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  شيآزما يئورت
 بـا   ميان مـستق  يـ ک ژنراتور جر  ي) يخروج (ي باردار يها م مشخصه يخواه يش م ين آزما يدر ا 

  .ميرا به دست آور يک سريو تحر ي و نقصانيکمپوند اضافک يتحر
 بـا   ي به صورت سـر    يکيک داشته باشند؛ که     يچ تحر يپ ميتوانند دو س   يمم  يمستق يها ژنراتور

اد اسـت،  يـ چـر ز  يان آرم ي که جر  يياز آنجا .  با آن  ي به صورت مواز   يگريشود و د   يچر وصل م  يآرم
ل بـه  يـ ن دليبـه همـ  . با شمار دور کـم اسـت      فت و کلم  يس،  يعنيمقاومت کم،    يدارا يچ سر يپ ميس

، يگـر ي ديز، مانند هر کاربرد موازي نيچ موازيپ ميس. نديگو يز مين» يانيک جريتحر«،  يک سر يتحر
ک يـ ل، بـه تحر   يـ ن دل يبـه همـ   . اد و نازک هستند   ي شمار دور ز   ين دارا ي دارند؛ بنابرا  ياديمقاومت ز 

ـ       چيپ مين س ياچش  يپ. نديگو يز م ين» يک ولتاژ يتحر«،  يمواز ـ  مي، اول سـ  يها مانند هم اسـت، ول چ يپ
 و سـاختن آن     يکنندگ ؛ چراکه خنک  يچ سر يپ ميشود و سپس، س    يده م يچي قطب پ  ي  تنه ي رو يمواز
  .تر است آسان

اد شـده و  يک زيجه تحريچر و در نتيان آرمين، جريان از ماشي، با کشش جريک سر يدر تحر 
 ).ابـد ي يل اشباع هسته، ولتاژ سرانجام کاهش مـ     يان، به دل  يرشتر ج يبا کشش ب  . (ابدي يش م يولتاژ افزا 

 ي»کننـده   منحرفيرئوستا«ک يتوان از  ي، ميک سريان تحري کنترل جريالزم به گفتن است که برا   
  . استفاده کرديچ سريپ مي با سيمواز

جهت بـا شـار    هم ا نايجهت  توانند به دو صورت هم ي م يا مواز ي ي سر يها دانيهر کدام از م   
پـس،  . شود يها استفاده م چيپ مين س يدر ژنراتور کمپوند از هر دو ا      . ک شوند يگر تحر يکديپسماند و   

ن کمپونـد  يجهـت باشـند، ماشـ     هـم ي و سريک موازياگر شار تحر . تواند رخ دهد   يچهار حالت م  
 نخـست بـا   ،چـر ين اگـر آرم  يهمچنـ . شود يده م ي نام يجهت باشند، کمپوند نقصان    هم  و اگر نا   ياضاف

 به آن کمپوند کوتاه و بر عکس آن را    ي، سر يچ سر يپ مي باشد، سپس کل مجموعه با س      ينت مواز ش
بـسته بـه شـمار دور     . بـا هـم نـدارد     يرفتار کمپوند بلند و کوتاه چندان تفاوت      . دنامن يکمپوند بلند م  

کمپوند  ريا زيکمپوند، صاف و      از حاالت فرا   يکيم  يتوان ي، م ياضاف، در حالت کمپوند     يچ سر يپ ميس
 و سـپس  شيولتـاژ آن افـزا  و کمپونـد صـاف   کمپوند  ان از فرا  ي جر شکشش  يافزابا  . ميرا داشته باش  

ن يـ ل ا يـ دل.) ابـد ي يرتر کـاهش مـ    يکمپوند د  فراش و   يتر افزا  کمپوند صاف کم  ولتاژ   (.ابدي يکاهش م 
لتـاژ کـاهش   وان يـ بـا کـشش جر  کمپوند،  ريدر مورد ز . کاهش ولتاژ، تنها به اشباع رفتن هسته است       



 ٢

گـر  ي دي ، نسبت به همـه    يشتري، ولتاژ با شدت ب    يان از کمپوند نقصان   يش کشش جر  ي با افزا  .ابدي يم
  .ابدي يک، کاهش مي تحريها گونه

 يک مـواز يـ  کم است، تنها اثر تحر    يک سر يچر و تحر  يان آرم ي کمپوند، چون جر   يبار يدر ب 
  .رنديگ يرا در نظر م

 متصل به ي سريها کننده تيتقوش ولتاژ آن، به عنوان ي، به سبب افزايسرک ين تحر يماشاز  
 يجوشـکار ها در  ن ژنراتورين از ايهمچن. شود يکند، استفاده م ي مجبران را يافت اُهمر خط، که اث 

 دارنـد، اسـتفاده     ت افـت ولتـاژ    يمحدود که   يي در جاها  ياضافاز کمپوند   . شود  ي استفاده م  يا نقطه
شود؛ چراکـه بـا      ياستفاده م ) تر يميقد( ائمد يها جوش يها موتور، در   ينقصانک  ياز تحر . شود يم

  .ننديب يب نمياتصال کوتاه، آس
  

  شيآزماروش 

 ي و نقـصان يدر دو حالـت اضـاف   ) بلنـد ( کمپونـد    DC ژنراتـور    ي بـاردار  يدر آغاز به بررس   
وتـور  ک ميـ ز از يـ  گردانـدن شـفت ن     يبـرا . ميسنج دار  سنج و آمپر   ک ولت ياز به   يپس ن . ميپرداز يم
پـس از   . ميبـر  ي بـه کـار مـ      يچ مـواز  يپ ميک س يم تحر ي تنظ يرئوستا را برا  . ميکن ياستفاده م ) ييالقا(

م ي موتـور تنظـ  ي انهي را در پاي، ولتاژ ناميک موازير تحريي، با تغ يبار ي موتور، در حالت ب    يانداز راه
  .سمينو يان آن را ميژ و جرها را در چند گام وارد مدار کرده و در هر گام ولتا اکنون بار. ميکن يم

 يکمپونـد اضـاف  ن صـورت   يبـد . ميکن ي را عوض م   يک مواز يدر بخش دوم، تنها جهت تحر     
 بـاال را تکـرار   يهـا  گر گاميم و بار ديکن يمل يتبد) ياضاف (يش را کمپوند نقصان   يبخش پ ) ينقصان(
  .ميکن يم

  .ميکن ي مي را بررسي، رفتار بارداريک سريدر بخش سوم، تنها با تحر
  

  شي آزماها و نمودار داده
  شي آزماميمستقان يجرژنراتور  ي ناميها 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  
  

 يم کمپوند اضافيان مستقيژنراتور جر

۸/۱۱۷  ۵/۱۷۷  ۲/۱۱۷  ۷/۱۱۶  ۳/۱۱۶  ۲/۱۱۶  ۷/۱۱۵  ۶/۱۱۵  ۲/۱۱۵  Vt 



 ٣

۴۷/۲  ۱۸/۲  ۸۸/۱  ۵۷/۱  ۲۸/۱  ۱۰/۱  ۷۸/۰  ۶۰/۰  ۲۹/۰  IL  
  

 يم کمپوند نقصانيان مستقيژنراتور جر

۳/۶۷  ۲/۷۸  ۰/۸۶  ۰/۹۳  ۵/۹۸  ۵/۱۰۱  ۲/۱۰۶  ۵/۱۰۸  ۱۱۲  Vt 

۸۵/۱  ۷۵/۱  ۶۰/۱  ۳۹/۱  ۱۷/۱  ۰۲/۱  ۷۵/۰  ۵۹/۰  ۳۰/۰  IL  
  

 يک سريم تحريان مستقيژنراتور جر

۳۵/۱۲  ۳۷/۱۱  ۴۹/۱۰  ۶۲/۹  ۷۵/۸  ۴۵/۸  ۷۹/۷  ۵۳/۷  ۰۹/۷  ۷۶/۶  Vt 

۹۱/۰  ۷۸/۰  ۶۵/۰  ۵۳/۰  ۴۲/۰  ۳۵/۰  ۲۴/۰  ۱۹/۰  ۱۰/۰  ۰  If 

۷۱۴/۱۲  ۶۸۲/۱۱  ۷۵/۱۰  ۸۳۲/۹  ۹۱۸/۸  ۵۹/۸  ۸۸۶/۷  ۶۰۶/۷  ۱۳/۷  ۷۶/۶  Ea 
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  ي و نقصانيم کمپوند اضافيان مستقيژنراتور جر :1 نمودار
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 يک سريم تحريان مستقيژنراتور جر يرباردا: 2 نمودار

  شيآزما ليتحلها و  جهينت
ن ين ماشـ يک ا يجه گرفت   يتوان نت  ي سنجش، م  يز بودن خطاها  يک، با فرض ناچ   يدر نمودار   

  .ک کمپوند صاف استي
ن يـ ار کـم اسـت؛ گرچـه ا       ي بس يم که ولتاژ خروج   ينيب ي، م DCن  يک ماش ي يک سر يدر تحر 

ل پـسماند شـار   ي تنها به دليبار ي در بي ولتاژ ژنراتور سر   .ابدي يش م يبار افزا ان  يش جر يولتاژ با افزا  
  .هسته است
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