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  به نام خدا
  

  شيآزما يئورت
 يک جداگانه، در بارداريم با تحر يان مستق ي رفتار ژنراتور جر   يش بررس ين آزما يهدف ما در ا   

  . استيبار يو ب
. شـود  يک اسـتفاده مـ  يـ ه مدار تحري تغذي براي خارجDCک منبع يک از  ين گونه تحر  يدر ا 

  . دارديچر است و تنها به ولتاژ و مقاومت خود بستگين آرميک مستقل ايان تحرين جريبنابرا
 يک صفر است، به سبب بار پسماند ولتاژ کميچرخد و تحر   ي که شفت م   ي هنگام يبار يدر ب 

جهـت بـا    هـم (ک يـ ان تحر يـ ش جر ياکنون، با افزا  . شود يچر ساخته م  يدر دو سر آرم   )  ولت ۶تا   ۲(
a ي شود و بر طبق رابطه     يشار افزوده م  ) پسماند mE K ϕω=شـود؛   ياد مي زي، ولتاژ به صورت خط
  .ودش ياد مي زيخط ري که هسته به اشباع رود؛ هنگام اشباع ولتاژ به صورت غييتا جا

گـذرد و   يچـر مـ  ي آرميها چيپ ميان بار تنها س يجرن ژنراتور،   ي ا يها انهيدن بار از پا   يهنگام کش 
عکـس  ن  ي و همچنـ   چـر يمقاومـت آرم  در  ) تنهـا (ن، ولتاژ   يبنابرا. شود يعکس العمل آن را سبب م     

  .کند ي، افت مي آن، نسبت به بارالعمل
م کـه ولتـاژ   يدان يم. ميا ژنراتور پرداختهن ي نمودار پسماند ايش به بررسين آزماين در ا  يهمچن

 يسيـ دان مغناطيـ ان بـا شـدت م    يـ  اسـت و جر    ب متناسـ  يسيدان مغناط ي م يز با چگال  يبا شار و آن ن    
)،  يعنيمتناسب؛   )d dE N N BA

dt dt
ϕ

= H. و   = dl I=∫ .ي پسماند منحن يمنحن B-H  اسـت و 
 يان، هنگـام  يـ ش جر يبا افـزا  . ميآور ي را به دست م    E-I ين به دست آوردن آن منح     يبا در عمل برا   

 اشباع ي هيافته و سپس وارد ناحيش ي افزايان و ولتاژ صفر هستند، ولتاژ نخست به صورت خط   يجر
ان صـفر، ولتـاژ   يـ م، در جر  يان را کم کنـ    ياکنون اگر جر  . شود ي م ير خط يش آن غ  يهسته شده و افزا   

ز انجـام  يـ  ني منفـ يها اني جرين عمل را برا ياگر ا . د است ن به سبب شار پسمان    يشود و ا   يصفر نم 
  .شوند يچ کدام از نمودارها بر هم منطبق نميم هينيب يز ميم نيده
  

  شيآزماروش 

 اعمـال  يبـرا . ديـ پذر يانجام م) شنت (ي موازيچيپ مي با سDCن  يک ماش يک جداگانه   يتحر
  .ميکن ياستفاده مرئوستا م، از يپذر مستق رييک تغيان تحريجر

م و در هـر گـام   ييافزا يک را م  يان تحر يک صفر، جر  يان تحر ين در جر  ي ماش يانداز پس از راه  
م و يکـاه  يان را تا صفر مـ     يسپس، جر . ديآ ي به دست م   OAب نمودار   ين ترت يبد. سمينو يولتاژ را م  



 ٢

 ي بـرا  م؛ي بـسنج  ي منف يها اني جر يم ولتاژ را به ازا    يخواه ياکنون م ) AB. (ميريگ يولتاژ را نمونه م   
ش يحـال، بـا افـزا   . ان آن عوض شوديم تا جهت جريکن يک را عوض ميچ تحريپ مي سيها انهين پا يا
)BD (   ان يو سپس کاهش جر)يمنف)(DE( گـر بـه   يز بـار د يسر انجام ن. ميکن يادداشت مي، ولتاژ را
  )OA مانند EA. (ميکن يثبت م A ي تا نقطهها را  داده) مثبت(ان نخست ي جهت جريازا

 يان بارهـا يـ  جريم و به ازايکن يم مي تنظي را در مقدار نام    يبار ي، ولتاژ ب  يش باردار يآزمادر  
، يک به نـام   يگر و نزد  ي د يبار ي ب يها  ولتاژ يگر به ازا  يک بار د  ي. ميسينو يانه را م  يگوناگون ولتاژ پا  

  .ميکن يش را تکرار ميآزما
  

  شي آزماو نمودارها  داده
  شي آزماميمستقژنراتور  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  
  

 OA ي شاخه

۵۷/۰  ۵۳/۰  ۴۵/۰  ۳۹/۰  ۳۴/۰  ۲۹/۰  ۲۴/۰  ۲۰/۰  ۱۷/۰  ۱۳/۰  ۰۹/۰  ۰۵/۰  ۰ If (A)  
۹/۱۱۴  ۵/۱۱۰  ۱/۹۹  ۶/۸۹  ۷/۸۰  ۶/۶۹  ۷/۵۹  ۹/۴۹  ۵/۴۰  ۵/۲۹  ۲/۲۰  ۸۳/۹  ۰ Ea (V)  

  
 AB ي شاخه

۰  ۰۱/۰  ۰۵/۰  ۰۸/۰  ۱۲/۰  ۱۶/۰  ۲۰/۰  ۲۵/۰  ۳۰/۰  ۳۶/۰  ۴۳/۰  ۵۱/۰  ۵۷/۰ If (A)  
۵/۶  ۹/۹  ۱/۲۰  ۹/۲۹  ۹/۳۹  ۹/۴۹  ۳/۶۳  ۲/۷۰  ۹/۷۹  ۴/۹۰  ۱۰۰۸  ۵/۱۰۹  ۹/۱۱۴ Ea (V)  

  
 BD ي شاخه

۵۶/۰  ۵۲/۰  ۴۴/۰  ۳۹/۰  ۳۳/۰  ۲۹/۰  ۲۴/۰  ۲۰/۰  ۱۶/۰  ۱۳/۰  ۰۹/۰  ۰۵/۰  ۰  If (A)(-)  
۸/۱۱۴  ۱/۱۱۰  ۸/۹۹  ۵/۸۹  ۷/۷۹  ۲/۷۰  ۸/۵۹  ۵/۴۹  ۳/۴۰  ۵/۳۰  ۲/۲۰  ۱۰  ۵/۶-  Ea (V)(-)  

  
 DE ي شاخه

۰  ۰۱/۰  ۰۵/۰  ۰۸/۰  ۱۲/۰  ۱۶/۰  ۲۰/۰  ۲۵/۰  ۳۰/۰  ۳۶/۰  ۴۳/۰  ۵۱/۰  ۵۶/۰  If (A)(-)  
۳/۶  ۲/۱۰  ۸/۱۹  ۵/۳۰  ۶/۴۰  ۸/۴۹  ۳/۶۰  ۴/۷۰  ۵/۸۰  ۰/۹۰  ۵/۱۰۰  ۲/۱۱۰  ۸/۱۱۴  Ea (V)(-)  



 ٣

  
 EA ي شاخه

۵۶/۰  ۵۲/۰  ۴۸/۰  ۳۹/۰  ۳۴/۰  ۲۹/۰  ۲۴/۰  ۲۰/۰  ۱۶/۰  ۱۲/۰  ۰۹/۰  ۰۵/۰  ۰ If (A)  
۱۱۵  ۶/۱۰۹  ۸/۹۹  ۵/۸۹  ۱/۸۰  ۷/۶۹  ۹/۵۹  ۶/۵۰  ۴/۴۰  ۵/۲۹  ۰/۲۰  ۵۳/۹  ۳/۶- Ea (V)  

  

-120

-80

-40

0

40

80

120

-0/6 -0/5 -0/4 -0/3 -0/2 -0/1 0 0/1 0/2 0/3 0/4 0/5 0/6

(A) جريان تحريک

 ( V
ر   ( 

چـ
رمی

ژ آ
لتـا

و

  
 ميان مستقين جري ماشIf-E ي مشخصه نرمال حلقه :1 نمودار

  
  ولت۱۱۵ يبار يولتاژ ب

۱/۱۰۹  ۱/۱۰۹  ۸/۱۰۹  ۵/۱۱۰  ۱/۱۱۱  ۶/۱۱۱  ۴/۱۱۲  ۵/۱۱۳  ۱۱۵  Vt (V)  
۱۹/۲  ۹۱/۱  ۶۳/۱  ۳۴/۱  ۰۶/۱  ۸۹/۰  ۵۹/۰  ۲۹/۰  ۰  IL (A)  

  
  ولت۱۰۰ يبار يولتاژ ب

۳/۹۴  ۸/۹۴  ۵/۹۵  ۲/۹۶  ۸/۹۶  ۳/۹۷  ۲/۹۸  ۹۹  ۱۰۰  Vt (V)  
۰۲/۲  ۷۷/۱  ۵۲/۱  ۲۴/۱  ۹۸/۰  ۸۳/۰  ۵۵/۰  ۲۷/۰  ۰  IL (A)  

  
  ولت۹۰ يبار يولتاژ ب



 ٤

۴/۸۵  ۹/۸۵  ۳/۸۶  ۸/۸۶  ۴/۸۷  ۷/۸۷  ۴/۸۸  ۲/۸۹  ۹۰  Vt (V)  
۹۲/۱  ۶۸/۱  ۴۴/۱  ۱۷/۱  ۹۳/۰  ۷۸/۰  ۵۶/۰  ۲۶/۰  ۰  IL (A)  
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ولتاژ بی    باري  115 ولت
ولتاژ بی    باري  100 ولت
ولتاژ بی    باري  90 ولت

 
 انه گوناگوني پايمستقل در ولتاژهاک يم تحريان مستقيژنراتور جر يباردا: 2 نمودار

  شيآزما ليتحلها و  جهينت
ن را ين ماشـ يـ ان ايـ  جر -انـه ي ولتـاژ پا   ي رابطهاگر  . ستندي ن يها مواز  ين منحن ي، ا ۲در نمودار   

t EMF backEMF aV E E R I= − aR افـت  و   EEMFکـسان   يان  يم، در جر  ي فرض کن  − I     ،برابرنـد، امـا 
EbackEMFستيش برابر نين سه آزماي ا.  
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