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  به نام خدا
  

  شيآزما يئورت
ان يـ ک ژنراتـور جر يـ ) يخروج (ي و باردار يبار ي ب يها م مشخصه يخواه يش م ين آزما يدر ا 

  .مي به دست آوررام شنت يمستق
ار ي ندارند، بسيرونيک بي به تحر  يازيشتر مواقع ن  يک شنت، از آنجا که در ب      يتحر ژنراتور خود 

چـر القـا   ي کـم در دو سـر آرم  يدن شفت، به سبب پـسماند هـسته، ولتـاژ   يهنگام چرخ. پر کاربردند 
ن شـار اگـر   يـ شود؛ که ا يک ميجه شار تحريک و در نتيان تحريجاد جرين ولتاژ سبب ا يو ا  شود يم

، بـه  يپـس از مـدت  . شـود  ياد ميچر باز هم زيموافق شار پسماند باشد، به آن کمک کرده و ولتاژ آرم   
اما اگر شار تحرک خالف جهت شار  . شود ي آن م  ي ژنراتور به مقدار نام    ين روش، ولتاژ خروج   يهم

 ين مواقع تنهـا کـاف   يدر ا . رسد يج کم شده و به صفر م      يپسماند باشد، ولتاژ از مقدار پسماند به تدر       
ن گونـه   يـ ن در ا  ي ماشـ  يولتاژ خروجـ  . مير جهت ده  ييک، شار را تغ   ير جهت ولتاژ تحر   يياست با تغ  

)  اسـت، Rfب ي بـا شـ  ي، کـه خطـ   Ifنسبت به   ) (کيولتاژ تحر  (Rsh.If که نمودار    يا ک، نقطه يتحر
) نيزون بر دور ماشـ اف(ن را  ي ماش ي، ولتاژ خروج  کند يم را قطع    Ifنسبت  ) چريولتاژ آرم  (Eaنمودار  

ن يشتر و ولتـاژ ماشـ     يـ ب خـط مربوطـه ب     يشتر، شـ  يـ ک ب ي، هرچه مقاومت تحر   يعني. کند يمحدود م 
اگـر  . باً صفر خواهـد بـود  يار بزرگ باشد، ولتاژ تقرياگر مقاومت بس . تر خواهد بود و بر عکس      نييپا
دار يـ  ولتـاژ ناپا   ن صـورت  يمنطبق شود، در ا   ) اشباع نا (Ea-If نمودار   ين خط، بر بخش خط    يب ا يش

ب ير شـ يـ ير دو سـبب تغ  يـ ير دور؛ چراکه تغ   يين است در مورد تغ    يهمچن. کند ير م ييخواهد بود و تغ   
a(شود   يم) يدر بخش خط  ( Ea-Ifنمودار   a mE K ϕω=.(  افت، اگر در   يتوان در  ي باال م  يها از گفته

  :ر استيز موارد ز ايکيجاد نشد، علل آن يک شنت ولتاژ ايتحر ژنراتور خود
ک يـ تحر: راه حـل  .  آن ياصـول  ريـ ا حمـل و نقـل غ      يـ ن  ي ماش يرينبودن پسماند، به سبب پ     •

  ي موقتيبا منبع خارج) يا سري يمواز(
: حـل راه . جاد شار خالف جهت شـار پـسماند  يک، به سبب ايمعکوس بودن اتصاالت تحر    •

  کير اتصاالت ولتاژ تحرييتغ
د ر و عدم برخو   RshIfاد  يب ز يش) (يز مقاومت بحران  شتر ا يب(ک  يدان تحر ي م يمقاومت باال  •

ـ  يـ ک  يـ اد تحر يـ ، به سبب مقاومت ز    )دو نمودار  هـا و    کيـ  جارو يا آلـودگ  يـ  آن و    يا خراب
ک و پـالودن  يـ  اتصاالت مدار تحريک، بررس ي مدار تحر  ي م رئوستا يتنظ: راه حل . کموتاتور
 . ها و کموتاتور جاروبک
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ش يافـزا : راه حـل .  دو نمـودار ي عـدم تالقـ   شـفت و  ) يکمتر از سرعت بحران   (سرعت کم    •
 سرعت

چراکـه در حالـت     . ک جداگانه است  ين تحر ي مانند ماش  اريبسن،  ين ماش ي ا يبار يمشخصات ب 
) يان نـام ي جر% ۳ تا ۱(ار کوچک يشود؛ که بس يده مين کشين ماشيک از ايان تحر ي تنها جر  يبار يب

ک جداگانه  ين مانند تحر  ي رفتار ماش  يبار ين در ب  يک صفر است؛ بنابرا   يچر نزد ي آرم واکنشان  يو جر 
 يک جداگانه، هنگـام   ين تحر ي ماش يبار ي در ب  . آن برابر صفر است    يبار يچر ب ي آرم واکنشاست، که   

چر سـاخته  ي در آرمي پسماند هسته، ولتاژ کميسيک صفر است، به سبب شار مغناط     يان تحر يکه جر 
ن يـ افته، تا هسته اشـباع شـود و در ا  يش يفزا ايان، ولتاژ به صورت خط    ين جر يش ا يبا افزا . شود يم

  .تر شود ش ولتاژ کم و کميب افزايهنگام ش
چر و اثـر  يمقاومت آرمبار گرفته شود، به سـبب  ک ثابت يبا تحرن شنت ي که از ماش  يهنگام

ن يشود و خود ا    ي م کيان تحر يجر ولتاژ و    کمن سبب   يشود و ا   يانه کم م  يچر، ولتاژ پا  ي آرم واکنش
ش بـار،  ين، با افـزا يبنابرا. شود يک جداگانه، مين تحريانه، نسبت به ماش يشتر ولتاژ پا  يسبب کاهش ب  

 کـه  ييابد؛ تا جاي يز کاهش م ين) بار(انه  يان پا يگفت، جر  شيل پ يانه به دال  يهمزمان با کاهش ولتاژ پا    
  . کم، اما ثابت، خواهد بوديان مقداري و ولتاژ صفر، جرتينها يدر بار ب

م، افـت   يک را ثابت نگه دار    يان تحر يک، جر ير مقاومت تحر  ييگرفتن، با تغ  بار  مان با    اگر همز 
ن دو حالـت را  ياگر نمودار ا. العمل آن خواهد بود چر و عکسي از مقاومت آرم   يانه تنها ناش  يولتاژ پا 

  .ميآور يک را به دست مي از کاهش ولتاژ تحريم، افت ولتاژ ناشيرسم کرده و از هم کم کن
  

  شيآزماروش 

از . ميـ  بـار دار يهـا  يژگـ ي سنجش و يسنج و آمپرسنج برا    ک ولت ياز به   يش ن ين آزما ي ا يابر
از بـه  يش نين آزماي ا ين برا يهمچن. مي دار يگرياز به آمپرسنج د   يک ن يان تحر يم جر ي تنظ ي برا ييسو

ـ  ي و خـازن يم بـار سـلف    يان مـستق  يـ  جر ي است که برا   يادآوريالزم به   . (مي دار يبار مقاومت  معنـا   يب
  ).است

ـ  مي بسته و رئوسـتا را بـا سـ         يک مواز ياتصاالت ژنراتور را به صورت تحر       يچ شـنت سـر  يپ
) ييالقـا (ک موتـور  ي چرخش شفت از يبرا. ميبند ي ژنراتور مي انهيز به دو سر پايم و بار را ن  يکن يم

م سرعت موتـور در دسـترس   ي تنظي مانند اتوترانسفورمر برايزاتي که تجه  يدر صورت . (ميبر يبهره م 
 يجـه آن ولتـاژ خروجـ   ير سـرعت و در نت ييتغبه  مربوط يها شي انجام آزما  يتوان از آن برا    يود، م ب

 يم و ولتـاژ خروجـ  يکن ي موتور را روشن م   .) استفاده کرد  RshIf و   Ea ي تالق ي ر نقطه ييژنراتور و تغ  
ک صـفر اسـت،   يـ ن مقـدار خـود اسـت و تحر   يشتريـ  کـه رئوسـتا در ب    ي از پسماند را، هنگام    يناش
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جهتنـد، بـا کـاهش     ک و پـسماند هـم  يـ  که شـار تحر ي و هنگاميبار يدر باکنون . ميکن يدداشت م اي
م و هر بار آن را نمونـه    ييافزا ي آن م  يک، ولتاژ را از صفر تا مقدار نام       يان تحر يش جر يرئوستا و افزا  

. ميکنـ  يمک را وارون يچ تحريپ ميک، ولتاژ کم شد، اتصاالت سيان تحر يش جر ياگر با افزا  . ميريگ يم
دوباره بارهـا را خـاموش   . ميسينو يانه را ميحال بارها را به نوبت روشن کرده و در هر گام، ولتاژ پا     

م و ولتـاژ و  يدار يک را ثابت نگه ميان تحرير رئوستا، جريين بار پس از ورود هر بار، با تغ    يکرده و ا  
  .ميسينو يان بار را ميجر
  

  شي آزمانمودار ها و داده
  شي آزماميمستقان يجرژنراتور  يام نيها يژگيو

 Rsh (Ω) Rs (Ω) Ra (Ω) P (kW) V (V)  (Ω) ولت ۱۱۵در ) Rp (مقاومت رئوستا

۷۰  ۱۲۰  ۴/۰  ۹/۱  ۲۵/۱ ۱۱۵  
  

 ))انهيپا(ک ير ولتاژ تحرييان به سبب تغير جرييتغ (ک ثابتيتحر يرئوستا

۱۰۶  ۳/۱۰۷  ۵/۱۰۸  ۱۰۹  ۱۱۰  ۵/۱۱۱  ۲/۱۱۳  Vt 

۷۳/۱  ۴۶/۱  ۱۹/۱  ۰۳/۱  ۷۵/۰  ۴۶/۰  ۳۲/۰  IL  
  

 )ر رئوستاييتغ (ک ثابتيتحران ي جر

۴/۱۱۱  ۹/۱۱۱  ۶/۱۱۲  ۰/۱۱۳  ۴/۱۱۳  ۱/۱۱۴  ۶/۱۱۴  Vt 

۷۳/۱  ۴۶/۱  ۱۹/۱  ۰۳/۱  ۷۴/۰  ۴۶/۰  ۳۲/۰  IL 

  
 يبار يب

۱۱۵  ۸/۱۰۲  ۰/۸۴  ۳/۶۵  ۳/۴۴  ۰/۱۶  ۳/۶  Vt 

۵۵/۰  ۴۵/۰  ۳۵/۰  ۲۵/۰  ۱۶/۰  ۰۵/۰  ۰  If 
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  ي موازکي خودتحرمي ژنراتور مستقيباردار: 1 نمودار
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 يبار   ي در بکي تحراني به جرنسبتتغييرات ولتاژ پايانه : 2 نمودار
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