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HOTOR DE CURENT CONTINUU 

CU INDUS BLINDAT 

PERII 

E, : I Viorel I. ,s., I Szabo L. l 

CL.n..;·l POLE BRUSHLESS D, C. HOTOR 

motor o!fers the of its robus:ness, 10'.'/ 
. .  n.U this mak�s 1:11e motor very attractive ro:-

V:r\·/ pC'der variable drivi2 , Basecl on a so:::e 
diif�reilt ela"" brushless d. c. motors ,'[ere bu:lt: lIP arcd t::st-::d. T 1:3 re2sults stand 
by to P:::OV8 tile motor usefulness, 

1. INTRODUCERE 

ina dE; curent continuu în nor:nală are o bfăşurare de în 

st.:::t:n: şi o încllisă 12 colector alimentată pe :rotor. Colector:.!l 

rolul unui redresa:::: mecanic 

dintrE: flu:·:ul şi curei;tul ce 

de poate fi, 

I înkcui:t: sau nu 

roton:l. Pentru a se flux-curent şi de de 

elin. st2.tor Lreb�li',::sc 

E 

electronicii ce I ca Ş a sistemelor de control a con dus la 

Pe o sCură din ce în ce mai în 

Cttret1t cOi1til111U fi'iră datorită şi ridicate a acestQra. 

de motoare de c urent continuu fără motorul cu indus blindat 

, costului redus, vitezei mari controlerului. 
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Toate acestea fac ca motorul de c. C. cu ir:dus sa fie o 

sistE:!:lele d8 e.cţionare cu viteză ve.rtillila de p1.1tere mică. 

î!1 articol f di.scutarea 

ur:.ui C'.stf.�l de m.:)tor se 

2. CONSTRUCŢIE I PROIECTARE 

Un motor de c. c. fără cu indi.1S blindat este cO::3tituit c1ir.tr-ur; re 

perman""nt inelar şi un stator:- de 

1 este p:::'2zimt.,:tă st�ucturct inctlsuld 

fiind; 1, 2 pctrtea inferio'lrf:. 2. structuri: 

3 carC2sa bobineloJ:'; . În vederect ele cin 

ce se IEI un 2numit sens al curentului. 

a) 

bJ 

1. 2. 

Î l"l flu:{uhli 

pe r·:;-;:o::- prin structtlt'& cu statcr:c�. StrllG�\.l!."a cu poli 

I·' e:·:terior 

mai mare de a călduru, deci şi o răcire nai bur:ă 

illimt::ntarea bobinelor de comanel� f2..:'ă inele şi 

P olaria tatea a .E:2că ai indusului blindat 

curentului înf.i\;iurarea concentrată. Di!". cauza c2r2.ct2rului de h 

se schimbă la schi!;\barea sensului curentului din � 

Pe:1tru a se evita dific:l care a::: avea loc la schi:,:!Ja::-

curentului indusul bli:1dat este cu d''Juă cobine: identice I câte: 
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r1agnetul de pe r.Jtcr arE: de 

cu ai indusul,ui bli:1d.2tt, figu!:'.J. 2. 

este rec:lizat dintr-) este nlt�gr�,.;ti:.at Într-un 
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3. 

total are două cO!:lpOnel: te. O de 

şi o 

d", l1;otor cîi i' 

.. � componerha de 

uriI", 1 

de 

i ') 
'" \, I 

de pe ind1.ls. 

statol"icâ şi 

sincron reacti 

sincron :r2activ I d 

ti 

de 

c2.torată reluctar:ţ'2i varic�bile a 

de 
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Pe!:t:ru ele l:1otor 

în trefi>2:"- funcţie G!2 rotc·rului. D.::: aS6mene.::1 în calculul ele 

verificate solic:târEe din mie::d 

c 

se r-ec:li:;:;;;a:;:" ;;::-::1 C::

ilr:;r st.,-,to::icl. C: 

Ş pc2tte fi LlteCjrat in structura :-aotorului. 

3.REZULTj:l.TE, CONCLUZII 

S-au CO:1si::Llit şi l!1cerc2.t: două motoare EN-S Si E:1-�rj cu S 

În "* este o 

stato:-ic; 2 

rezervat contrGle::.-ului. 

5. 6. 
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Er1-8 are magnetul realizat din e\.! 

:::O,4Tsi coercitiv H. ::: 240 kP,/m. Pe stator e.re GGuă nobine 

t cu o 

i::trare fiind de 15 -:"i. 

în 6 sunt date caracterl:;ticile vitezâ-tensiu,18 şi \/ Ctl!"ent-

p8r:tru motorul EH-2. C 

l,575mNmşi V 1,05 mtim pentru curbele l, 2 şi 6. 

r"ecc.nice, ra:1c.amsntul nlc::-:im nu a it 

cam 01:-: rc,nde.mentlll maxim cal·':::l!lJ.t 12. \litez2. :::. re:Elt2.t 

!n,:i decât ce2 calcul�1tă datorită. valorii reale In2i raic: a fhn:uh:i dir: intr-eb::r. 

Din cmali:::::a c2.!:'2.cterstici2or prezent".:€! rezultă că pl2.r:ul tenSitl:1e-vit8z§. E:ste b1n'2 

cu caract�ristici linie':!:'€:. Deci motorul 

de fi utf1.iz.3.t 111 de putere mic2. cu 
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