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 آلترناتورنحوه سیم بندي استاتور

 ابتدا به تعریف مختصري از استاتور و نقش آن در آترناتور می پردازیم.

دینام یا آلترناتور قطعه اي الکترومکانیکی است که نیروي مکانیکی را به نیروي الکتریکی تبدیل میکند. دینام در 
گوناگون صنعتی دارد. در تمامی دینام ها عبور حقیقت یک ماشین مولد نیروي الکتریسته است که کاربردهاي 

خطوط میدان مغناطیسی آهنرباهاي دائمی یا الکتریکی از سیم پیچ ها باعث به حرکت درآمدن الکترون در سیم 
پیچ و تولید جریان الکتریسیه می شود .آلترناتور از اجزاي مختلفی تشکیل شده است که استاتور به عنوان یکی از 

 لیدي در دینام میباشد که به توضیح مختصري از ان می پردازیم.اجزاي مهم و ک

 استاتور:

استاتور یا بالشتک یکی از قطعات اصلی دینام یا آلترناتور است که از هسته و سیم پیچ تشکیل شده است. هسته 
خته شده استاتور داراي چندین الیه می باشد که از حلقه هاي شیار دار نازك آهنی همراه با عایق مخصوص سا

است. معموال تعدادي از حلقه هاي آهنی مخصوص استاتور که داراي الیه بسیار نازکی از عایق مخصوص هستند 
 به وسیله پرچ یا خار مخصوص روي هم سوار شده و هسته اصلی استاتور یا بالشتک دینام را تشکیل میدهند.

سته یا حلقه سیم پیچ میباشد که البالي استاتور دینام داراي سیم پیچی مرکب است که متشکل از چندین د
شیارهاي مخصوص هسته استاتور قرار میگیرند. تعداد دسته هاي سیم پیچ ، قطر و نوع سیم و تعداد دور سیم 
پیچی در هر دسته یا حلقه از سیم پیچی استاتور در دینامهاي مختلف بسیار متفاوت و تعیین کننده است. دسته 

یا چهار نقطه به هم متصل میشوند که به آن سربندي میگویند. تعداد نقاط اتصال  هاي سیم پیچ معموال در سه
دسته هاي سیم پیچ یا همان خروجی استاتور در بعضی از مدل ها ممکن است بیشتر از چهار نقطه نیز باشد که 

 به نوع طراحی کارخانه سازنده وابسته است.

چرخش روتور یا همان آرمیچر در مرکز استاتور، عبور خطوط استاتور در محیط خارجی دینام قرار میگیرد و با 
مغناطیسی آرمیچر از بین سیم پیچ هاي استاتور باعث به حرکت در آمدن الکترون در سیم پیچ ها و اختالف 
پتانسیل الکتریکی بین نقاط اتصال سیم پیچها که خروجی استاتور هستند میشود. جریان الکتریکی تولید شده در 
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که به شکل اختالف فاز بین اتصاالت خروجی استاتور وجود دارد متناوب است که فرکانس آن به دور استاتور 
یا  DCآرمیچر بستگی دارد. براي شارژ باطري اتومبیل و مصرف مدارات الکتریکی و الکترونیکی اتومبیل جریان 

یکسو کننده و تثبیت کننده دینام مستقیم با ولتاژ ثابت مورد نیاز است، از این رو خروجی استاتور وارد بخش 
 میشود .

در این قسمت میخواهیم به نحوه قرار گرفتن سیم ها یا به عبارتی سیم بندي استاتور بپردازیم. در ابتدا ضروري 
 اساسی در این مورد بیان شود.فرمول تعریف واست چند 

قطبی:تعداد شیارهایی که بین مراکزدو  قطبها متوالی قرار می گیرد را گام قطبی می گویند و آن را  گام)1
 نشان می دهند𝑌𝑌𝑌𝑌با

Z= تعداد شیارهاي استاتور 

                                                                      2P=Z/m              (1  )  

  m=  2 , تعداد فازهاP= داد قطبهاتع  

 گام قطبی از رابطه زیر محاسبه می شود:

                                                                      𝑌𝑌p=Z/2P             (2  )  

 :گام سیم بندي یا گام کالف: 2

 بندي میتعداد شیارهایی که بین دو بازوي یک کالف از سیم پیچی قرار می گیرد گام کالف یا گام سیم 
 .نشان می دهند𝑌𝑌𝑧𝑧نامند.که آن را با

 .باشد گام سیم بندي را کامل می گویند𝑌𝑌p=𝑌𝑌𝑧𝑧 اگر

گام سیم پیچی را گام کسري می نامند.کسري گام ، 𝑌𝑌𝑧𝑧 > 𝑌𝑌pگام،کسري کوچکتر از گام قطبی شود یعنی اگر
 .گام قطبی و حداقل یک شیار خواهد بود1/3سیم پیچی  حداکثر 
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   :ار رابطه زیر محاسبه می شودگام سیم بندي 

  𝑌𝑌p=𝑌𝑌z              (3)-              گام کسري

 

زاویه الکتریکی هر شیار: زاویه الکتریکی هر شیار بیان کنندهء این است که هر شیاربا شیار ماقبل خود چند 3:  
 :محاسبه می شودو از روابط زیر  نشان می دهند 𝛼𝛼 𝑒𝑒𝑧𝑧  درجه اختالف فاز دارد ، و آنرا با

 

𝛼𝛼 𝑒𝑒𝑧𝑧=180/𝑌𝑌p=180/Z/2p   (4)  

𝛼𝛼 𝑒𝑒𝑧𝑧=360*p/Z                  (5) 

   

 .بدست می آید α𝑒𝑒𝑒𝑒=360/Z زاویه مکانیکی هرشیار:زاویه مکانیکی هر شیار از رابطه :4

 حال به بررسی نحوه سیم بندي استاتور موجود می پردازیم.ابتدا داده هاي مسأله: •

 موجود است پس:فاز  3استاتور 

 M=3, Z=36  

 2p=36/3=12) داریم:                                                                           1طبق فرمول(

 می باشد. Sقطب  6و  Nقطب  6قطب به صورت  12پس استاتور ما داراي 

 گام قطب به صورت زیر محاسبه میشود:   (2)طبق رابطه 

                                                                                        =36/12=3  𝑌𝑌p               

 ) زاویه الکتریکی برابر است با:5با توجه به فرمول (
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                                 𝛼𝛼 𝑒𝑒𝑧𝑧=360*6/36=60 

 q=Z/2p*m=36/36=1                  یک قطب هستند:وشش پتعداد شیارهایی که در هر فاز زیر 

 محاسبات شروع فازها:

R=1 

S=1+120/60=3 

T=1+240/60=5 

 رسم جدول محاسبات:

 T S R قطب
N 5 3 1 
S 8 6 4 
N 11 9 7 
S 14 12 10 
N 17 15 13 
S 20 18 16 
N 23 21 19 
S 26 24 22 
N 29 27 25 
S 32 30 28 
N 35 33 31 
S 2 36 34 

 

 در شکل زیر محل قرار گیري سیم هاي استاتور به شکلی بسیار ساده نشان داده شده است:
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فاز می باشند نحوه قرار گرفتن سیم ها  3شیار و  36استاتورهاي موجود داراي روتورها وبا توجه به اینکه تمام 

ه چه تعداد سیم و با چداخل شیارهاي استاتور به طور کلی طبق شکل و روابط باال می باشد.اما اینکه در هر شیار 

استاتور  قطعو سطح م قطربه ابعاد استاتور از جمله قطر استاتور بستگی دارد یعنی با افزایش قطري استفاده میشود 

توجه به جریان خروجی مورد انتظار،می توان تعداد و قطر سیم مورد انتظار را تعیین کرد که این کار به عهده با 

) درون شیارهاي استاتور 4-3مثال براي پراید انژکتوري سیمها به صورت ( ربه طوکارخانجات سازنده می باشد.

جریان خروجی استاتور معموال طول و قطر سیم را میتوان افزایش داد که باعث به منظور باال بردن قرار میگیرند.

ا ضریب اطمینان را هم ب ؛افزایش مس مصرفی و باال رفتن هزینه میشود که میتوان با انتخاب مناسب طول و قطر

 کمترین هزینه افزایش داد.

 شد:ژ القایی در هر فاز استاتور به صورت زیر بااگر فرض کنیم که ولتا

                                                                   (6)    𝐾𝐾𝑊𝑊𝑊𝑊 𝑇𝑇𝑊𝑊 4.44.f.𝛷𝛷 =𝐸𝐸𝑊𝑊 
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= 𝐸𝐸𝑊𝑊ولتاژ القا شده در هر فاز سیم پیچ استاتور 

=Fشار هر قطب،¢فرکانس؛=𝑇𝑇𝑊𝑊،تعداد دور سیم پیچی=𝐾𝐾𝑊𝑊𝑊𝑊استاتور =ضریب سیم پیچی 

 زیر بدست می آید : جریان هر فاز استاتور به صورت

                                                 𝐼𝐼𝑊𝑊 = 𝑃𝑃∗1000
3𝑉𝑉∗cosƟ  ƞ

                (7) 

: مقطع هادي استاتور برابر است با سطح   

                                                𝐴𝐴𝑊𝑊 =𝐼𝐼𝑆𝑆 
ᵟ𝑠𝑠
𝑚𝑚𝑚𝑚2               (8)  

 تعیین نمود: متوسط براي یک سیم پیچی تک الیه را می توان از فرم ول زیرطول تقریبی دور 

                                               L = 2L + 2/ 3τ                  (9) 

هنگامی که تعداد هادیها در هر شیار و نیز سطح مقطع هادي مشخص باشند ، با در نظر گرفتن مقداري براي 

شیار، مساحت تقریبی شیار را می توان بدست آورد که میتوان مقدار ضریب اشغال شار را برابر  ضریب اشغال

در تظر گرفت. 0,4  

                                             𝐴𝐴𝑠𝑠𝑠𝑠=
𝑍𝑍𝑠𝑠𝑠𝑠
0.4
𝐴𝐴𝑊𝑊                        (10)   

دندانه تغییرمی کنند . بنابراین، چگالی شار تلفات هسته و جریان مغناطیس کنندگی مستقیماً با چگالی شار 

 زیاد در دندانه ها مطلوب نمی باشد . حداقل پهناي دندانه استاتور، برحسب متر برابر است با:
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                                         𝑊𝑊𝑡𝑡𝑠𝑠=
𝑃𝑃¢

𝑊𝑊𝑠𝑠
�

1
7𝐿𝐿�

                               (11) 

تسال تجاوز نماید . با توجه به آنکه نیمی از شار قطب از هسته  1,5نباید چگالی شار متوسط در هسته استاتور 

   عبور می کند، حداقل عمق هسته، برحسب متر برابر است با :

                            

(12) =𝛷𝛷/2
1/5𝐿𝐿

                                                                                          𝑑𝑑𝑐𝑐𝑠𝑠 

 :                                         برحسب متر برابر است با 𝐷𝐷0قطر بیرونی استاتور 

                                   𝐷𝐷0  =D+2𝑑𝑑𝑠𝑠𝑠𝑠+𝑑𝑑𝑐𝑐𝑠𝑠                         (13)  

 𝑑𝑑𝑠𝑠𝑠𝑠:عمق شیار استاتور                                     

 

و قبال نیز اشاره شد ابعاد هسته استاتور نقش تعیین کننده اي در میزان  میشودهمانطور که از روابط باال استنتاج 
شار؛جریان تولیدي و مقدار سیم به کار رفته خواهد داشت که همه این موارد توسط کارخانه هاي سازنده طبق 

با واهد بود از این رو تعداد سیم هاي هر شیار ازمایش هاي متعدد حاصل میشود و به سادگی قابل محاسبه نخ
 توجه به محاسبات به ازمایشات متعدد و طبق مشخصات فیزیکی استاتور تعیین میگردد.


