
 

 

 کیمحاسبات ربات هیاول میمفاه

 

  KV ایولتاژ  ثابت- 

 .زند یهر ولت م یکه موتور به ازا یاست از تعداد دور عبارت

 :مثال

ولت  09 یاست. اگر ولتاژ ورود (KV=920) 029معادل  Brushless Motor کیولتاژ  ثابت

 زین ریرو ثابت ولتاژ را به صورت ز نیخواهد بود. از ا قهیدور بر دق 0299موتور  نیباشد، سرعت ا

 :دهند یم شینما

RPM/V=920 Rotate Per Minute/Volt 

 

 Kt  ایگشتاور ثابت - 

 .یورود انیبه جر یاست از نسبت گشتاور خروج عبارت

 :استبرقرار  Brushless موتورهای در ریز رابطه

Kt/KV=1352.294345 

ولتاژ مشخص باالتر باشد، گشتاور آن  کیموتور، در  کیدهد هر چه دور  یرابطه نشان م نیا

 .تر خواهد بود نییپا

 :میینما یمطالب گفته شده م میبه تفه یسؤال و ارائه جواب، کمک کیطرح  با

Vin=24 VDC Current Draws=12.5 A Output torque=120 oz-in at 2900 

rpm 

 



 

 

 :میده یپاسخ م ریباال به سؤاالت ز ریتوجه به مقاد با

 چقدر است؟ یتوان ورود (1

 چقدر است؟ یتوان خروج (2

 .دیراندمان موتور را مشخص کن (3

 :حل

Pi = EI = 24 v x 12.5 amps = 300 watts 

Po = T x S / 1352 = 120 x 2900 / 1352 = 257.4 watts 

Eff (%) = output power / input power x 100 = 257.4 watts / 300 watts x 

100 = 85.8 % 

 

 Io ایبدون بار  انیجر

هر  ایتواند ملخ  یکند. بار م یکه موتور بدون بار آن را مصرف م یانیاست از مقدار جر عبارت

 .باشد که به موتور متصل است یچرخنده ا

 .ردیگ یراه انداز موتور، مورد توجه قرار م نییاست که در تع یمهم اریپارامتر بس ان،یجر نیا

آمپر است، بار  0بدون بار آن  انیکشد و جر یم انیآمپر جر 09عنوان مثال اگر موتور شما  به

 انیاز جر شتریب یراه انداز موتور شما کم نصورتیکند. در ا یمصرف م انیآمپر جر 22شما )ملخ( 

 .شود یموتور انتخاب م یکش

 

 Rm ای نالیترم مقاومت

 .شود یم دهیو سنج یابیموتور که با واحد اهم ارز یاست از مقاومت داخل عبارت



 

 

 .تر خواهد بود نییپارامتر باالتر باشد، راندمان موتور پا نیهر چه مقدار ا یطور کل به

 

RPM قهیدور در دق ای (Round Per Minute) 

 یکی شود،ینشان داده م r.min−۱ ای r/min ،rpm ،RPM صورتکه به اختصار به قهیبر دق دور

 .است یسرعت دوران یریگاندازه یکاهایاز 

ه ب قهیدق کیقطعه در مدت  کیاست که  یکامل یچرخش یتعداد دورها ی کنندهانیب کا،ی نیا

  .دهدیمحور ثابت انجام م کیدور 

 

 آسمان ایکسگردآوری شده در سایت 
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