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مقررات آزمایشگاه 
تا زمانیکه مدار توسط استاد آزمایشگاه کنترل نشده باشد کار آموزان مجاز به وصل برق ست آموزشی نیستند . لذا به-1

تاژ احتمال برق هیچ وجه کلید مدار را وصل نکنید . در صورتیکه مدار آزمایش را اشتباه بسته باشید بدلیل باال بودن ول
گرفتگی و آتش سوزي وجود دارد .

هنگام راه اندازي موتور جریان مستقیم همیشه کنترل نمایید که ولتاژ اتو ترانسفورماتور قبل از انجام آزمایش روي-2
صفر قرار داشته باشد . در غیر این وضعیت احتمال سوختن موتور وجود دارد . 

از جابجا کردن سیم هاي رابط خود داري نمایید . مدار ) ( برق دار بودن در تمام طول آزمایش -3
در هنگام کار کردن با جریانهاي زیاد سعی کنید آزمایش را با احتیاط کامل و در مدت زمان کوتاه انجام دهید . -4
بوط بهواریاك را به آهستگی کم کرده و به صفر برسانید سپس فیوز مرژپس از اینکه آزمایش به پایان رسید اول ولتا-5

آنرا خاموش کرده و برق اصلی تابلو را قطع نمایید . 
توجه : در هنگام قطع کردن برق اصلی تابلو از دکمه تست کلید حفاظت جان استفاده نکنید فقط از کلید قطع و وصل-6

ست این قطعه دچار خرابی شده و کارایی خود را از دFIآن استفاده کنید .چون بر اثر فشردن زیاد دکمه تست 
میدهد. 
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بخش اول 
مولدهاي جریان مستقیم

انرژي به همان اي از اینامروزه در نیروگاهها عمال فقط جریان متناوب سه فاز تولید می شود. قسمت قابل مالحظهمقدمه : 
ایجاب نماید که تولیدصورت جریان متناوب در صنایع و براي ایجاد روشنائی به مصرف می رسد . در مواردي که شرایط

جریان مستقیم براستفاده ازجریان متناوب رجحان داشته باشد، مثال درصنایع شیمیائی و ذوب درقیم استفاد شود یا کاربجریان مست
فلزات و حمل و نقل ، جریان متناوب را بوسیله یکسو کننده ها یا مبدلها به جریان مستقیم تبدیل می نمایند. مبدل ازیک موتور 

ناوب و یک مولد جریان مستقیم تشکیل می شود که هر دو روي یک محور قرار گرفته اند. از مولدهاي جریان مستقیم جریان مت
بیشتر بعنوان منبع انرژي براي تحریک ماشینهاي سنکرون و ماشینهاي خودکار و هواپیماها و جوشکاري باقوس الکتریکی و 

استفاده می نمایند .روشنایی قطارهاي راه آهن و زیر دریائیها و غیره 
بدین ترتیب کاربرد مولدهاي جریان مستقیم زیاد و متنوع است و لذا مولدهاي جریان مستقیم با قدرتها و دورهاي مختلف 

ساخته می شود.
طبقه بندي مولدهاي جریان مستقیم از لحاظ نوع تحریک :

بندي می نمایند.مولدهاي جریان مستقیم را از لحاظ نوع تحریک آنها به دو دسته طبقه 
الف : مولد هاي با تحریک مستقل 

ب: مولدهاي خود تحریک
ک آنها به سه دسته تقسیم می شود:مولدهاي خود تحریک نیزبر حسب نوع اتصال سیم پیچی تحری

مولدهاي مختلط یا کمپوند- 3مولدهاي سري- 2مولدهاي موازي یا شنت-1
ممشخصات اصلی مولدهاي جریان مستقی

ات آنها مورد تحلیل قرار می دهندکیفیت و خواص مولدهاي جریان مستقیم را به کمک مشخص
دهد.مبین کار مولدهاست نشان میکه این مشخصات روابط بین مقادیر اصلی زیر را 

ولتاژ بین قطبهاي اتصال مولد-1
جریان تحریک-2
جریان آرمیچر-3
ωیا سرعت زاویه اي nدور -4
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عت ثابت کار می کند لذا گروه اصلی مشخصات آنها را در دور ثابت بر می دارند . از سه مقدار اصلی چون مولدها اغلب با سر
باقیمانده ولتاژاهمیت بیشتري دارد، زیرا خاصیت مولد را نسبت به شبکه اي که به آن وصل شده مشخص می نمایند. به این 

جهت مشخصات اصلی مولد بشرح زیراست:
باشد ، مشخصه بارداري به I=0به ازاي جریان خروجی ثابت در حالت خاص که U=f(If)مشخصه بارداري -1

مشخصه بی باري تبدیل می شود که براي ارزیابی مولد و ترسیم مشخصات دیگر آن اهمیت زیادي دارد.
)Rf(مقدار ثابت =به ازاي مقاومت ثابت مدار تحریک u = f(I)مشخصه خارجی -2
باشد مشخصه تنظیم به مشخصه اتصال کوتاه u=0تاژ خروجی در حالت خاص که به ازاي ولI=f(If)مشخصه تنظیم -3

Isc = f(If).تبدیل می گردد
مشخصات مولد با تحریک مستقل

ولت) که باید ولتاژ آنها در حدود وسیعی تنظیم 600ولت)و مولدهاي با ولتاژقوي (بیش از 24تا 4مولدهاي با ولتاژ ضعیف (
تخاب می شوند.گردد با تحریک مستقل ان

مشخصه بی باري
) نشان داده شده است . 1-1نقشه اتصال براي برداشتن این مشخصه درشکل (

)1- 1شکل (
در منطقه خنثی قرار درآزمایش بی باري باید جاروبکها هم در ماشینهاي باقطب کمکی و هم در ماشینهاي بدون قطب کمکی

موجود است uoo=ocولتاژ if=0شه فوران مغناطیس پس ماند وجود دارد ، لذا به ازاء گیرد. چون در اجزاء فوالدي ماشین همی
)1-2.(شکل 

است .unدرصد ولتاژنامی 3تا 2معموال در حدود UOOمقدار 
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)1- 2شکل (
برسد. در آزمایش بی باري uژ نامی برابر ولتا25/1تا 10/1را بتدریج زیاد می کنیم تا ولتاژ بین دو قطب ماشین به Ifجریان 

مولد با تحریک مستقل بین دو قطب اتصال ماشین فقط ولتمتري با مقاومت بسیار زیاد بسته می شود و لذا خواهیم داشت :
UO = E = Kgфω= K 

.یعنی منحنی مغناطیسی ماشین استφ=F(IF)مثل تغییرات EO=f(φ)بدین ترتیب تغییرات 
منحنی دیگري بدست می آید که زیر منحنی اول قرار می گیرد.ω<ώدر سرعت 

EBAمساوي ώو در سرعت AB=Eي مساوωنیروي محرکه الکتریکی در سرعت ifبه ازاي جریان تحریک معین  

است .

n

n

K

KE

g

g









 






نقطه به نقطه بدست آورد.nمی توان مشخصات بی باري آنرا دردور nدور ربنابر این با داشتن مشخصات بی باري مولد د
قسمت اول منحنی مشخصات بی باري تقریبا خط مستقیم است زیرا به ازاء جریان تحریک کم تمام نیروي محرکه مغناطیسی 

ابت است به مصرف می رسد. اما با افزایش جریان تحریک در فاصله هوایی که قابلیت نفوذ مغناطیسی آن ثنبراي ایجاد فورا
ا محور افقی مغناطیسی اشباع شد باشباع ماشین شروع می شود و مشخصه بی باري به شکل منحنی در می آید و وقتی مدار 

رار گیرد روي قسمت خطی قتقریبا موازي می شود. نقطه مربوط به ولتاژ اسمی ماشین باید روي قسمت منحنی باشد زیرا اگر
شود و چنانچه روي قسمت اشباع ولتاژ ماشین بازاء تغییر جزئی جریان تحریک بشدت نوسان می کند و کار ماشین ناپایدار می

ولتاژ ماشین محدود می گردد.شده واقع شود امکان تنظیم 
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ثابت :nو Iبه ازاي U=f(If)مشخصه بارداري : 
ري جاروبکها باید در مکان عادي خود باشند.درانجام آزمایش براي ترسیم مشخصات باردا

شود ثابت است افت فشارهاي زیر در مولد بوجود می آید: (افت فشار در در این آزمایش چون جریانی که از ماشین گرفته می
در نظر گرفته شده است )RaIجاروبکها هم در رابطه 

IRaافت فشار اهمی –الف 

اطیسی آرمیچرافت فشار دراثر عکس العمل مغن–ب 
زیادتر باشد فاصله آن Iبه این جهت منحنی مشخصات بار داري زیر منحنی مشخصات بی باري قرار می گیرد و هر چه جریان 

از منحنی بی باري بیشتر می شود.
ت دهد . اگر به مقادیر ولتاژ مشخصه بارداري افمشخصات بی باري و بارداري را نشان می2و1) منحنی هاي 1-3درشکل (
دست می آید.بU+IRa=Ea=f(If)را اضافه نمائیم مشخصه بارداري داخلی IRaفشار اهم

)1- 4)           شکل(1- 3شکل (
InوI=Inمعموال مشخصه بارداري را به ازاء جریانهاي 

2

1
I=نحنی مشخصه بارداري مانند مشخصه بر می دارند. در ترسیم م

بی باري باید جریان تحریک را فقط دریک جهت تغییردارد.

ثابت:nو Rfبه ازاي u=f(I)مشخصه خارجی : 
دوسر مدار تحریک را Uf) و ولتاژ 1-4را در مدار قرار می دهیم (شکل RLدر موقع برداشتن مشخصه خارجی مقاومت بار 

ثابت نگه می داریم تا
f

f

R

U
if مقدار نامی باشد.=
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را روي حداکثر تنظیم می نمائیم. سپس با ثابت نگهداشتن دور مولد وجریان تحریک به تدریج بار آنرا RLابتدا مقاومت بار
فزایش جریان مولد ) تغییر یافته کم می شود زیرا با ا1-5منحنی شکل (طبقزیاد می کنیم. (جریان را زیاد می کنیم) ولتاژ مولد 

را تا رسیدن به جریان نامی ادامه می دهیم . در بی افت فشار اهمی و عکس العمل مغناطیسی آرمیچر زیاد می شود. آزمایش 
= UOباري  OA:است و لذا خواهیم داشت

100100% 






n

nO

U

UU

OB

OBOA
U

رابطه 3ن داده شده است. منحنی نشا2) بصورت خط مستقیم 1- 5در شکل (IRa=f(I)ثابت است لذا رابطه Raچون 
U+IRa=f(I).را مشخص می نماید و مشخصه داخلی مولد نامیده می شود

)1- 5شکل (

تصحیح مشخصه خارجی مولد تحریک مستقل :
یم و سپس دور نامی) آزمایش را در دور غیر نامی انجام می دهبرابرد را هنگام آزمایش ثابت نگهداریم( وقتی نتوانیم دور مول

ولتاژ UوEاز دور نامی را تصحیح نمائیم . براي اینکار فرض می کنیم که :می بایست نقاط بدست آمده در دورهاي غیر
باشد.yباشد و عکس العمل آرمیچر nولتاژ و نیروي محرکه در دور Eَوuوnونیروي محرکه دردور 

می دانیم :
n

n

E

E





از آنجا :
n

n
EE
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را بدست آوریم.Uمقدار U=E-yاکنون در صورتیکه عکس العمل آرمیچر را داشته باشیم می توانیم با توجه به رابطه : 
و لذا کافیست که درهر U -َE=yَگی دارد نه به دور مولد بنا براینبا توجه به اینکه عکس العمل آرمیچر به جریان بار بست

بدست آید.Uقرار دهیم تا مقدار U=E-yرا بدست آورده و سپس دررابطه yمرحله 

منحنی مشخصه عکس العمل آرمیچر درمولد با تحریک مستقل :
در این مولد ها بسادگی می توان عکس العمل آرمیچر را بدست آورد. نیروي محرکه الکتریکی القاء شده درحالت بی باري 

y = EO-Uاز رابطه Iaو سرعت ثابت خواهد بود و عکس العمل آرمیچربراي هر مقداربعلت ثابت بودن جریان تحریک

رسم می نمائیم و براي مقادیر Iaرا موازي محور BX) خط 1- 6بدست می آید. براي بدست آوردن این منحنی مانند شکل (
خص می نماید. این مقدار مقدار عکس العمل القاء شونده را مشAD-AC=y=CD=AEتفاضل OA=Iaمثال Iaمختلف 
y=AEرا در ازاء جریانOA=Iaطور براي جریان َم و همینیبطرف باال جدا می کنOA=Ia مقدار عکس العمل آرمیچر
Crمنحنی Iaکنیم . درنتیجه به ازاء تمام مقادیر جدا میOA=Iaرا نیز بطرف باال در ازاء جریان EَAَ =DَC=Yََکه برابر

.دبدست می آی

)1- 6شکل (

ifمشخصه تنظیم = f(I)ازاء بهuوn: ثابت
رو به افزایش می Iکاهش و برعکس با کاهش جریان ه رو بIمولد با افزایش جریان ثابت ولتاژجریان تحریک چون به ازاء 

را نیز افزایش Ifجریان تحریک Iدر قطبهاي اتصال مولد باید هنگام زیاد کردن جریانuرود لذا براي ثابت نگهداشتن ولتاژ 
ifرا کاهش داد. منحنی تغییرات  ifجریان تحریکIداد و هنگام کم کردن جریان  = f(I) که به نام مشخصه تنظیم معروف

) بوسیله خط چین نشان داده شده است.1- 7است در شکل (
می باشد.Iمشخصه تنظیم میانگین دو منحنی تغییرات افزاینده و کاهنده 
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)1- 7شکل (

ISC:مشخصه اتصال کوتاه  = f(if)به ازاءu= سرعت ثابت و 0
براي برداشتن این مشخصه مولد را با دور نامی بگردش  می آوریم و مدار آرمیچر آنرا از طریق آمپر متري می بندیم، حال 

ifبرابر جریان نامی ، عبور کند و از روي مقادیر)1- 25/1جریان تحریک مولد را بتدریج از صفر زیاد می کنیم تا از آرمیچر (

مولد را ترسیم می نماییم.کوتاهمشخصه اتصالISCو
باید توجه داشت که با اضافه کردن مقدار کمی به جریان تحریک ، جریان آرمیچر خیلی زیاد می شود و امکان سوختن 

قت کافی مبذول داشت.  آرمیچر وجود خواهد داشت ، لذا در انجام این آزمایش باید د

راه اندازي موتور گرداننده ژنراتور:
هنگامی که بخواهیم خصوصیات ژنراتوري یک ماشین جریان مستقیم یا متناوب را بررسی کنیم احتیاج به یک ماشین دیگر 

ست آورد. معموال در نظر داریم بطوریکه بتوان براحتی دور مطلوب را براي ژنراتور بدرد(موتور) براي گرداندن ژنراتور مو
آزمایشگاهها براي این منظور از یک موتور جریان مستقیم استفاده می شود. اتصال سیم پیچ تحریک این موتور بصورت شنت و 

یا تحریک جداگانه می باشد.
براي راه اندازي این موتورها باید نکات زیر را رعایت نمود.

نترل کنید که مقاومت مدار تحریک حداقل و مقاومت مدارقبل از وصل موتور به شبکه جریان مستقیم حتما ک-1
شود، باید آرمیچر ماکزیمم باشد. در موتورهائی که از منبع تغذیه متغیرو یا پتانسومتر بجاي مقاومت متغیر استفاده می

ینیمم آرمیچر مارمدار آنرا طوري میزان نمود که پس از وصل کلید اصلی جریان مدار تحریک ماکزیمم و جریان مد
باشد.

هیچگاه مدار آرمیچر را به تنهائی ویا قبل ازمدار تحریک به منبع ولتاژ مستقیم وصل ننمائید.-2
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پس از وصل سیم پیچ تحریک و آرمیچر به منبع جریان مستقیم به آهستگی مقاومت راه انداز مدار آرمیچر را کاهش-3
می دهید تا از مدار خارج شود.

را کاهش و یا با کم کردن جریان تحریک سرعت موتور راان تحریک سرعت موتورحال می توانید با افزایش جری-4
افزایش داده و توسط دورسنج تعداد دور را تنظیم نمائید.

در صورتیکه دور موتور برعکس باشد می توانید موتور را خاموش نموده و پس از تعویض جهت جریان در آرمیچر-5
را راه اندازي نمائید.مجددا با توجه به نکات گفته شده موتور

.
مولد تحریک مستقل مشخصه بی باري- 1آزمایش  

ابتدا از روي پالك ژنراتور مشخصات نامی آنرا یاد داشت کنید.

P= Un= In= Ifn= n=

) ببندید. 1-8براي انجام آزمایش بی باري ، مدار ژنراتور را مطابق شکل (- 1
) درصورتیکه دور موتور 1- 8(شکل را میتوانید بطور شنت بسته و با دقت آنرا راه اندازي نمایید موتور کوپل شده با ژنراتور - 2

را خاموش نموده و دور آنها تصحیح نمائید . (چرا؟)برعکس باشد، موتور

)1- 8شکل (

مهران مصلحى - آرش جهانگیرى- مهرماه 1396



DC دستور کار آزمایشگاه ماشین هاي الکتریکی

11

خوانید.دور موتور را بدور نامی ژنراتور برسانید و سپس توسط ولتمتر ولتاژ پس ماند را ب-3
( دقت کنید که قبل از وصل فیوزرا وصل کنید فیوز واریاك مقاومت تحریک ژنراتور را در ماکزیمم قرار داده و سپس -4

تدریج ومرحله به مرحله جریان تحریک مولد را از صفر به ماکزیمم واریاك ولوم واریاك روي صفر تنظیم باشد ) سپس به 
داشت نمائید . درهر مرحله ، دور رحسب جریان تحریک در جدول زیریادکه القائی را بافزایش داده و تغییرات نیروي محر

) نمی باشد)rژنراتور نباید تغییري کرده باشد. (اگر منبع تغذیه تحریک متغیر می باشد نیازي به رئوستاي مدار تحریک (

درکاهش داده و جریان تحریک و نیروي محرکه راسپس جریان تحریک را مجددا از ماکزیمم تا صفر و مرحله به مرحله-5
دور ژنراتور درهر مرحله برابر با دور نامی باشد.هجدول زیر یادداشت کنید. توجه داشته باشید ک

If o Ifn

E

If Ifn= 0
E
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:مستقلکیمولد تحرمشخصه بارداري - 2آزمایش 
) استفاده می کنیم .1- 9براي انجام آزمایش بارداري از مدار شکل (

1-9شکل 
را ببندید . 1- 9ابتدا مدار شکل -1
پس از راه اندازي موتور دور آنرا در مقدار نامی آن تنظیم کنید.-2
. ( تمام کلید هاي بار ها قطع باشد )  را در ماکزیمم مقدار ممکنه برسانید RLمقاومت بار -3

جریان بار را در RLرا به ماکزیمم برسانید و با تنظیم مقاومت جریان تحریک،سپس کلید بار را وصل نمائید -4
2

مقدار 1
نامی آن ثابت نگهدارید، 

سپس جریان تحریک را مرحله به مرحله کاهش دهید و ولتاژ خروجی را یادداشت کنید و در هرمرحله به کمک مقاومت-5
ك دور را در مقدار نامی ثابت نگهدارید.بار مقدار جریان بار وبه کمک موتور محر

If 0
v
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:مستقلکیمولد تحرمشخصه خارجی- 3آزمایش 

ده کنید.ا) استف1-9براي انجام این آزمایش از مدارشکل (
ببندید . 1-9مدار را مطابق شکل –1
رامی موتور را راه اندازي نمایید .آابتدا با -2
باشد ( کلید بارها همگی قطع باشند ) مقاومت بار روي مقدار حداکثر –3
را در مقدار نامی تنظیم نمائید.Ifجریان تحریک -4
( کلید بارها را پله پله وصل کنید ) سپس با ثابت نگهداشتن دور مولد و جریان تحریک به تدریج بار آنرا زیادکنید -5
جدول زیر یادداشت کنید.با کاهش مقاومت بار ولتاژ و جریان بار را دردر هر مرحله –6

پس از اتمام آزمایش ماشینها راخاموش کنید.- 7

:مستقلکیمولد تحرمشخصه تنظیم - 4آزمایش 
) براي انجام آزمایش استفاده کنید.1-9از مدار آزمایش قبل شکل (

ببندید .1- 9مدار را مطابق شکل -1
دینمائمیتنظیو دور مولد را به مقدار نامولتاژ کیتحردیموتور و وصل کليپس از راه انداز-2

براي ثابت ( جریان باررا افزایش دهید .nو دور مولد Uکلید بار را وصل کنید و سپس با ثابت نگهداشتن ولتاژبار- 3
د و در و در هر مرحله جریان بار وجریان تحریک را اندازه گیري نمائی) نگهداشتن ولتاژ بار جریان تحریک را افزایش دهید

جدول زیر یادداشت کنید.

سپس مرحله به مرحله جریان بار را کاهش داده مقادیرجریان بار و تحریک را در جدول زیر یادداشت کنید.- 4

I
u

I 0 In

If
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پس از اتمام آزمایش ماشینها را خاموش کنید.- 5

د آزمایشگاه انجام شود . ) ( این آزمایش توسط استا:مستقلکیمولد تحرمشخصه اتصال کوتاه - 5آزمایش 
. مقاومت مدار د) باز نموده و دو سر بار را اتصال کوتاه نمائی1-9براي انجام آزمایش اتصال کوتاه ولتمتر را از مدار شکل (- 1

نموده تحریک ژنراتور را روي ماکزیمم قرارداده تا جریان به حداقل ممکنه برسد و سپس موتور گرداننده ژنراتور را راه اندازي
تا مقدار نامی باال ببرید. پس از آن با دقت کامل جریان تحریک را به تدریج افزایش دهید تا آمپرمتر مدار آرمیچر ، و دور آنرا 

جریان نامی را نشان دهد. مقدار جریان تحریک را یادداشت کنید پس از آن ماشین را خاموش کنید.
یان تحریک ، جریان آرمیچر خیلی زیاد می شودودر صورت بی احتیاطی توجه کنید که با اضافه کردن مقدار کمی به جر

احتمال سوختن آرمیچر وجود دارد.

Isc In

If

پس از اتمام آزمایش مقاومت آرمیچر را با اهمتر ، آمپر اندازه گیري کنید.

سئواالت و خواسته هاي مولد تحریک مستقل
ت و برگشت و مقدار متوسط را رسم کنید.جدول و منحنی بی باري رف-1
% افزایش پیدا کند در دستگاه مختصات قبلی رسم کنید.20منحنی بی باري مولد را وقتی دور -2

nnرا رسم کنید .((V=f (if))مشخصه بارداري مولد -3 nII ,
2

1
 (

ثابت رسم کنید.n,Iرا به ازاي (f(if)=Ea=V+RaIa)مشخصه داخلی -4
گذرد رسم و جدول زیررا کامل نمائید.می که از نقطه نامی V=f(I)خارجی را مشخصه -5

Rf = cont                  n = cont

I In 0
If
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= افت عکس العمل مغناطیسی
RaIa+ =y =عکس العمل آرمیچرافت کلی

صه خارجی آنرا بدست آورید.درصد افت ولتاژ مولد دربارنامی و نصف بار نامی چه مقدار است ازروي مشخ-6
افت ولتاژ برحسب جریان بار به چه عواملی بستگی دارد.-7
رسم کنید.n=nnو U =Unمشخصه تنظیم را به ازاء ولتاژ ثابت -8
ISCمشخصه اتصال کوتاه را رسم کنید. :-9 = f(If) وU=0 وn=cont

شود جریان اتصال کوتاه چقدرکوتاهاگر جریان تحریک مولد تحریک مستقل نامی باشد و خروجی اتصال- 10
می شود(به کمک مشخصه اتصال کوتاه)

موارد استعمال ژنراتور تحریک مستقل را بیان کنید.- 11
پالریته ولتاژ خروجی مولد تحریک مستقل را چگونه می توان عوض نمود؟- 12

I

U

RaI

y
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مشخصات مولد جریان مستقیم شنت (موازي)
حریک بوسیله ولتاژدو سرآرمیچر تغذیه می گردد. براي اینکه تلفات به حداقل برسد جریان تحریک دراین مولد (دینامو) مدار ت

درصد) باشد بنابراین سیم بندي القاء کننده (تحریک) یک ماشین شنت داراي 5تا 1بایستی بخشی ازجریان آرمیچر (حدود 
القاء کننده داراي مقاومت زیادي نسبت به مقاومت آرمیچر قطر کم انتخاب می شود و درنتیجه مدارتعداد دور زیاد و از سیم با

می باشد.
شنت یا موازي بیش از مولدهاي دیگر مورد استفاده قرار می گیرد، زیرا به منبع جریان جداگانه براي تحریک احتیاج مولد 

پس ماند مغناطیسی در ن فورا ولتاژ آن در حدود بار نامی تقریبا ثابت می ماند. شرط تحریک مولد موازي آنست کهندارد و
درصد فوران اسمی باشد.3تا2آن 

اسمی ایجاد می شود و این ولتاژ درصد ولتاژ3تا2با دور نامی به گردش بیاوریم ولتاژي در حدود ادراینصورت اگر ماشین ر
فوران افزایش می یابد ودو سر مدار تحریک داده می شود جریان ضعیفی ازسیم پیچی قطبها عبورمی دهد و در نتیجه ه که ب

ادامه پیدا این عمل آنقدرالقاء می گردد و ولتاژ دو سر مدار تحریک باال می رود.نیروي محرکه الکتریکی بیشتري در آرمیچر
د جریان تحریک ایجاکرد که فوران پس ماند و فورانی که دراثرعبورمقدار نامی برسد. باید دقته کند که ولتاژ ماشین بمی

می گردد هم جهت باشد . زیرا درغیر اینصورت فوران پس ماند ماشین از بین می رود و در سیم بندي آرمیچر دیگر نیروي 
محرك الکتریکی القاء نمی گردد.

اگر جهت گردش مولد را عوض کنیم در نتیجه عالمت نیروي محرکه الکتریکی نسبت به حالت قبلی عوض می شود و در این
حلهاي اتصال بین القاء کننده و القاء شونده (آرمیچر) را عوض نمود.حالت بایستی م

و سرعت نامیI=0بازاء VO=f(If)مشخصه بی باري مولد: 

) نشان داده شده با مشخصه بی باري مولد با تحریک مستقل تفاوتی ندارد. 1- 10مشخصه بی باري مولد موازي که درشکل (
یک تا سه درصد جریان نامی آنست و نمی تواند افت فشار قابل مالحظه اي ایجاد نماید زیرا جریان تحریک مولد موازي فقط

و ولتاژ بین قطبهاي اتصال مولد را تغییر محسوسی بدهد.
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)1- 10شکل (

بازاء سرعت نامی وجریان خروجی ثابتU=f(If)مشخصه بارداري مولد موازي : 
باندازه جریان تحریک درمولد موازي Iaد مولد تحریک مستقل است . زیرا افزایش جریان زي ماننامشخصه بارداري مولد مو

نمی تواند اثر محسوسی در ولتاژ آن داشته باشد.
نامیnو Rfبازاء u=f(I)مشخصه خارجی : 

ثابت نگهداشت هنگام برداشتن مشخصه خارجی مولد موازي نیز مانند مولد با تحریک مستقل باید مقاومت مدار تحریک را 

Rsh=rf(مقدار ثابت + rsh= ( به این جهت درمولد تحریک مستقل ، مقدار ثابت
f

f
f R

U
I ولی درمولد موازي

ff

f

R

U

R

U
 است . هنگام تغییر یافتنIاثر افت فشار رتقل ولتاژ بین قطبهاي اتصال آن دمثال افزایش بار مولد با تحریک مس

Ifدیگري یعنی کاهش جریان تحریک اما درمولد موازي عالوه براینها علت عکس العمل آرمیچر کاهش پیدا می کنداهمی و

به ترتیب کاهش ولتاژ مولد با 2و1منحنی هاي 11-1است نیز در کاهش ولتاژ مولد تاثیر دارد. در شکل Vکه متناسب با 
ها نشان میدهد.تحریک مستقل و مولد موازي را ضمن افزایش بار آن

را RLهمین علت است . اگر مقاومت مدار خارجی ه اختالف میان مشخصه خارجی مولد با تحریک مستقل و مولد موازي نیز ب
شود یعنی در اتصال کوتاه مولد، به RL=0بتدریج کم کنیم جریان مولد با تحریک مستقل دائما زیاد می شود و وقتی 

برابرجریان نامی تجاوز نخواهد کرد افزایش 5/2تا 2که معموال از Icrفقط تا مقدار Iجریان رسد اما درمولد موازي حداکثرمی
. این وضع را به ترتیب زیر می توان توضیح داد.))1-11شکل (-2رود (منحنی خط چین می یابد و سپس رو به کاهش می
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به عللی که شرح داده شد در جهت ش ولتاژ مولدد لیکن کاهومی خواهد رو به افزایش رIجریان RLهنگام کاهش مقاومت 
ست اثر عامل اکاهش جریان اثر می نماید. تا وقتی ماشین بشدت اشباع شده و در نتیجه دستگاه مغناطیسی آن بقدر کافی پایدار

اول زیادتر است وجریان زیاد می شود.

)1- 11شکل ()1- 12شکل (

عواملی که باعث کاهش ولتاژ مولد دریج کم می شود (قسمت مستقیم مشخصه بی باري ) و اثرلیکن از آن پس درجه اشباع بت
میرسد که Iscرو بکاهش میرود و درحالت اتصال کوتاه بمقدار Icrپس از رسیدن بمقدار Iگردد بیشترمی شود . جریان می

itو لذا u=0درایجاد آن فقط فوران پس ماند ماشین دخالت دارد زیرا در اینحالت  است.0=
) با تغییر دادن آهسته جریان و ولتاژ بدست می آید. اما در شرایط بهره برداري از مولد موازي 1- 11مشخصه خارجی شکل (

این حالت چون ماشین داراي مقدار معینی انرژي الکترومغناطیسی است لذا ممکن است اتصال کوتاه ناگهانی بوجودآید. در
نیروي محرك الکتریکی مربوط به آن با تاخیر زمان معینی انجام می گردد. به این جهت جریان کاهش فوران مغناطیسی و

برابر جریان نامی مولد برسد و سپس بسرعت کاهش 12تا8ثانیه به 2/0تا 1/0اتصال کوتاه ناگهانی می تواند درمدت 
)1-12یابد.(شکل 

ظه اي روي محور مولد ایجاد می گردد و برسطح کلکتور جرقه شدیدي دراین تغییر شدید جریان گشتاور ترمز کننده قابل مالح
شود.که ممکن است بصورت شعله دایره شکل درآید ظاهر می

به این جهت اتصال کوتاه ناگهانی مولدهاي موازي ، بخصوص اگر قدرتشان زیاد باشد خطرناك است و لذا باید آنها را بوسیله 
افظت نمود.کلیدهائی که بسرعت عمل می کنند مح
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تصحیح مشخصه خارجی مولد تحریک شنت:
دهیم و سپس دور غیر نامی انجام میدور نامی ثابت نگهداریم آزمایش را دروقتی نتوانیم دور مولد را هنگام آزمایش برابر

.تصحیح و براي دور نامی رسم می نمائیممشخصه خارجی را
و خط القاء را داشته باشیم . با کمک مشخصه فوق )نامی(دورnی باري در دور ثابت کار الزم است که مشخصه ببراي این

می توان به شرح زیر نقاط بدست آمده در آزمایش مشخصه خارجی را تصحیح نمود.
خطیA1بدست آوریم از نقطه nوI1هیم مقدار ولتاژ آنرا درشرایط اباشد و بخوn1وI1وu1.نقطه اي با شرایطA1اگر 

بدست nدر دور E1(n)=EDقطع نماید، از آنجا ولتاژبی باري Bموازي محور جریانها رسم می کنیم تا خط القاء را در نقطه 

از رابطه nباري در دور بدست آمده ولتاژ بی n1در دور A1می آید ، اما چون نقطه 
111

1

)(

)(

n

n

nE

nE
 درجریان تحریک ثابت

) مساوي عکس العمل 1- 13با توجه به شکل (CBشود .محاسبه میE1(n1)=CEادله بدست می آوریم ، از این مع
خواهد بود. منتهی باید این ولتاژ به ) CBمی باشد، چون عکس العمل آرمیچر همین مقدار (n1در دور I1آرمیچردرجریان 

خط القاء و منحنی بی باري متکی باشد.
خطی موازي محور ولتاژها رسم Nرسم می نمائیم تا منحنی بی باري را در نقطه خطی موازي خط القاءcبراي اینکار از نقطه 

Mمی باشد. از nدر دور I1برابرعکس العمل آرمیچر مربوط به جریان MNقطع نماید. Mمی نمائیم تا خط القاء را در نقطه 

برابر ولتاژ تصحیح شده می باشد و OQنماید ، قطع Qخطی موازي محور جریانها رسم می نمائیم تا محور ولتاژها را در نقطه 
می باشد.)PA1و MQمحل تالقی امتداد خط Aبدست می آید (نقطه Aاز آنجا نقطه 

)1- 13شکل (
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اندازه گیري عکس العمل آرمیچر به کمک مشخصه بی باري و خارجی درمولد شنت:
کنیم بدین ترتیب را در روي مشخصه خارجی پیدا I1بشدت جریان Pهرگاه خواسته باشیم عکس العمل آرمیچر نقطه اي مثل 

ABقطع نماید Bخطی موازي محور جریانها رسم می نمائیم تا خط القاء را در نقطه Pعمل می کنیم که از نقطه 

واهد بود . ) خy=E-Uبرابرعکس العمل آرمیچر (BC) را نشان می دهد ، بنابراین Eبی باري (ولتاژAC) و Vولتاژخروجی(
)1-14(شکل

)1- 14شکل (
رسم مشخصه عکس العمل آرمیچر در مولد شنت :

) خطی موازي خط القاء رسم نمائیم تا محور ولتاژ را 1- 14در شکل (cبراي رسم مشخصه عکس العمل کافیست که از نقطه 
برابر عکس العمل آرمیچر KDقطع نماید، Kطه را در نقPDخطی موازي محور جریانها می کشیم تا Fقطع نماید، از Fدر

خواهد بود، بدین ترتیب میتوان عکس العمل آرمیچر نقاط مختلفی را تعیین و سپس از بهم وصل I1بشدت جریان Pنقطه 
نمودن آنها مشخصه عکس العمل آرمیچر را بدست آورد.

س العمل مغناطیسی آرمیچرتشکیل شده است.و عکRaIaاز افتهاي اهمی y(Ia)یادآوري میگردد که عرضهاي منحنی 

n = cont  ,  u = cont   Ifمشخصه تنظیم :  = f(I)

مشخصه تنظیم تمام مولدهاي جریان مستقیم یکسان است.
(مثل مشخصه تنظیم مولد با تحریک مستقل)
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با سرعت نامیu = 0بازاءI = f(If)مشخصه اتصال کوتاه : 
ufلدهاي خود تحریک را نمی توان برداشت زیرا در حالت اتصال کوتاه این مولدها مشخصه اتصال کوتاه مو و در نتیجه 0 =

ي صفر است .نیز مساوifجریان تحریک 
شنتمیمستقانیمولد جر: آزمایش بی باري (مشخصه مغناطیسی)6آزمایش 

ابتدا از روي پالك ژنراتور مقادیر نامی آنرا یادداشت کنید.
P = Un= In= Ifn= n=

) ببندید1-15براي انجام آزمایش بی باري مدار ژنراتور مطابق شکل (- 1

)1- 15شکل (
پس از بستن مدار مطمئن شوید دسته واریاك در حالت صفر قرار دارد-2
موتور را راه اندازي و به آرامی دستگاه را وصل کرده و بعد از آن فیوز واریاك را نیز وصل نمایید و با احتیاط FIسپس -3

در تمام طول آزمایش مقدار آنرا ثابت نگهدارید.و ده یرسانبدور نامی به کنید و 
سپس توسط ولتمتر ولتاژ پس ماند مولد شنت را در حالتی که جریان تحریک آن قطع می باشد یادداشت نمائید.-4

افزایش جریان تحریک مولد ، توسط کاهش مقاومت متغیر تحریکرا وصل کرده و باجریان تحریک پس از اینکار - 5
در نیروي محرکه القائی را درهر مرحله با جریان مربوطه درجدول زیر یادداشت نمائید تا جریان تحریک به مقدار نامی برسد.

هر مرحله مقادیر اندازه گیري را در جدول زیر یادداشت نمایید . 
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را با کاهش جریان تحریک (افزایش مقاومت تحریک ) تا صفر براي بدست آوردن منحنی برگشتسپس این آزمایش -6
تکرار کنید و نتایج را یادداشت کنید.

پس از پایان آزمایش موتور را به آهستگی خاموش کرده و فیوز واریاك و برق اصلی تابلو را قطع نمایید . –7
u = f(if): شنتمیمستقنایمولد جر: مشخصه بارداري7آزمایش 

)ببندید 1-16مدار آزمایش را مطابق شکل (- 1
نامی برسانید . تور را راه اندازي کنید و به دورقطع می باشد موتمام بارها درحالتی که کلید -2

1- 16شکل 

(جریان تحریک را به ماکزیمم برسانید و با تنظیم مقاومت بار-3 RL جریان کار بارها را پله پله در مدار قرار دهید  ) براي این

بار را در 
2

دارید.مقدار نامی آن ثابت نگه1
سپس جریان تحریک را مرحله به مرحله کاهش دهید و ولتاژ خروجی را یادداشت کنید، درهر مرحله به کمک مقاومت- 4

RLمقادیر اندازه گیري را در جدول زیر یاد داشت نمایید. ژنراتور را ثابت نگهدارید.و موتور محرك مقادیر جریان بار و دور

ifn

0if

E

0
ifnif

E
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پس از پایان آزمایش موتور را به آهستگی خاموش کرده و فیوز واریاك و برق اصلی تابلو را قطع نمایید .-5
U = f(I):  شنتمیمستقانیمولد جر: مشخصه خارجی 8آزمایش 

ببندید ) 1-16مطابق شکل (را یش مدار آزما- 1
قطع می باشد راه اندازي کنید و به دور نامی برسانیدتمام بارها موتور را درحالتی که -2
جریان تحریک را به مقدار نامی برسانید-3
داشت نمایید . پله پله بارها را در مدار قرار دهید و در هر مرحله جریان و ولتاز بار را در جدول زیر یادحال -4

پس از انجام آزمایش ماشینها را خاموش کنید.- 5

.مقدار مقاومت مدار تحریک در طول آزمایش ثابت باشد
اگر درهنگام آزمایش دور ثابت نمی ماند میتوانید آنرا یادداشت و به ترتیبی که درقسمت تئوري ذکر شد - 1یاد آوري : 

مشخصه خارجی را تصحیح نمائید.
Rfپایان آزمایشها مقاومت در-2 , Ra.را اندازه گیري نمائید

if

u

I

U
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سئواالت و خواسته هاي مولد شنت :
منحنی بی باري رفت و برگشت و منحنی میانگین را رسم کنید.-1

I = 0 UO = f(if)
گر مقایسه کنید . را در همان دستگاه مختصات منحنی بی باري رسم کنیم و با یکدیU=f(if)منحنی بارداري مولد -2

I =1/2Inمقدار ثابت  =

Eaمنحنی مشخصه داخلی مولد -3 = U + RaI.را رسم کنید
را تعیین کنید.Rfمقدار مقاومت -4
را تعیین کنید.و شرح دهید که آیا با تغییر دور مولد مقاومت بحرانی مدار تحریک تغییرRcrمقدار مقاومت بحرانی -5

می کند.
قاومت رئوستائی که اگر در مدار تحریک قرار گیرد ولتاژالقاء نگردد.مقدار م-6

را بدست آورید.ncدور بحرانی -7
برابر دور نامی بدست آورید.2/1حداکثر ولتاژالقائی را به ازاء -8
دور نامی بدست آورید .2/1مقاومت بحرانی را به ازاء -9

n=nnثابت و مقدار Rfاء : را رسم کنید . به ازU=f(I)مشخصه خارجی - 10

اگر مقاومت بار بتدریج کم شود (جریان بارزیاد شود) منحنی مشخصه خارجی به چه صورت در می آید.- 11
اتصال کوتاه ناگهانی در بار خروجی مولد چه اثري روي مولد دارد.- 12
آیا می توان آزمایش اتصال کوتاه را روي مولد شنت انجام داد؟- 13
y = Eعکس العمل آرمیچر را مشخصه - 14 –u.( برحسب جریان بار به کمک مشخصه بی باري و خارجی) .رسم کنید
را از مشخصه عکس العمل آرمیچر کسر نمائید ومنحنی عکس العمل مغناطیسی را رسم کنید.RaIaفشار اهمی - 15
افت ولتاژ در ژنراتور شنت به چه عواملی بستگی دارد؟- 16
توسط موتور بگردد ولی ولتاژ آن افزایش نیابد علل آنرا ذکر کنید.اگر مولد شنت-17

%100درصد افت ولتاژ(درصد رگوالسیون) را بدست آورید. - 18 



n

n

U

UE
u

مقاومت رئوستائی که در شرایط کار نامی ماشین درصد مدار تحریک قرار گرفته بدست آورید.- 19
یان کنید.ل مولد شنت را باموارد استعم- 20
رسم کنید و با یکدیگر مقایسه کنید .10مشخصه خارجی با قطب کمکی را درهمان محورهاي مختصات سئوال - 21
پالریته ولتاژ خروجی مولد شنت را چگونه می توان عوض کرد.- 22
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مشخصات مولد جریان مستقیم سري :

چر قرار دارد.در این مولد ، سیم پیچ القاء کننده بطور سري با سیم پیچ آرمی
If = Ia= I

مولد سري در حالت بی باري مورد استعمال ندارد و فقط درحالتی از آن استفاده می شود که حتما جریانی از آن عبور کند و 
چون در آن جریان مصرفی از سیم پیچ تحریک نیز عبور می کند الزم است که مقطع سیم پیچ تحریک ضخیم و تعداد حلقه 

هاي آن کم باشد.
دهد.مدار کامل یک مولد سري را نشان می)1- 17شکل (

)1- 17شکل (
براي تنظیم و تغییر جریان تحریک و درنتیجه تنظیم و تغییر فشار الکتریکی مولد الزم است که یک مقاومت متغیر با سیم پیچ 

تحریک موازي کنیم.
=Vفشار الکتریکی دوسر مولد از رابطه E - Ia(Ra+Rf)ست می آید . کاربرد مولد سري در جاهائی است که بار ثابت بد

باشد.
توان طبق نقشه اتصال مولد با تحریک مستقل انجام داد . این مشخصات بی باري و بارداري و اتصال کوتاه آنرا فقط می

مشخصات به همان شکل مشخصات بی باري مولد با تحریک مستقل است.
باقی می ماند ، لذا این مولد اصوال فقط داراي IوUمی چرخد فقط دو مقدار متغیر یعنی چون در مولد سري که با دور ثابت

Uیک مشخصه  = f(I).بازاء سرعت نامی است
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اگر بار مصرفی را کم کم به مدار مولد سري اضافه کنیم جریان مصرفی نیز باال می رود و در نتیجه میدان قویتر میشود و باعث 
شتري در دو سر مولد می گردد. بنابراین با افزایش شدت جریان نیروي محرکه زیاد می شود ولی پس از بوجود آمدن ولتاژ بی

نیز می یابد.کاهش آنکه قطبها به حد اشباع برسند ولتاژ نه تنها زیادتر نمی شود بلکه بعلت افت ولتاژ و عکس العمل آرمیچر 
و IRa=f(I)تغییرات افت فشار اهمی 3مشخصه خارجی و منحنی 2مشخصه بی باري و منحنی 1) منحنی 1- 18درشکل (

باشد.عکس العمل مغناطیسی آرمیچر می4و1دهد. اختالف میان منحنی هاي مشخصه داخلی مولد سري را نشان می4منحنی 

)1- 18شکل (
:يسرمیمستقانیمولد جرمشخصه خارجی- 10آزمایش 

) ببندید. توجه داشته باشید که در این آزمایش احتیاجی به مقاومت تحریک موازي شده 1- 19مدار مولد را مطابق شکل (- 1
با سیم پیچ سري نیست. 

) 1- 19شکل (
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حال موتور کوپل شده با ژنراتور را بهمان ترتیبی که قبال گفته شد با دقت کافی بگردش درآورید و سرعت آنرا بدور نامی- 2
نگهدارید.برسانیدو درتمام طول آزمایش مقدار آنرا ثابت 

درحالی که بار قطع است ولتاژ پس ماند را بخوانید وسپس با افزایش تدریجی جریان درهر مرحله ولتاژ را اندازه گیري- 3
نمائید و درجدول زیر یادداشت کنید.

جریان بار را آنقدر افزایش دهید تا تغییرات ولتاژ ناچیز شود.(حداکثر تا جریان نامی)- 4
ام آزمایش ماشینها را خاموش کنید.پس از اتم- 5

سئواالت و خواسته هاي مولد سري:

را رسم نمائید.U=f(I)مشخصه خارجی -1
اگر جریان بار بتدریج اضافه شود تا خروجی بحالت اتصال کوتاه درآید، چه تاثیري در منحنی خارجی خواهد داشت-2

. توضیح دهید.
معایب ژنراتور سري را بنویسید.-3
اژ خروجی مولد سري را چگونه می توان عوض نمود.پالریته ولت- 4

مولد کمپوند:
توان آنرا بدون بار راه انداخت ، در مولد سري افت ولتاژ در مولد شنت ، افت ولتاژ به ازاء بارهاي مصرفی زیاد است ، ولی می

ز افزایش پیدا می کند (تا نقطه اشباع) تقریبا ناچیز است زیرا هرچه جریان مصرف کننده زیاد شود ، ولتاژ دو سر ماشین سري نی
توان به راه انداخت ، براي اینکه بتوان افت را کم کرد و همچنین از مولد در تمام حاالت ، یعنی اما مولد سري را بدون بار نمی

موازي) می سازند.–ه کرد آنرا به صورت کمپوند (سري دبراي بارهاي متغیر استفا
دهد. و بدین ترتیب العمل آرمیچر و افت فشار در مدار آرمیچر را در بار معینی انجام میسیم پیچ سري عمل تعدیل عکس 

ولتازمولد درحدود معینی از جریان بار بطور خودکار تنظیم می گردد.
ت براي تغییر آمپر دور میدان سري ازیک مقاومت موازي با آن بنام دیورتور و براي تغییر آمپر دور شنت معموال از یک مقاوم

سري با آن استفاده می کنند .
شود در صورتیکه سیم پیچ در مولد کمپوند سیم پیچ شنت نازك و داراي دور زیاد می باشد و فوران اصلی توسط آن ایجاد می

باشد و فقط افت ولتاژ را خنثی می کند.سري ضخیم و داراي تعداد دور کم می
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) مدار اتصال یک مولد 1- 20د بلند و کمپوند کوتاه می نامند. شکل (مولد کمپوند را برحسب نوع اتصال به دو نوع کمپون
دهد.را نشان می) یک مولد کمپوند با اتصال شنت بلند 1- 21و شکل (کوتاه شنت کمپوند با اتصال 

)1- 20شکل (

) 1- 21شکل ( 
کند ، (مولد بی باري باشد) افت ولتاژ در دو سر آن فوق ، تا مادامیکه ازمصرف کننده جریان عبور ن) 1-20شکل (درمدار

شود و از طرف دیگر عبور نخواهیم داشت . اما با عبور جریان از مصرف کننده از یک طرف افت ولتاژ درمولد ایجاد می
ت ممکن افزایش می یابد ، بطوریکه سه حالشود و درنتیجه ولتاژجریان از سیم پیچ سري باعث افزایش میدان مغناطیسی می

است پیش آید.
اگر افزایش ولتاژ در اثر سیم پیچ سري برابر افت ولتاژبار باشد ولتمتر دو سر مولد همیشه یک مقدار تقریبا ثابتی را-1

نشان خواهد داد. این حالت را اصطالحا کمپوند عادي می گویند.

مهران مصلحى - آرش جهانگیرى- مهرماه 1396



DC دستور کار آزمایشگاه ماشین هاي الکتریکی

29

بور جریان مصرف کننده ولتاژ دو سر مولداگر افزایش ولتاژ در اثر میدان سیم پیچ سري بیشتر ازافت ولتاژ باشد با ع-2
افزایش می یابد که این حالت رافوق کمپوند می گویند.

درصورتیکه افزایش ولتاژ دراثر سیم پیچی سري از افت ولتاژ کمترباشد ولتاژدوسر مولد کاهش می یابد و این حالت-3
) نمودار هاي فوق را نشان میدهد .1- 22شکل ( را زیر کمپوندمی نامند.

)1- 22شکل(  
باید توجه داشت که تمام حاالت فوق زمانی امکان پذیر است که میدان سیم پیچ سري با میدان سیم پیچ موازي هم جهت باشد 
یعنی کمپوند اضافی باشد ولی اگر میدان سیم پیچ سري در جهت مخالف میدان سیم پیچ موازي هم جهت باشد کمپوند را

دراین حالت نه تنها کمپوند عادي و فوق کمپوند نخواهیم داشت بلکه در اثرجریان مصرف کننده ولتاژ دو نقصانی می گویند و 
سر مولد یک مرتبه کاهش می یابد.( از این نوع مولدها در ماشینهاي جوشکاري استفاده می شود .)

ریان بار، سیم پیچ تحریک سري اثر منحنی مشخصه بی باري مولد کمپوند شبیه مولد شنت می باشد زیرا بعلت صفر بودن ج
نخواهد داشت:

رسم نمایند باید مولد را بصورت درصورتیکه بخواهند منحنی بی باري مربوط به سیم پیچ تحریک سري مولد کمپوند را
رحال منحنی مغناطیسی اصلی مربوط به میدان شنت می باشد.هتحریک مستقل درآورد . به

و سرعت نامی .I=0ء بازاU=f(if)مشخصه بی باري : 

همانطور که توضیح داده شد ، اگر ژنراتور کمپوند بصورت کوتاه بسته شده باشد درحالت بی باري هیچ جریانی از سیم پیچ 
مشخصه مولد شنت خواهد بود.مانند سري عبور نکرده و در نتیجه منحنی بی باري آن 
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الت بی باري جریان کمی از سیم پیچ سري عبور نموده و چون تعداد بسته شده باشد ، درحبلند اگر ژنراتور بصورت کمپوند 
دور سیم پیچ سري نیز کم می باشد، لذا میدان این سیم پیچ تاثیر چندانی بر روي میدان شنت نخواهد داشت و همان مشخصه بی 

باري شنت بدست می آید.
اهیم باید مولد را بصورت تحریک مستقل بسته و بهاگر مشخصه بی باري مولد مربوط به سیم پیچ سري مولد کمپوند را بخو

مان ترتیب آزمایش بی باري را درباره آن انجام دهیم.ه

و سرعت نامی : =I: به ازاء مقدار ثابت U=f(if)مشخصه بارداري : 

م پیچی مان شکل مشخصه بارداري مولد موازي است ، لیکن اگر عده حلقه هاي سیهمشخصه بارداري مولد کمپوند به
تحریک سري زیاد باشد مشخصه بارداري مولد کمپوند باالتر از مشخصه بی باري آن قرار می گیرد.

العمل آرمیچر:منحنی مشخصه عکس
توان با در نظر گرفتن حالت با باري آن بدون تاثیر سیم پیچی سري القاء کننده منحنی مشخصه عکس العمل مولد کمپوند را می

باشد.صه شبیه منحنی مشخصه عکس العمل القاء شونده مولد شنت میبدست آورد و این مشخ
و سرعت نامی : =Uبازاء : صفر(ISC=f(if)مشخصه اتصال کوتاه : 

همانطور که دربحث مولد شنت گفته شد مشخصه اتصال کوتاه مولد هاي خود تحریک را نمی توان برداشت زیرا درحالت 
نیز مساوي صفر است.ifنتیجه جریان تحریک و در U=0اتصال کوتاه این مولدها 

به ازاء سرعت نامی U=f(I)مشخصه بارداري (مشخصه خارجی کمپوند) : - 11آزمایش 
براي حالت کمپوند عادي انجام دهید.سپس آزمایش را)  ببندید. 1- 23براي انجام آزمایش مدار مولد را مطابق  شکل (-1

1- 23شکل 
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پل شده با ژنراتور را بروش گفته شده راه اندازي نمائید.و آنرا به دور نامی ژنراتور برسانید.موتور کو- 2
بارها را مرحله به مرحله در مدار قرار داده و جریان و ولتاژ را در جدول زیر یادداشت نمایید .–3

سئواالت و خواسته هاي مولد کمپوند:
کنید.منحنی مشخصه مولد کمپوند را رسم-1

U=f(I)       به ازاءn=cont

مزایا و معایب مولد کمپوند را بر مولد شنت بنویسید.-2
روشهاي تغییر آمپر دور سیم پیچی سري و شنت راتوضیح دهید.-3
اثر افزایش تعداد دور سیم پیچی سري در کمپوند اضافی ونقصانی چیست شرح دهید.-4
کمپوند اضافی و نقصانی چیست شرح دهید.-5
گونه می توان پالریته ولتاژخروجی را عوض نمود شرح دهید.چ-6

I
U
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بخش دوم
موتورهاي جریان مستقیم

راه اندازي:
به بررسی طریقه راه اندازي این قبل از بررسی موتورهاي جریان مستقیم ، بخاطر اهمیتی که راه اندازي این موتورها دارد 

مایش اشکالی پیش نیاید. راه اندازي این موتورها بطرق مختلف دستی و یا اتوماتیک انجام وتورها می پردازیم تا درهنگام آزم
باشد.یکی میرحال ، روش کارهمی گیرد اما به

بسیارکم می باشد، اگر این مقاومت تنها در مطالعه موتورهاي جریان مستقیم متوجه خواهید شد که مقاومت اهمی آرمیچر
ن آرمیچرباشد ، در نتیجه جریان آرمیچر در لحظه شروع بکار خیلی زیاد خواهد شد (زیرا تعداد مقاومت محدود کننده جریا

نیز صفرمی باشد) بطوریکه باعث سوختن آرمیچرخواهدشد . بنابراین الزم است که به طریقی Eبوده و دور شروع بکارصفر
محدود کرد.را در لحظه شروع بکارجریان آرمیچر

یان آرمیچردرلحظه راه اندازي و جلوگیري از خسارت دیدن سیم پیچ و تیغه هاي کلکتور، مقاومت براي محدود کردن جر
نسبتا بزرگی را که به مقاومت راه اندازي موسوم است ، با سیم پیچ آرمیچربصورت سري قرارمی دهند وبا افزایش سرعت و

مدار آرمیچر خارج می کنند مقاومت راه اندازي عالوه درنتیجه افزایش نیروي ضد محرکه ، مقاومت راه اندازي را بتدریج از
برمحدود کردن جریان در لحظه راه اندازي شامل وسائلی است که موتور را در مقابل خطرات ناشی از قطع سیم پیچ میدان یا 

رکه وجود داشته قطع ناگهانی نیروي محرکه داده شده به سیم پیچ آرمیچر (نیروي محرکه یکباره صفرشده و تنها نیروي ضد مح
باشد) حمایت می کند .

هر توقف موتور براي راه اندازي مجدد این مقاومت باید طوري باشد که مطمئن باشیم بعد ازدرضمن مقاومت راه انداز
را نیز کنترل کند که شود که بتواند سرعت موتوربطوراتوماتیک در مدار موتورقرار گیرد مقاومت راه انداز طوري ساخته می

این حالت آنرا کنترل کننده موتور نیز می گویند .رد
هاي راه اندازي انواع مختلف دارند که بعضی ا زآنها بطور اتوماتیک و بعضی دیگر با دست جریان راه اندازي را مقاومت

ن دربار کامل) محدود برابر جریان نامی ( جریا5/1کنترل می کنند . با قراردادن مقاومت راه انداز جریان راه اندازي به مقدار 
می گردد . دربعضی از موتورهاي کوچک  آرمیچر آنها ازسیم نازك و با دور زیاد پیچیده شده است احتیاجی به مقاومت راه 
انداز نیست زیرا مقاومت سیم پیچی آرمیچر براي محدود کردن جریان کافی است ولی تمام موتورهاي بزرگ به مقاومت راه 

ارند.اندازي احتیاج مبرم د
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:منحنی مشخصات کار موتورها
ه قرار ا دکار موتورهاي جریان مستقیم را می توان بوسیله مشخصات  زیر نشان داد که در انتخاب یک موتور صنعتی مورد استف

می گیرد.
nالف: منحنی مشخصه سرعت برحسب تغییرات جریان القاء شونده  = f(I)

Tیرات جریان القاء شونده ب: منحنی مشخصه گشتاور برحسب تغی = f(I)

Tج:منحنی مشخصه گشتاور برحسب تغییرات سرعت موتور = f(n)

در مورد مشخصات فوق هنگام مطالعه انواع موتورها صحبت خواهد شد.
طبقه بندي موتورهاي جریان مستقیم :

سیم پیچ میدان نسبت به سیم پیچی آرمیچر چه موتورهاي جریان مستقیم را نیز مانند مولدهاي جریان مستقیم برحسب اینکه 
وضعیتی داشته باشند به انواع زیرطبقه بندي می نمایند.

موتورهاي شنت یا موازي-1
موتورهاي سري-2
موتورهاي کمپوند یا مختلط-3

موتور شنت:
ور بستگی بشدت ) مقدار گشتا2-24در موتورشنت سیم بندي میدان بطورموازي با سیم بندي آرمیچر قرار گرفته است (شکل 

میدان اصلی و مقدار جریانی دارد که از داخل سیم پیچ آرمیچرعبور می کند.

)2- 24شکل (
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ثابت است و سیم پیچ میدان مستقیما به دو سر ولتاژ ورودي وصل است بنابراین Uدر موتور شنت جریان چون ولتاژتغذیه 
یان آرمیچر بستگی ندارد(در صورتیکه رئوستاي تحریک ثابت باشد) در شدت میدان مغناطیسی تحریک به تغییرات بار و جر

افزایش یابد دور موتور کاهش خواهد یافت و نتیجه گشتاور وارد برآرمیچر تنها به جریان بستگی خواهد داشت اگر بار موتور

در نتیجه نیروي ضد محرکه کم می شود زیرا نیروي ضد محرکه از رابطه 
60

N
n

a

P
E  بدست می آید و تابع دور موتور

می باشد، کم شدن نیروي ضد محرکه باعث می شود که طبق فرمول 
a

a R

EU
I


 جریان آرمیچر افزایش یابد که خود باعث

ش می افزایش گشتاور وارده برآرمیچر خواهد شد تا بتواند بار زیادي را تحمل کند. اگر بارموتور کم گردد دور موتور افزای
شود تا حدي که گشتاور کاهش یافته و موتور به دورنامی یابد و در نتیجه نیروي ضد محرکه زیاد و جریان آرمیچر کم می

برسد. بنابراین هر وقت که بار موتور تغییر می کند سرعت موتور تغییر خواهد کرد تا جائیکه به حال تعادل برسد، یعنی رابطه 
U=E+IaRaه به توضیحات گذشته نتیجه می شود که موتورشنت یک موتور با دور تقریبا ثابت است برقرار گردد. با توج

% می باشد . بنابراین این موتور در جاهائیکه بدور ثابت تحت 10بطوریکه تغییرات دور آن ازحالت بی باري تا بار کامل حدود 
بار متغیر احتیاج است مورد استفاده قرار می گیرد.

وتور شنت بصورت زیر می باشد.روابط عمومی براي م

KII
n

a

P
KT

R

U
I

n
n

a

P
IRUE

R

EU
I

f
f

aa
A

a













2
.

60

nسرعت موتور بر حسب دور بردقیقه :
φفوران مغناطیسی :N تعداد حلقه هاي سیم پیچ آرمیچر :Pتعداد زوج قطبهاي استاتور :

2aتعداد مسیرهاي موازي جریان آرمیچر :kَ بندي.: ضریب ثابت سیم
) نتیجه می شود .2-25از این روابط منحنی مشخصه هاي شکل (

)2- 25شکل (
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ر، بعلت افت ولتاژ اهمی کاهش می یابد. مقدار کاهش در ماشینهاي با قدرت شنت عمال ثابت بلکه با افزایش باسرعت موتور 
می باشد.کم ، ناچیز می باشد. تغییرات گشتاور نسبت به جریان در این موتورها خطی 

مشخص می شود. Ifرا به وجود می آورد φو جریان تحریکی که Uبوسیله ولتاژتغذیه NOمنحنی مشخصه در حالت بی باري 
)2- 26(شکل 

)2- 26شکل (
کمک رئوستاي مدار تحریک فوران مغناطیسی کاهش ه در صورت ثابت بودن جریان آرمیچربا کم کردن جریان تحریک ب

و سرعت حالت بی باري افزایش می یابد. تا زمانیکه جریان تحریک خیلی زیاد نباشد، منحنی هذلولی است ولی براي پیدا کرده 
جریان تحریک زیاد بعلت اشباع مغناطیسی ، فوران ثابت مانده درنتیجه سرعت نیز ثابت می ماند.

یل کرده و در نتیجه سرعت به سمت بی نهایت شود که فوران مغناطیسی به سمت صفرمقطع ناگهانی جریان تحریک ، باعث می
میل نماید که خیلی خطرناك است و درعمل باید سعی نمود که چنین حالتی پیش نیاید.

را می توان توسط آزمایش بی باري بدست آورد. زیرا در این حالت ، قدرت جذب DCتلفات مکانیکی و آهنی یک ماشین 
جموع تلفات مکانیکی و آهنی و تلفات ژولی روتور می باشد.شده درآرمیچر مساوي تلفات روتور یعنی م

Pcua=RaIaمقدار تلفات ژولی روتور را می توان با اندازه گیري جریان و مقاومت سیم پیچ آرمیچر بدست آورد. 
2

بنابراین مجموع تلفات آهنی و مکانیکی ، برابر خواهد بود با :
Pmec+Pfe=UaIa-Ia

2Ra

ر، درصورتیکه سرعت آن تغییر نکند ، همیشه ثابت خواهد بود ، اما تلفات آهنی تابعی از ولتاژ تغذیه تلفات مکانیکی یک موتو
نسبت به Pmec+Pfeموتور می باشد. بنابراین می توان آزمایش بی باري را براي موتور در دور ثابت انجام داده و با رسم منحنی 

موتور را به طور جداگانه بدست آورد.تغییرات ولتاژ آرمیچر تلفات مکانیکی و تلفات آهنی
) کشیده شده است.2- 28) و (2-27مدار این آزمایش و منحنی هاي آن در شکل (
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)2- 27شکل ()2- 28شکل (
نامی می باشد. در عمل نمی توان تلفات آهنی در ولتاژBCتلفات مکانیکی و قسمت AB) قسمت 2-28در منحنی شکل (

% ولتاژ نامی پائین تر 50ر را تا صفر کاهش داد و براي زیاد نشدن خطاهاي اندازه گیري نباید ولتاژ آزمایش را از ولتاژآرمیچ
آورد. لذا درهنگام ترسیم منحنی قسمت خط چین را باید بطور تقریبی رسم نمود و براي تعیین محل برخورد آن با محور 

یچر نسبت به مجذور ولتاژ تغذیه را که یک خط مستقیم است ترسیم عمودي ، می توان منحنی قدرت جذب شده توسط آرم
نمود که محل برخورد آن با محور عمودي، نقطه شروع منحنی می باشد.

ضریب بهره ماشین از رابطه 
1

1

P

PP 
 بدست می آید که با قرار دادن مقدار بجايP1 وP∆. نتیجه می شود

ویا

را رسم نمود.η=f(Ia)ن از رابطه فوق مقدار ضریب بهره را محاسبه و مشخصه بنابراین می توا

)(

)()(

)]([ 2

fa

mecfeaaa

femecaaf

IIu

ppIRUI

UI

PPIRuiUI
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موتور شنت:: آزمایش بی باري13آزمایش 
مشخصات نامی ماشین را از روي پالك آن یادداشت کنید.

nn= In= Pn= Uu= ifn=

ومت راه انداز در مدار قرار دهید و در ادر موتورهاي با قدرت زیاد مق() ببندید. 2-27(مدار آزمایش را مطابق شکل-1
ن مقاومت ه آرامی افزایش دهید سپس با قراردادمتغیر وصل کنید و ولتاژ را بDCموتورهاي کوچک را مستقیما به منبع تغذیه 

) در ماکزیمم موتور را راه اندازي کنید.RSزدر مینیمم و مقاومت راه انداRmتحریک 
(بهتر است قبل از راه اندازي موتور دو سر آمپرمتر مدار آرمیچر را با یک سیم رابط اتصال کوتاه کنید تا در شروع راه اندازي 

جریان زیاد به آمپرمتر صدمه اي نزند و پس از راه اندازي موتور، اتصال را قطع کنید) 
میزان نموده Unذیه موتور را روي مقدار نامی ولتاژ تغ- 2
میزان کنید و درتمام طول آزمایش سرعت را (nn)سرعت موتور را نیز روي مقدار نامی Rmبا تغییر مقاومت تحریک - 3

دور را Rmثابت نگهدارید براي اینکار چون با تغییر ولتاژ تغذیه سرعت نیز تغییر می کند لذا هر بار با تغییر مقاومت تحریک 
میزان کنید.

در هر مرحله جریان آرمیچر و جریان تحریک و ولتاژ را درو % ولتاژ نامی کاهش دهید 50ولتاژ منبع تغذیه را بتدریج تا - 4
جریان زیر یادداشت کنید.

اندازه بگیرید.را با اهم متر Raپس از اتمام آزمایش مقاومت اهمی آرمیچر 
nثابت  = nn

UO

Ia

If
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:موتور شنت: آزمایش بارداري14آزمایش 
)2- 29عنوان بار ببندید. شکل (ه بمولد شنت موتور مورد آزمایش را با یک - 1

)2- 29شکل (
.ع به ولتاژ دهی نمایدوتا مولد شرموتور را با توجه به آنچه قبال گفته شد بدقت راه اندازي کنید 

جریان آرمیچر آن افزایش یافته ودر نتیجه را زیر بار قرار دهید موتورخروجی مولد ، فه شدن بار به درهرمرحله با اضا-2
جریان تحریک موتور را در جدول زیر یادداشت کنید. آزمایش را تا زمانیکه و جریان آرمیچر و ازسرعت آن کاسته می شود 

جریان نامی از موتور عبورکند ادامه دهید . 
خاموش کنید .را تمام آزمایش موتور پس از ا-3
براي بدست آوردن گشتاور از روابط محاسبات الزم را انجام داده و در جدول یادداشت نمائید . –4

دقت کنید که ولتاژ ورودي موتور ثابت باشد و چنانچه ولتاژ منبع افت کند دوباره آنرا تنظیم نمائید.

n

if

Ia

T
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نت:سئواالت و خواسته هاي موتور ش
چرا  از راه انداز استفاده می کنیم و عدم استفاده از آن چه نتایجی در بردارد؟-1
چرا جریان تحریک را قبل از اعمال ولتاژ آرمیچر ماکزیمم می کنیم؟-2
چرا سرعت موتور شنت با افزایش گشتاورکاهش می یابد؟-3
جهت گردش موتور را چگونه می توان عوض کرد؟-4
n=f(Ia)ییرات جریان القاء شونده را رسم کنید.منحنی مشخصه سرعت برحسب تغ-5

T=f(Ia)برحسب تغییرات جریان القاء شونده را رسم کنید.گشتاورمنحنی مشخصه -6

T=f(n)منحنی مشخصه گشتاور برحسب تغییرات سرعت موتور را رسم کنید.-7

no=f(if)منحنی مشخصه دور برحسب جریان تحریک را رسم کنید. (بااستفاده ازآزمایش بی باري)-8

Pmecبراي هر مرحله آزمایش بی باري، مجموع تلفات آهنی و مکانیکی را از رابطه -9 +Pfe=VOIa-RaIa
2

را نسبت به تغییرات ولتاژرسم کنید.Pmec+Pfeمنحنی مشخصه تلفات مکانیکی و آهنی - 10
Ia=f(if)منحنی مشخصه جریان آرمیچررا بر حسب جریان تحریک رسم کنید- 11

را براي ولتاژنامی و دورنامی بدست آورید.Pfeو تلفات آهنی Pmecنیکی تلفات مکا- 12
ضریب بهره موتور را براي چند نقطه محاسبه کنید.- 13

رگوالسیون دور را براي reg= در بی باري  n–در جریان نامی nبا استفاده از فرمول - 14
n   در بی باري

جریان نامی محاسبه کنید.
از آزمایش تنظیم دور موتور منحنی کنترل سرعت بوسیله تغییر جریان تحرك را در حالت بی باري و بارداري برروي- 16

یک دیاگرام رسم کنید.
رسم کنید.منحنی کنترل سرعت بوسیله ولتاژ ورودي را دربی باري و بارداري بر روي یک دستگاه مختصات -17
دو نوع کنترل سرعت را با هم مقایسه کنید.-18
موارد استعمال موتور شنت را بیان کنید.-19
راندمان موتور را دربارنامی و نصف بار نامی محاسبه کنید.-20

Pmec+Pfe

Pa=VOIa
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موتور سري:
شده اند و به این جهت تمام در این موتور سیم پیچی اندوئی (آرمیچر) و سیم پیچی قطبهاي ماشین پشت سرهم (سري) وصل

جریان اندوئی ازسیم پیچی قطبها می گذرد.
براي تولید میدان مغناطیسی آمپر دور معینی الزم است ، چون در اینجا شدت جریان زیاد است پس عده حلقه ها (دور) کم 

است ، به این جهت سیم پیچی قطبهاي موتور سري مرکب ازعده کمی حلقه از سیم ضخیم است .
) شماي یک موتور سري نشان داده شده است.2-30رشکل (د

شکل )30- 2(
نیروي ضد محرکه اندوئی به اندازه افت فشاردر اندوئی و در سیم پیچی قطبها ، کمتراز فشار الکتریکی خارجی است که به 

ماشین وصل شده است . بنابراین اگر جریانیکه موتورمی گیردI باشد نیروي ضد محرکه آن )E=U-I(Ra+Rse خواهد بود 
شدت جریان دراندوئی ، تابع بار ماشین است هرچه بار ماشین زیادتر باشد شدت جریان اندوئی بیشتر می شود به این جهت 

شدت جریان مدار تحریک هم زیادتر می شود یعنی آمپر دور بیشتر ، میدان مغناطیسی قویتري تولید می کند . وقتی موتور کم 
بار شود ، نتیجه عکس این خواهد بود. سرعت گردش ماشین ، به نسبت زیادي تابع میدان مغناطیسی و بنابراین تابع بار ماشین 

است هرچه بار ماشین کم باشد ، جریانی که می گیرد به همان نسبت کمتراست بنابراین به همان اندازه قطبها کمتر )ضعیف 
تر( تحریک می شوند و سرعت گردش 

اندوئی به همان نسبت زیادتر می شود.
بنابراین هر چه بار موتور سري کمتر باشد، سرعت گردشش بیشتراست و درماشین بدون بار ممکن است به اندازه خطرناك 

برسد. بعلت سرعت خطرناك در حالت بدون بار، موتور سري را یا مستقیما به ماشین کار وصل می کنند یا بوسیله چرخ دنده 
ازآن استفاده می کنند و نباید آنرا براي کار با تسمه انتخاب کرد، زیرا در نتیجه پاره شدن تسمه ماشین بی بار می شود . چون 

درموقع بکار انداختن موتور، عالوه براندوئی ، سیم پیچی قطبها هم جریان زیادي می گیرد نیروي کشش موتور زیاد و همچنین 
در 
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وي ضد محرکه گشتاور وارده برآرمیچر زیاد ، لذا این موتور بیشتر براي موقع بار زیاد بعلت کم شدن دور موتور و کاهش نیر
ترامواي شهري و جرثقیل و آسانسور مورداستفاده قرار می گیرد.

تنظیم سرعت موتورسري :
سرعت موتورهاي سري را نیز مانند سرعت موتورهاي شنت می توان به سه روش تنظیم کرد.

ربا قراردادن مقاومت در مدار آرمیچ-1
با تغییردادن جریان تحریک موتور-2
با تغییردادن ولتاژتغذیه موتور- 3

منحنی مشخصات موتورسري:
برابر مقدار ثابتی باشد مشخصات زیربراي موتورسري نتیجه می شود.Uبا فرض اینکه ولتاژ تغذیه 

T=f(I)الف : منحنی مشخصه گشتاور نسبت به جریان 

φمتناسب باقی مانده باشد در این صورت Iaد یعنی فوران با جریان حالت اشباع نرسیده باشه اگر موتور ب و معادله کوپل =
(گشتاور) برحسب جریان چنین می گردد.

2
2

2
12 aaa IKkIkI

n

a

P
T  


بنابراین کوپل ایجاد شده در موتورسري متناسب با توان دوم جریان خواهد بود که منحنی تغییراتش همانندیک سهمی است 

)ولی این حالت فقط براي جریانهاي کم قابل قبول می باشد و در جریانهاي زیاد اشباع مدار مغناطیسی ماشین را 2- 31(شکل 
متناسب می باشد.Iφفراهم می آورد بصورتیکه کوپل ایجاد شده با حاصلضرب

مربوط به اشباع مدار مغناطیسی ماشین می باشد.ABقسمت 

)2- 31شکل ()2- 32شکل (
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n =f(I)ب : منحنی مشخصه سرعت نسبت به جریان : 

چنانچه گفته شد وقتیکه جریان ضعیف باشد فوران نیز ضعیف خواهد بود و در نتیجه سرعت جدي زیاد خواهد بود که از نقطه 
(جریان زیاد شد) دور روي موتور افزایش یافت نظر حفاظت موتور خطرناك می باشد از طرف دیگر مالحظه شد وقتیکه بار

) منحنی مشخصه سرعت نسبت به جریان را نشان می دهد. که به فرم یک هذلولی است.2-32موتور کاهش می یابد. شکل (
T=f(n)ج: منحنی مشخصه گشتاور نسبت به سرعت :  

د و براي وقتیکه سرعت با افزایش سرعت کاهش پیدا می کناز آنچه در موتور سري گفته شد نتیجه می شود که کوپل گشتاور
به سمت بی نهایت میل می کند کوپل بطرف صفر میل خواهد نمود.

) منحنی تغییرات گشتاور نسبت به دور را نشان می دهد.2- 33شکل (

)2- 33شکل (

موتور سري :بی باري- 16آزمایش 
می باشد. همانطورکه گفته شد بعلت حفاظت ماشین منظور از این آزمایش تعیین تلفات آهنی و مکانیکی در شرایط کار ماشین

(خطرناك بودن) موتورسري را نمی توان بدون بار راه اندازي نمود، لذا براي تعیین تلفات آهنی و مکانیکی موتور سري باید 
ت گفته شد همان روشی که در موتور شنه سته و سپس آزمایش بی باري را درباره آن انجام داد و ببآنرا بصورت موتور شنت 

تلفات را پیدا نمود.
دقت کنید که سیم پیچ سري را نمی توان بصورت شنت بست بلکه منظور این است که ازسیم پیچ شنت در موتور کمپوند 

ه شود.داستفا
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لذا مطابق دستورذکر شده موتور را ببندید و نتایج را درهر مرحله درجداول زیر بنویسید.
nمقدار نامی =

ر تلفات را محاسبه نمائید. و مقادی

موتور سري :بارداري- 17آزمایش 
قبل از وصل مدار مشخصات نامی ماشین را یادداشت کنید.

Pn = un= In= nn=
شده استفاده کنید.ل با موتور کوپمولد شنت که ) ببندید به جاي بار از 2-34مدار را مطابق شکل (- 1

)2- 34شکل (

V

if

Ia

Pmec+Pfe

Pa=VOIa

مهران مصلحى - آرش جهانگیرى- مهرماه 1396



DC دستور کار آزمایشگاه ماشین هاي الکتریکی

44

قبل از اینکه موتور سري را راه اندازي کنید حتما دقت کنید که (بار روي موتور باشد ) سپس با آگاهی از وجود حتمی-2
فزایش دهید تا به ار موتور وصل نموده و بتدریج آنرارا به دو سباربر روي موتور آنرا به ترتیب زیر راه اندازي کنید. ابتدا ولتاژ

ولتاژ نامی موتور برسد و در تمام طول آزمایش در همین مقدار ثابت نگهدارید .
.حال جریان بار را به اندازه اياگر سرعت ماشین زیاد است براي اطمینان بیشتر ولتاژ را روي نصب مقدار نامی نگه دارید.-3

.امی آن برسدبرابر سرعت ن5/1کم کنید که سرعت موتور حداکثر به 
تدریج افزایش دهید تا به مقدار نامی برسد و در هر مرحله) جریان بار را باضافه کردن بار به مولد سپس با تغییر دادن بار(- 4

را در جدول زیر یادداشت کنید.Tو گشتاور nو دور ISمقادیر جریان 
ر جدول یادداشت کنید . براي محاسبه گشتاور از روابط استفاده نمایید و نتایج را د–5

IS

n

T

پس از اتمام آزمایش موتور را خاموش کنید و مقاومت سیم پیچها تحریک و آرمیچر را اندازه گیري نمائید .- 6
سواالت و خواسته هاي موتور سري:

n=f(I).منحنی مشخصه سرعت برحسب تغییرات جریان القاء شونده را رسم کنید-1

را رسم کنید.T=f(I)منحنی مشخصه گشتاور برحسب تغییرات جریان القاء شونده -2
را رسم نمود. T=f(n)منحنی مشخصه n=f(I)،T=f(I)چگونه می توان با استفاده از دو منحنی -3
را رسم کنید. T=f(n)گشتاور برحسب تغییرات سرعت موتورمنحنی مشخصه -4
را با ذکر دلیل شرح دهید.موارد استفاده موتور سري -5
چرا نباید موتور سري را بدون بار راه اندازي نمود.-6
چرا گشتاور موتور سري با افزایش بار افزایش می یابد.-7
جهت گردش موتور سري را چگونه می توان عوض کرد.-8
راندمان موتور را براي بار نامی و نصب بار نامی از فرمول-9

محاسبه کنید.
اي سري با چه وسائلی امکان پذیر است؟  شرح دهید.تنظیم دور موتوره- 10

UI

PPRIUI femec )](2 
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موتور کمپوند:
موتور کمپوند داراي یک سیم پیچی موازي و یک سیم پیچی تحریک سري است . سیم پیچی سري را می توان طوري وصل 

.کرد که میدان آن تاثیر میدان مغناطیسی سیم پیچی شنت را تقویت کند یا آنرا تضعیف نماید
سیم پیچی سري در همان جهت سیم پیچی شنت پیچیده شود یعنی میدان شنت را تقویت کند ، نیروي کشش موتور در اگر

از موتور شنت معمولی است . عالوه این موتور در مقابل تغییر ناگهانی بارکمتر از موتور شنت معمولی حین راه اندازي بیشتر
ور سري را ندارد ولی نسبت به آن این حسن را دارد که هنگام بی باري حساس است . گر چه موتور کمپوند نیروي کشش موت

موتور از جا کنده نمی شود. زیرا سیم پیچی شنت سرعت گردشت موتور را محدود می کند. تغییر سرعت گردش این موتور
ار انداختن ماشینهایی است در موقع تغییر بار بیش از موتور شنت معمولی است . به این جهت مورد استعمال آن بیشتر براي بک

که داراي چرخ طیار هستند . زیرا انرژي ذخیره در چرخ طیار تنزل سرعت ماشین را در موقع تغییر بار کامال جبران می کند(مثل 
قیچی هاي سنگین ، ماشین پرس و ماشین نورد.)

مولی در کار عادي باشد سیم پیچی هرگاه منظور فقط تقویت نیروي کشش موتور در حین راه اندازي و مثل موتور شنت مع
خارج می مدارسري قطبها را فقط در مدت راه اندازي وصل می کنند و پس از آنکه موتور به سرعت گردش نامی رسید آنرا از

کنند .
هرگاه بخواهند سرعت گردش موتور با بار تغییر نکند ، سیم پیچی سري قطبها را در خالف جهت سیم پیچی شنت وصل می 

(موتور کمپوند نقصانی) سیم پیچی سري در موقع باال رفتن بار ماشین باعث تضعیف میدان مغناطیسی می شود به این کنند.
جهت سرعت گردش ماشین زیاد می شود و در صورتیکه عده حلقه هاي سیم پیچی سري متناسب تعیین شده باشد ، می توان 

ان کرد اما از این وسیله کمتر استفاده می شود، زیرا نیروي کششی تنزل سرعت گردش ماشین شنت را به این طریق کامال جبر
این موتورکمتراز شنت معمولی است ازطرف دیگر نمی توان سرعت گردش موتور را کامال ثابت نگهداشت زیرا آن قسمت از 

ت که در موقع اضافه بار تغییر سرعت را که در نتیجه گرم شدن آن است نمی توان جبران کرد. بعالوه این خطر متوجه موتور اس
از جا کنده شود. زیرا دراین حالت تضعیف  میدان مغناطیسی شنت بوسیله تاثیر سیم پیچی سري خیلی زیاد خواهد بود . عیب 

شود که ممکن است دیگر این اتصال اینست که در اضافه بار ناگهانی شدت جریان اندوئی و سیم پیچی سري خیلی زیاد می
بهاي ماشین شود.موجب تغییر نوع قط

در این حالت موتور در حین کار تغییر جهت می دهد که در مواردي براي کارگاه ایجاد خطر می کند.
) مشخصه هاي سرعت نسبت به جریان انواع موتورهاي جریان مستقیم را نشان می دهد.2- 35شکل (
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)2- 35شکل (
)ور کمپوند اضافیموت: (تعیین مشخصه هاي بارداري : 18آزمایش

)2- 36موتور را به صورت کمپوند بلند ببندید(-1

)2- 36شکل (
به کمک رئوستاي شنت جریان تحریک را در- 2

3

مقدار نامی اش تنظیم کنید.2
موتور را به حرکت درآورید.آرامیسپس به -3

چک نمایید که مولد شنت ولتاژ داشته باشد ( اگر ولتاژ نداشت موتور را خاموش کرده و شرایط تولید ولتاژ راسپس -4
چک کنید ) 

مهران مصلحى - آرش جهانگیرى- مهرماه 1396



DC دستور کار آزمایشگاه ماشین هاي الکتریکی

47

و دورگشتاوردر صورتی که مولد شنت ولتاژ دارد مرحله به مرحله بارها را در مدار قرار داده و در هر مرحله مقادیر - 5
.دیکنادداشتیریرا در جدول زچریآرمانیوجر

براي محاسبه گشتاور از روابط استفاده کرده ونتایج را در جدول یادداشت نمایید . –6
بایست ثابت بماند.. دقت کنید که جریان سیم پیچی تحریک و ولتازهاي ورودي می

Uمقدار ثابت =ifمقدار ثابت = 

:خواسته هاي موتور کمپوندسئواالت و
T=f(n)منحنی مشخصه گشتاور نسبت به دور (منحنی مشخصه مکانیکی) را رسم کنید.-1

T=f(Ia)منحنی مشخصه گشتاور نسبت به جریان را رسم کنید.-2

n=f(Ia)منحنی مشخصه دور نسبت به جریان را رسم کنید.-3

شود.جهت گردش موتور کمپوند چگونه تعویض می-4
سرعت نسبت به جریان موتور کمپوند نقصانی چگونه است و همچنین توضیح دهید در اضافه بار ومنحنی مشخصه-5

راه اندازي موتور چکونه عمل خواهد کرد.
: شنت DCموازي کردن مولد هاي 

باید شرایط زیر بر قرار باشد .DCبراي موازي کردن مولد هاي 
ولتاژ مولد ها باید یکی باشند .–1
ریته مولد ها باید یکی باشند یعنی مثبت را به مثبت و منفی را به منفی باید وصل کنیم .پال–2

Ia

n

T

مهران مصلحى - آرش جهانگیرى- مهرماه 1396



DC دستور کار آزمایشگاه ماشین هاي الکتریکی

48

: موازي کردن دو مولد شنت 19آزمایش 
براي انجام این آزمایش آزمایشگاه باید بیش از یک ست آموزشی در اختیار داشته باشد . - 1توجه : 

شود .آزمایش توسط استاد انجام–2
استفاده نمایید . 2- 37براي انجام این آزمایش میتوانید از مدار شکل   –1

2-37شکل 

باید ولتاژ مولد دوم را برابر ابتدا یکی از مولد ها را راه اندازي نمایید . حال براي موازي کردن مولد دیگري با این مولد –2
ولتاژ مولد اول نمایید . 

مساوي کردن ولتاژ دو مولد ولتاژ ولتمتر سوم را بخوانید بعد از–3
اگر مقدار ولتاژ ولتمتر سوم برابر جمع ولتاژ مولد اول و دوم را نشان دهد معلوم میشود که پالریته مولد دوم متناسب با –4

پالریته مولد اول نیست و نمی توان آنها را با هم موازي نمود .
را با هم عوض نمایید . با این کار ولتمتر سوم ولتاژ کمی را نشان میدهد که با bو aسر براي رفع این مشکل دو –5

تغییر تحریک مولد دوم باید ولتمتر سوم صفر را نشان دهد .
را وصل نمایید . و در این حالت دو مولد با هم موازي sوقتی که ولمتر سوم صفر را نشان داد میتوانید کلید –6

میشوند . 
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