزاحي يك اس هثالي

  سا KW 1/5 ،rev/min 2700 ٍV 110 ًبهي همبديش ٍ ثبثت ػشػت ثب dc هَتَس يه عشاحي هؼئلِ
  .دّين لشاس ثشسػي هَسد

اتعاد اصلي
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طزاحي هاشيٌْاي جزياى هستقين

:سا ثذػت آٍسين Bg  ٍac هي تَاًين ثِ تشتيت هٌحٌيْبي هشثَعِ هيتَاى اص 

m/KAacT/Bg 9420 



طزاحي هاشيٌْاي جزياى هستقين

 (Bav) َّايي فبكلِ هتَػظ چگبليثبؿذ، 0/7 لغت گبم ثِ لغت ووبى ًؼجت وٌين هي فشم
T0/294ؿَد هي هحبػجِ خشٍجي ضشيت ػپغ .ثَد خَاّذ:

.هحبػجِ خَاّذ ؿذلغش ٍ عَل ػپغ حبكل ضشة 
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طزاحي هاشيٌْاي جزياى هستقين

:داؿت خَاّين ثبؿذ 1/3 ّؼتِ لغش ثِ عَل ًؼجت ايٌىِ فشم ثب

  .وٌين اهتحبى سا آسهيچش هوبػي ػشػت ٍ لغت گبم ثِ ّؼتِ عَل ًؼجت تب اػت الصم حبل
  فشوبًغ وٌين، اًتخبة 2 اص ثيـتش سا لغجْب تؼذاد وِ كَستي دس ثبؿذ، هيrev/s45سٍتَس ػشػت
 لغت گبم لغجي، دٍ هبؿيي يه اًتخبة ثب .ؿذ خَاّذ صيبد آى ّؼتِ تلفبت ّوچٌيي ٍ آسهيچش

:ثب اػت ثشاثش
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طزاحي هاشيٌْاي جزياى هستقين

:ثب اػت ثشاثش آسهيچش هوبػي ػشػت .داسد لشاس (0/9 تب0/6) هحذٍدُ داخل دس وِ

12144510 //Dnva 

.داسد لشاس ثبًيِ ثش هتش 25 تب 8 ؿذُ هـخق هحذٍدُ داخل دس وِ



طزاحي هاشيٌْاي جزياى هستقين

آرهيچز طزاحي
:ثب اػت ثشاثش لغت ّش دس هتَػظ ؿبس

  ول تؼذاد ثٌبثشايي .هيىٌين فشم (rev/s46/67)يب rev/min2800 سا ثبسي ثي ػشػت
:ؿَد هي هحبػجِ آسهيچش ّبديْبي

ثبؿذ، هي 2 ثشاثش لغجْب تؼذاد•
.ثَد خَاّذ 2 ثشاثش كَست ّش دس ًيض هَاصي هؼيشّبي تؼذاد •
:ثب اػت ثشاثش ّبدي ّش دس ؿذُ المبء ٍلتبط •

mWb////LBav 95128015702940 
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طزاحي هاشيٌْاي جزياى هستقين

.داد لشاس اػتفبدُ هَسد تَاى هي سا ػبدُ هَجي ثٌذي ػين•

  يب ثشاثش ؿيبسّبي تؼذاد ثبثٌبثشايي، .ثبؿذ 3 حذالل ثبيذ لغت ّبي لجِ ثيي ؿيبسّبي تؼذاد•
 .ػبخت ثشآٍسدُ سا ؿشط ايي تَاى هي 20 اص ثضسگتش

.ؿَد هي ثشآٍسدُ 21 اص ثضسگتش يب ثشاثش ؿيبسّبي فشد تؼذاد ثب ؿشايظ ايي لزا•

  .داد لشاس اػتفبدُ هَسد سا هَجَد ّبي ٍسلِ االهىبى حتي ثبيذ ّب ٍسلِ اًتخبة دس•

  .ثبؿٌذ هَجَد ؿيبس 36 يب 27 ،16 تؼذاد ثب ٍ ،mm100لغش ثب ّبي ٍسلِ وٌين هي فشم هَسد ايي دس•
  اػتفبدُ سا ّب ٍسلِ اًذاصُ ًضديىتشيي وِ اػت آى تش التلبدي اهب داسين ًيبص ؿيبس 21 ثِ فمظ هب چِ اگش

.ًوبئين تٌظين سا تَدُ عَل آى عجك ثش ٍ ًوَدُ

V///ne oc 275067461095 3  



طزاحي هاشيٌْاي جزياى هستقين

   ثشاثش ّؼتِ ػوك ،mm2101آى ؿيبس هؼبحت .اػت ؿذُ دادُ ًـبى ؿىل دس ؿيبسُ 27 ٍسلِ
mm16/6، دًذاًِ پٌْبي mm3/5 ٍ ّبي ثب ّوشاُ) ؿيبس ػوك ِ .ثبؿذ هي mm20/9 (ؿيبس دّبً

  ّب دًذاًِ دس ؿبس چگبلي وِ دّين لشاس اػتفبدُ هَسد سا ّب ٍسلِ ايي تَاًين هي كَستي دس تٌْب 
.ثبؿذ اؿجبع همذاس اص ووتش

:ثب اػت ثشاثش ؿيبس، ًـتي گشفتي ًظش دس ثذٍى دًذاًِ ؿبس
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S ثبؿذ هي (27 ثشاثش هَسد ايي دس) آسهيچش ؿيبسّبي تؼذاد.  

:ثب اػت ثشاثش ّب دًذاًِ دس ؿبس چگبلي
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طزاحي هاشيٌْاي جزياى هستقين

  رٍصًمِ ؿيبسّب وِ آًجب اص .گشفت ًظش دس آسهيچش عَل 0/95 ثشاثش تَاى هي سا آسهيچش آّي عَل
  ثبثت mm 3/5 دس دًذاًِ پٌْبي ثبؿٌذ، هي هَاصي ّبي وٌبسُ داساي ّب دًذاًِ ٍ ؿًَذ هي اي

  ثٌبثشايي .اػت

 وبهل ثبس ػشػت ثب اهب هـبثِ ًبهي تَاى ثب سا ديگشي  هَتَس خَاػتين هي هب اگش وِ ؿَد تَجِ ثبيذ•
  ًوَد عشاحي لغت 4 ثشاػبع ثتَاى وِ داؿت ٍجَد اهىبى ايي وٌين، عشاحي rev/min 1300 هثالً

ؿَد  ثيـتش ّشتض  50 اص آسهيچش  فشوبًغ ايٌىِ  ثذٍى
 دس سا ثيـتشي ٍيظُ هغٌبعيؼي ثبسگزاسي ثتَاى تب گشديذ هي هَجت ّؼتِ ؿبس وبّؾ  ًتيجِ  دس•

.گشفت ًظش

  .ؿذ خَاّذ هتش هيلي 100 ٍ 150 حذٍد تشتيت ثِ rev/min 1300 هَتَس عَل ٍ لغش•
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طزاحي هاشيٌْاي جزياى هستقين

:ثب اػت ثشاثش ؿيبس ّش ّبديْبي تؼذاد

ّبدي   16ٍ ّن  14ثبصٍي والف دس ًظش هي گيشين ٍ دس ّش ؿيبس هي تَاًين ّن  2ّش ؿيبس دس  •
(.دٍس دس ّش والف 8يب  7ثِ تشتيت )سا هَسد اػتفبدُ لشاس دّين 

ّبدي سا ّوشاُ ثب ػبيك ّبدي ٍ ؿيبس هي تَاى دس داخل ؿيبس   14يب  16وِ  اعويٌبى داؿت ثبيذ •
.جبي داد

:ثب اػت ثشاثش هَتَس تشهيٌبل جشيبى•
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طزاحي هاشيٌْاي جزياى هستقين

:ثبؿذ، ػغح همغغ ّبدي ثشاثش اػت ثب 3/5ثشاثش  فشم هي وٌين چگبلي جشيبى ّبدي
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ثب تَجِ ثِ ؿىل   .خَاّذ ثَدA 16دسكذ اػت، جشيبى تشهيٌبل هَتَس  85اگش فشم وٌين ساًذهبى 
  دسكذ جشيبى ًبهي هَتَس، يب1/34، جشيبى هيذاى ؿٌت تمشيجبً 67/5ثشاثش ثب  n.KW ، ثشايهشثَعِ
  .خَاّذ ثَدA 0/2ثشاثش ثب 
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طزاحي هاشيٌْاي جزياى هستقين

:لغش ّبدي ثشاثش اػت ثب

  ثب ثشاثش هغ همغغ ػغح) ثبؿذ هي mm 1/7 ؿذُ اػتبًذاسد هؼي ػين جذٍل دس لغش تشيي ًضديه
mm2 2/27 ؿذُ ػبيك ّبدي لغش ٍ (اػت mm 1/83 ثبؿذ هي.  

  ؿىل دس ؿذُ دادُ ًـبى ٍسلِ ؿيبس هؼبحت .ثبؿذ هيmm2 36/3  ّبدي 16 ول همغغ ػغح لزا
  ثٌبثشايي .داد خَاّذ هب ثِ سا 0/36 ؿيبس اؿغبل ضشيت همذاس، ايي .اػت mm2 101 ثب ثشاثش 4-24

  .داد جبي ؿيبس داخل دس ساحتي ثِ سا (ّبدي 14 هؼلوبً ٍ) ّبدي 16 تَاى هي

mmda      69/1

  اص ووتش ٍ ثذ ثؼيبس ؿيبس اص ثشداسي ثْشُ دّين، لشاس اػتفبدُ هَسد سا ّب ٍسلِ ايي اگش حميمت، دس
  ػويك ّؼتِ ٍ وَچىتش ؿيبسّبي ثب ّبيي ٍسلِ داسين ًيبص ٍالغ دس هب وِ آًچِ .ثَد خَاّذ الصم هيضاى

  ؿيبس اص ثشداسي ثْشُ يبفت، خَاّذ افضايؾ ؿيبس ثِ هغ هؼبحت ًؼجت ّبيي، ٍسلِ چٌيي ثب .اػت تش
.ؿذ خَاّذ جلَگيشي ّؼتِ اؿجبع اص ٍ گشفتِ كَست ثْتش



طزاحي هاشيٌْاي جزياى هستقين

 ّؼتِ ػوكهشثغ، هيليوتش75/5 ؿيبس هؼبحت ،هيليوتش 95 لغش هـخلبت ثب جذيذ اي ٍسلِ حبل •
.ثبؿذ هي هيليوتش 15 ؿيبس ػوك ٍ هيليوتش 4/5 دًذاًِ پٌْبي هيليوتش،20
  .ثَد خَاّذ 0/42 ٍ 0/48 ثشاثش تشتيت ثِ ؿيبس ّش دس ّبدي 14 ٍ 16 ثشاي ؿيبس اؿغبل ضشيت •
  ثشاي تب هي گشدد هَجت (ؿيبسُ 27 ٍسلِ ثشاي mm20/9 ثب همبيؼِ دسmm15) ووتش ؿيبس ػوك •

 .ثبؿذ ًيبص هَسد ووتشي دٍسّبي آهپش ّب، دًذاًِ دس ؿبس ػجَس

اػت اهب چگبلي ؿبس دس دًذاًِ  تؼال 0/55، دس حذٍد Bgحبل چگبلي ؿبس هبوضيوَم دس فبكلِ َّايي، 
.اػت وِ وبهالً لبثل لجَل هي ثبؿٌذ 1/5ٍ  1/53ّب ٍ ّؼتِ ثِ تشتيت 

  .ثَد خَاّذ هتش ثش ّبدي آهپش 9264 ٍيظُ الىتشيىي ثبسگزاسي ؿيبس، ّش دس ّبدي 14 ثب•
  ثب ثشاثش ثبسي ثي ٍلتبط دس وِ لغت ّش هتَػظ ؿبس ٍ ثَدُ 350 ثشاثش آسهيچش ّبديْبي ول تؼذاد•

.هي ثبؿذ ٍثش هيلي 6/73 ٍلت 110 تشهيٌبل ٍلتبط
 تؼال 1/5 ّؼتِ دس آهذُ ثَجَد ؿبس چگبلي وِ وٌين هي اًتخبة عَسي سا آسهيچش عَل هب •

.دّذ هي ًتيجِ سا هيليوتش 118 آسهيچش عَل وبس ايي .ثبؿذ



طزاحي هاشيٌْاي جزياى هستقين

آهپش دٍسّبي ّش هتش، ّن ثشاي دًذاًِ ٍ ّن ثشاي ّؼتِ آسهيچش اص هٌحٌي هغٌبعيغ ؿًَذگي هبدُ 
:ثٌبثشايي. اسائِ ؿذُ اػت ثذػت هي آيذ 1ٍسلِ وِ دس پيَػت 

  والف ّش دس دٍس 7 ٍ ثَدُ 2 ؿيبس ّش دس والف ثبصٍّبي تؼذاد .داسد ٍجَد ّبدي 14 ؿيبس ّش دس
  .ؿذ خَاّذ 25 يؼٌي ؿيبسّب، تؼذاد ثشاثش ووَتبتَس ّبي تيغِ ٍ آسهيچش والفْبي تؼذاد لزا داسد، ٍجَد
  .وٌين هي ثشسػي سا ووَتبتَس گبم اوٌَى

  هؼبدلِ اص ،Lc  ّؼتِ، دس ؿبس هؼيش عَل .ثبؿذ هي هيليوتش 15 ؿيبس، دّبًِ ثب ّوشاُ ؿيبس، ػوك
(2A-15) ّب دًذاًِ دٍسّبي آهپش ثٌبثشايي، .ثَد خَاّذ هيليوتش 35/4 ثشاثش ٍ ؿذُ هحبػجِ 2 پيَػت  
:اص ػجبستٌذ لغت ّش ثشاي ّؼتِ ٍ

m/Aatm/Aat ct 800700 
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طزاحي هاشيٌْاي جزياى هستقين

:دسكذ لغش آسهيچش اػت، ثٌبثشايي 60فشم هي وٌين لغش ووَتبتَس 

  اسائِ هحذٍدُ ّبي داخل دس وِ ثبؿذ، هي m/s8 حذٍد ثبسي ثي حبلت دس ووَتبتَس هوبػي ػشػت
  همبديش، ايي ّن ثبص .ثبؿذ هي V12/2 حذٍد دس ًيض ووَتبتَس هجبٍس ّبي تيغِ ثيي ٍلتبط .اػت ؿذُ

.اًذ لجَل لبثل ٍ ثخؾ سضبيت

.وِ وبهالً لبثل لجَل هي ثبؿذ
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:عَل دٍس هتَػظ ػين پيچي آسهيچش ثِ كَست صيش ثذػت هي آيذ

m/////Lma 65400150514903211802 



طزاحي هاشيٌْاي جزياى هستقين

  :ثذػت هي آيذ ّنٍ همبٍهت آسهيچش 

ثب  . دسكذ ٍلتبط تشهيٌبل اػت 3/3ايي همذاس دس حذٍد . ثبؿذ هي V 3/6افت ٍلتبط همبٍهت آسهيچش
 V 7/9يب % 7/2، افت ٍلتبط هذاس آسهيچش دس حذٍد 67/5ثشاثش  KW×n، ثشاي 20-4تَجِ ثِ ؿىل 
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طزاحي هاشيٌْاي جزياى هستقين

  سا آسهيچش ّبي دًذاًِ ٍ َّائي فبكلِ اص ؿبس ػجَس جْت الصم آهپشدٍس اٍليِ تمشيت يه ثؼٌَاى

:هيگيشين ًظش دس آسهيچش آهپشدٍس (لغت گبم ثِ لغت ووبى ضشيت) 0/75

691
2
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AT z

a

قطة دٍرّاي آهپز ٍ َّايي فاصلِ

:ثٌبثش ايي  آهپشدٍس الصم جْت ػجَس ؿبس اص فبكلِ َّائي ثشاثش اػت ثب 

5081151975.0  tag ATATAT

( :ضشيت اكالب فبكلِ َّائي اػت Kg)  عَل فبكلِ َّائي اص ايي ساثغِ ثذػت هي آيذ
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طزاحي هاشيٌْاي جزياى هستقين

.ثذػت هي آيذmm 1اص ساثغِ لجل  عَل فبكلِ َّايي

سا هي تَاى ثشاثش ثب   آهپش دٍسّبي الصم دس ّش لغت جْت فشػتبدى ؿبس اص هيبى لغت ٍ يَؽ دس ثبس وبهل  

:ثٌبثشايي. ثشاثش گبم لغت دس ًظش گشفت، وِ گبم لغت ثشحؼت هتش هي ثبؿذ 2000

298149/02000  yp ATAT

اص آهپشدٍس ػىغ الؼول آسهيچش  %  22اػت وِ  845دس ثبس وبهل حذٍد آهپش دٍسّبي الصم دس ّش لغت 

.ثضسگتش اػت



طزاحي هاشيٌْاي جزياى هستقين

قطة ٍ هيذاى پيچ سين طزاحي
  .اػت T1/8 هَسق لغت ثشاي لغت ثذًِ دس ؿبس چگبلي وٌين هي فشم لغت، اثؼبد تؼييي ثشاي
:ثٌبثشايي .ثبؿذ هي آسهيچش عَل ثشاثش 0/95 لغت خبلق آّي عَل

  :فشم هي وٌين، ؿبس دس ثذًِ لغت ثشاثش اػت ثب 1/1ضشيت ًـتي لغت سا 

:ػغح همغغ ثشاثش اػت ثب

1/8    ,    0 /95 0/118 0/112  p piB T l m   
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طزاحي هاشيٌْاي جزياى هستقين

:ثب اػت ثشاثش لغت ثذًِ پٌْبي

  ،hp لغت، استفبع دّيذ اجبصُ .وشد فشم لغت پٌْبي ثشاثش 1/5 تب 1 ثيي تَاى هي سا لغت استفبع
  هغٌبعيغ ّبي هـخلِ اص لغت استفبع اص هتش ّش دس دٍسّب آهپش .ثبؿذmm36لغت وفـه ثب ّوشاُ

  دس ؿبس ػجَس ثشاي الصم دٍسّبي آهپش .آيذ هي ثذػت 8000 ثشاثش 1 پيَػت دس ؿذُ اسائِ ؿًَذگي
:ثب اػت ثشاثش لغت ثذًِ

  هحبػجِ (20-4) هؼبدلِ اص سا يَؽ ػوك حبل ثبؿذ، T 1/5 يَؽ دس ؿبس چگبلي وٌين هي فشم
  2 پيَػت (2A-22) هؼبدلِ ووه ثِ ،Ly ؿبس، هؼيش عَل .اػت mm 22 حذٍد يَؽ ػوك .وٌين هي

 ثبؿذ هي 700 ثشاثش يَؽ دس ؿبس هؼيش اص هتش ّش دس دٍسّب آهپش .آيذ هي ثذػت m 0/15 ثشاثش
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طزاحي هاشيٌْاي جزياى هستقين

:ثب اػت ثشاثش يَؽ دس ؿبس ػجَس جْت ًيبص هَسد دٍسّبي آهپش

 ٍ ثبؿذ هي 393 ثشاثش يَؽ ٍ لغت ثذًِ دس ؿبس ػجَس جْت لغت ّش دس الصم دٍسّبي آهپش ثٌبثشايي،
.ثَد خَاّذ 940 ثشاثش وبهل ثبس دس لغت ّش دس ول دٍسّبي آهپش تشتيت ثذيي

  خَاّذ ثخؾ سضبيت ٍ لجَل لبثل لغت عشاحي داد، جبي سا هيذاى پيچ ػين ثتَاى وِ كَستي دس
 پيچ ػين هتَػظ استفبع دّيذ اجبصُ .اػت لغت استفبع اص ووتش اًذوي هيذاى پيچ ػين استفبع .ثَد

 ٍ ثَدُ bfc، mm 40 پيچ، ػين ػوك وٌين هي فشم ّوچٌيي .ؿَد گشفتِ ًظش دس mm 28 هيذاى
  دس جشيبى چگبلي هحبػجِ ثشاي (30-4) هؼبدلِ اص ثبؿذ،0/55 هيذاى پيچ ػين اؿغبل ضشيت
  خَاّذ A/mm2 1/52 حذٍد دس آهذُ ثذػت جشيبى چگبلي .ًوبئين هي اػتفبدُ هيذاى ّبي ّبدي

 .اػت ثَدُ ثخؾ سضبيت وٌَى تب لغت اثؼبد ثٌبثشايي ٍ ثبؿذ هي لجَل لبثل همذاس ايي .ثَد

105150700  /latAT yyy



طزاحي هاشيٌْاي جزياى هستقين

:ؿَد هي هحبػجِ (21-4) هؼبدلِ اص اػتفبدُ ثب هيذاى پيچي ػين هتَػظ دٍس عَل

  :هحبػجِ هي ؿَد( 34-4)ػغح همغغ ّبدي ثب اػتفبدُ اص هؼبدلِ 

  لغش .هي ثبؿذmm2 0/159آى همغغ ػغح ٍ داؿتِ سا mm 0/45 لغش اػتبًذاسد، ػين ًضديىتشيي
 .اػت mm 0/516ثشاثش سٍوـِ دٍ ػين

  m////lfc 46800360040211802 
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طزاحي هاشيٌْاي جزياى هستقين

:آٍسد ثذػت صيش كَست ثِ سا تشي دليك همذاس هيذاى، پيچ ػين اؿغبل ضشيت ثشاي تَاى هي حبل

تؼذاد دٍسّبي سٍي ّش ػين پيچ هيذاى ثشاثش اػت  .خيلي ًضديه اػت 0/55وِ ثِ همذاس فشم ؿذُ 
:ثب

:ثذػت هي آيذ( 33-4)همبٍهت ػين پيچي هيذاى اص هؼبدلِ 
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طزاحي هاشيٌْاي جزياى هستقين

طزاحي قطثْاي كوَتاسيَى
ثٌبثشايي پيؾ اص عشاحي . ثؼتگي داسد دسجِ اٍل ثِ پٌْبي ًبحيِ ووَتبػيَى  پٌْبي لغت ووىي دس

.لغجْبي ووىي، ووَتبتَس ٍ لَاصم جبسٍثه سا عشاحي هي ًوبئين

 اسائِ (38-4) هؼبدلِ دس ووَتبػيَى ًبحيِ ؿذُ،پٌْبي پيچي ػين هَجي كَست ثِ هَتَسّبي ثشاي
  پٌْبي داسًذ، ٍجَد لغت 2 ٍ ؿيبس ّش دس والف ثبصٍي 2 ثشسػي حبل دس هَسد ايي دس .اػت گشديذُ

:ثب اػت ثشاثش ووَتبػيَى ًبحيِ

.هي دّين لشاس اػتفبدُ هَسد سا سصيي ثب آهيختِ گشافيت جبسٍثىْبي هبؿيي، ايي ثبالي ػشػت ثذليل
 فمظ ووَتبتَس ػغح اهتذاد دس ،mm16 پٌْبي ثب جبسٍثىي .ثبؿذ هي mm 7 حذٍد ووَتبتَس گبم 

  ًظش دس mm 0/8 ثشاثش تَاى هي ًيض سا ػبيك وٌٌذُ جذا ضخبهت .پَؿبًذ هي سا ووَتبتَس تيغِ 2 سٍي
  لجَل لبثل وِ اػت mm 24 ثشاثش ووَتبػيَى ًبحيِ ثشاي آهذُ ثذػت پٌْبي ثٌبثشايي .گشفت

 .گشدد هي هـخق آسهيچش جشيبى ٍ آى جشيبى چگبلي اص جبسٍثه هحَسي عَل .هي ثبؿذ

mm/w/ ip 322917 
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طزاحي هاشيٌْاي جزياى هستقين

  ثب هغبثك ؿؼبػي عَل .ثَد خَاّذ لجَل لبثل وِ اػت mm10 ثب ثشاثش جبسٍثه هحَسي عَل لزا
  .ثبؿذ هي mm32 جبسٍثه اػتبًذاسد اًذاصُ
  هَسد سا mm1 يؼٌي َّايي، فبكلِ ّوبى اكلي لغجْبي هـبثِ ًيض ووىي لغجْبي ثشاي دّيذ اجبصُ

 .دّين لشاس اػتفبدُ
  لغت هـبثِ ًيض ووىي لغت هحَسي عَل .گشدد هي اًتخبة mm22 ثشاثش ووىي لغت پٌْبي 

.ثبؿذ هيmm 118اكلي،
  دسكذ 20 سا ووىي لغت دٍسّبي آهپش هب .ثبؿذ هي 691 ثشاثش لغت ّش دس آسهيچش دٍسّبي آهپش

:يؼٌي گيشين، هي ًظش دس لغت ّش دس آسهيچش mmf اص ثضسگتش

:ٍ تؼذاد دٍسّبي لغت ووىي ثشاثش اػت ثب
82969121  /ATip
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ثبؿذ،  آهپش ثش هيليوتش هشثغ  2/2فشم هي وٌين چگبلي جشيبى دس ػين پيچي ووَتبػيَى ثشاثش ثب 
.خَاّذ ثَدهيليوتش هشثغ  6/88 ػغح همغغ ثذػت آهذُ ّبدي آى



طزاحي هاشيٌْاي جزياى هستقين

 وـِ سٍ دٍ ّبدي لغش .داسدmm2 7/069همغغ ػغح ٍ mm 3 هغ لغش اػتبًذاسد، ػين ًضديىتشيي
mm 3/14 وٌين هي فشم .اػت  هشثغ هيليوتش 368 پيچ ػين والف 52 دس هغ هؼبحت .ثبؿذ هي  

  خَاّذmm2 736ًيبص هَسد ؿىبف هؼبحت ول ثبؿذ، 0/5 ووىي لغت پيچ ػين ثشاي اؿغبل ضشيت
 آى هتَػظ استفبع ٍ mm 22 حذٍداً سا ووىي لغت پيچ ػين هتَػظ ػوك دّيذ اجبصُ ثٌبثشايي، .ثَد
  .ثگيشين ًظش دس mm 30 سا

 :عَل دٍس هتَػظ ثشاثش اػت ثب

:ثِ كَست صيش ثذػت هي آيذ( 44-4)همبٍهت ول ػين پيچي هيذاى ووَتبػيَى ثِ ووه هؼبدلِ 
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.ثبؿذ هيV 1/7 حذٍد دس ووىي لغت پيچي ػين دس ٍلتبط افت



طزاحي هاشيٌْاي جزياى هستقين

راًذهاى ٍ تلفات
هسي تلفات

  25 دهبي دس لجال ووَتبػيَى پيچي ػين ٍ ؿٌت هيذاى پيچي ػين آسهيچش، پيچي ػين همبٍهت
:اص ػجبستٌذ گشاد ػبًتي دسجِ 75 دهبي دس آًْب هتٌبظش همبديش .اًذ آهذُ ثذػت گشاد ػبًتي دسجِ

تلفبت هؼي آسهيچش ثشاثش   .ثبؿذ هي A 15/78ثشاثش دسجِ ػبًتي گشاد  75ٍ جشيبى آسهيچش دس دهبي 
:اػت ثب

:گشاد ثشاثش اػت ثب دسجِ ػبًتي 75جشيبى هيذاى دس دهبي 

:ثب اػت ثشاثش ووَتبػيَى هيذاى پيچي ػين هؼي تلفبت
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طزاحي هاشيٌْاي جزياى هستقين

:تلفبت هؼي ػين پيچي هيذاى ؿٌت ثشاثش اػت ثب

  هي ثبؿذ W 154/8تلفبت هؼي ول 

 تلفبت . ؿَد فشم هي V 2افت ٍلتبط اتلبل جبسٍثه ثشاي جبسٍثىْبي گشافيت آهيختِ ثب سصيي ثشاثش
:اتلبل جبسٍثه ثشاثش اػت ثب

W//Wf 524507220 2 

W//Wb 73178152 



طزاحي هاشيٌْاي جزياى هستقين

تلفات ّستِ
:ثِ كَست صيش ثذػت هي آيٌذ( 50-4)ٍ ( 49-4)ٍصى دًذاًِ ّبي آسهيچش ٍ ّؼتِ ثِ ووه هؼبدالت 

 ّؼتِ ٍ ّب دًذاًِ ثشاي تشتيت ثِ T 1/53 ٍ T 1/5 دس ٍ Hz 50 فشوبًغ دس ٍيظُ آٌّي تلفبت همبديش
  فشوبًغ دس W/kg ثشحؼت آٌّي تلفبت همبديش .آيذ هي ثذػت ٍسلِ ّؼتِ تلفبت هٌحٌي اص آسهيچش،

Hz 50 فشوبًغ دس .ثبؿٌذ هي4/1 ٍ 4/2 تشتيت ثِ آسهيچش ّؼتِ ٍ ّب دًذاًِ ثشاي Hz 45 ايي  
  .ّؼتٌذ W/kg 3/8 ٍ W/kg 3/7 همبديش

     kg//////G
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طزاحي هاشيٌْاي جزياى هستقين

:اص ػجبستٌذ آسهيچش ّبي دًذاًِ ٍ ّؼتِ آٌّي تلفبت

.  تخويي صدُ هي ؿَد 2/5تلفبت آٌّي ول ثب ضشة وشدى تلفبت ّؼتِ ٍ دًذاًِ ّبي آسهيچش دس ػذد 
  .اػت W 37ثٌبثشايي، تلفبت ّؼتِ ول 

جارٍتك اصطكاک تلفات
  هوبػي ػشػت ٍ جبسٍثه ول توبع ػغح ثشحؼت گشافيتي جبسٍثىْبي ثشاي اكغىبن تلفبت

  ووَتبتَس ػشػت .گشدد هي تؼييي گشفت، لشاس ثحث هَسد 12-3-4 ثخؾ دس وِ ّوبًغَس ووَتبتَس
m/s8 ٍ ثٌبثشايي .ثبؿذ هي هشثغ هيليوتش 320 جبسٍثه ول توبع ػغح:

W///// 7147346283471 
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طزاحي هاشيٌْاي جزياى هستقين

تادخَري ٍ ياتاقاى اصطكاک تلفات
.اػت W4  حذٍد ثبدخَسي ٍ يبتبلبى اكغىبن تلفبت

راًذهاى 
:تلفبت ول دس هَتَس ثشاثش اػت ثب

:ثب اػت ثشاثش ساًذهبى ٍ

W/// 1202436378154 
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