
  )الكتريكي ( كموتاتور 
خود كموتاتور بخشهاي . جريان الكتريكي مستقيم در طول توسط باطري جاري مي شود 

در با بخش كموتاتور  و هستند تيره جاروبك ها خاكستر. خميده آبي و نارنجي است 
گردان و قطعات كموتاتور به سختي  پروانه. سيم پيچي روتر بنفش رنگ هستند .  دتماسن

هر وقت كه  جهت جريان داخل سيم پيچ وقتي پروانه مي چرخد ،. نه چسبيده اند به پروا
برگشت جريان سيم پيچي ، اين كه . درجه مي چرخد برعكس مي شود  ۱۸۰كموتاتور 

درجه مي چرخد را جبران مي كند ونشان نداده شده  ۱۸۰سيم پيچ بسته به ميدان مغناطيسي 
( سي ثابتي را براي اعمال يك نيروي چرخشي اين جريان در سيم پيچي ميدان مغناطي

  . براي سيم پيچ به وجود مي آورد ) گشتاور 
كموتاتور يك كليد برقي است كه در فواصل معين ، جريانِ يك موتور يا ژنراتور 

يك كموتاتور شكل مشخصه ي معمولي از ماشين گردانده با . الكتريكي را تغيير مي دهد 
كس شدن جريان در سيم پيچ چرخانِ آرماتور موتور ، يك با برع. جريان مستقيم است 
، به همين نحو در يك ژنراتور عكس شدن توليد مي شود ) گشتاور ( نيروي چرخان ثابت 

اولين . ارتباط سيم پيچ بر مدار بيروني جريان غير مستقيم را در مدار به وجود مي آورد 
( ، بنا به پيشنهاد  ۱۸۳۳در سال ) سي هيپوليت بيك( دستگاه جريان از نوع كموتاتور توسط 

  . ساخته شد ) آندره ماري آمپر 
  ساخت

به طور نمونه يك كموتاتور از يك سري اتصاالت مسي كه اطراف قسمت گرداننده 
نصب شده و يك سري از جاروبك هاي كربني داراي حالت فنري كه به ) روتر ( ماشين 

) براي موتور ( منبع بيروني جريان .  چهارچوب ثابت دستگاه نصب شده تشكيل شده است
به جاروبك متصل شده اصطكاك بين اتصاالت مسي و ) براي ژنراتور ( يا بار الكتريكي 

  . جاروبك سرانجام باعث سايش هر دو سطح مي شود 
جاروبك هاي كربني كه از ماده اي نرم تشكيل شده اند ، زودتر فرسوده مي شوند و 

آساني و بدون جداكردن قطعات دستگاه تعويض مي شوند  طوري طراحي مي شوند كه به
براي تعمير )  كيلو وات  ۱مثالً كمتر از توان ( اتصاالت مسي در دستگاه هاي كوچك  .

 .شدن طراحي نشده اند 


