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مقدمه مؤلفان
در کشور ماا اساتالالل از تماام جنباه هاا مادنرر اسات و اساتالالل علمای ها
جزئی تفکیک ناپذیر از آن باه شامار مای رود .بارای رسایدن باه ایان هاد وجاود
مناااب علماای ضااروری ماایباشااد .همااین انگیاازه موجا ترغیا و تشااوی مااا در
تألیف این کتاب شده است.
برای دانشجویان رشتههای فنی و مهندسی عالوه بر آموختن دروس تئوری،
فراگیری دروس کارگاهی و آزمایشگاهی از اهمیت زیادی برخوردار میباشد .درواق
آزمایشگاه محلی برای تحالی اندوختههای تئوری است .کتابی که در پیش رو دارید
یک دستور کار استاندارد آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی( )5برای دانشجویان مالط
کاردانی و کارشناسی رشته مهندسی برق میباشد .در این کتاب ،دستورالعمل ده
آزمایش استاندارد مبتنی بر مفاهی پایهای ماشینهای الکتریکی از قبیل ژنراتورهای
با تحریکهای مستالل ،شنت ،سری و کمپوند و موتورهای الکتریکی شنت ،سری و
کمپوند و نیز ترانسفورماتورها بیان میشود که دانشجویان و دانشپژوهان در
آزمایشگاه با استفاده از آن میتوانند مطال تئوری که از قبل فراگرفتهاند را بهصورت
عملی تجربه نمایند.
بیشک هیچ نوشتهای عاری از نالص نیست؛ بنابراین از خوانندگان عزیز و گرامی
استدعا میشود تا با ارسال نررات خود به انتشارات آرتاکاوا ،ما را در غنای هر چه
بیشتر نگارشهای بعدی این کتاب یاری نمایند .در اینجا الزم است از کلیه عزیزانی
که در تهیه این کتاب ما را یاری کردند ،تشکر و قدردانی شود .در خاتمه از آقای
حمید صادقی مدیرمسئول انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد یزد کمال
قدردانی میگردد.
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مقدمه
آزمایشگاه محلی برای تحالی اندوختههای تئوری میباشد .رشتههای فنی و
مهندسی آن چیز که در پایان دوره تحصیل از اهمیت زیادی برخوردار است کار
عملی میباشد که الزم است فراگرفته شود تا بتوانی در عمل موف باشی .
وات متر
واتمتر دستگاهی است که میتواند مالدار توان الکتریکی را اندازهگیری نماید در
ساختمان واتمتر دو نوع سی پیچ بکار رفته است یکی سی پیچ جریان که جریان
مصر کننده از آن عبور مینماید و با مصر کننده بهصورت سری بسته میشود و
سی پیچ دیگر سی پیچ ولتاژ که با مصر کننده بهصورت موازی بسته میشود
سی پیچ جریان دارای تعداد دور ک و قطر زیاد و مالاومت ک میباشد و سی پیچ
ولتاژ دارای تعداد دور زیاد و قطر ک میباشد .برای اندازهگیری توان
مصر کنندههای با جریان خیلی زیاد از ترانس جریان ) (CTو برای
مصر کنندههای با ولتاژ زیاد از ترانس ولتاژ ) (PTهمراه واتمتر استفاده میشود.
ولتمتر
ولتمتر دستگاهی است که برای اندازهگیری اختال پتانسیل الکتریکی در دو سر
یک مدار الکتریکی بکار میرود .ولتمترها در شکلهای مختلفی بسته به نوع
کاربردشان ساخته میشوند .این دستگاهها که روی یک صفحه دارای مالیاس
نص شدهاند ،بهمنرور کنترل ولتاژ ژنراتورها و دستگاههای دیگر به کار میروند .که
بهصورت موازی در مدار قرار میگیرد.
آمپرمتر
آمپرمتر بنا به تعریف دستگاه اندازهگیری است که بهمنرور اندازهگیری جریان
مدار استفاده میشود .آمپرمتر همیشه در مدار بهصورت سری قرار میگیرد.
نکته :همیشه آمپرسنج سری با موتاور را از ناوع عالرباهای قارار دهیاد زیارا باه
هنگام راهانادازی موتاور جریاان اولیاه شادید ممکان اسات باه آمپرمتار دیجیتاال
صدمه وارد کند.
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اصول اساسی کار ماشینهای الکتریکی
تمام ماشینهای الکتریکی اع از اینکه برای تولید انرژی بکار گرفته میشود و یا
آنهایی که در انواع محرکهای الکتریکی یا سیست های کنترل مورداستفاده قرار
میگیرند به چند دسته تالسی میشوند.
ماشینهای الکتریکی به دو طری دستهبندی میشوند:
ازنرر نوع جریان الکتریکی
الف -ماشینهای الکتریکی جریان مستالی
ب -ماشینهای الکتریکی جریان متناوب
ازنرر نوع تبدیل انرژی
الف -مولدهای الکتریکی که انرژی مکانیکی را به انرژی الکتریکی تبدیل میکنند
ب -موتورهای الکتریکی که انرژی الکتریکی را به انرژی مکانیکی تبدیل میکنند
بهطورکلی ماشینهای الکتریکی جزء وسایل تبدیل انرژی غیرخطی هستند یعنی
هر تغییر در ورودی همیشه به یک نسبت در خروجی ظاهر نمیشود.
مولد ساده جریان مستالی
یک مولد ساده جریان مستالی از چهار قسمت اصلی زیر تشکیلشده است:
 -5قط های مغناطیسی :که وظیفه ایجاد میدان مغناطیسی مولد را بر عهده
دارد و میتواند بهصورت آهنربای دائ و یا آهنربای الکتریکی باشد
 -۱هادیها :برای ایجاد ولتاژ الالایی به کار گرفته میشود
 -9کموتاتور :در سادهترین حالت از دونی استوانه مسی که توسط میکا نسبت به
یکدیگر عای شدهاند تشکیل میگردد ،وظیفه یکطرفه کردن ولتاژ و جریان الالایی
را در خارج از مولد بر عهده دارد.
 -۱جاروبااک :جهاات انتالااال جریااان الکتریکاای از هااادیهااا بااه مصاار کننااده
استفاده میشود.
طرز کار مولد ساده جریان مستالی  :با حرکت هادیها در فضای مابین قط ها
باعث میشود میدان مغناطیسی توسط هادیها قط میشود بدین ترتی مطاب
پدیده الالاء در هادیها ولتاژ الالاء میشود .ابتدا و انتهای هر کال به یک نی استوانه
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مسی یا یک تیغه کوموتاتور وصل میشود روی تیغههای کوموتاتور دو عدد جاروبک
بهطور ثابت قرار داشته و با حرکت هادیها تیغههای کموتاتور زیر جاروبک میلغزند،
بدین ترتی در ژنراتورهای جریان مستالی از طری کوموتاتور ولتاژ الالاء شده طوری
به جاروبکها منتالل میشود که همیشه یکی از جاروبکها دارای پالریته مثبت و
دیگری دارای پالریته منفی است .برای افزایش سطح ولتاژ الالاء شده و بهبود
یکسوسازی بهمنرور داشتن ولتاژ با دامنه ثابت باید تعداد کال ها را افزایش داد و
کال ها را به کمک تیغههای کوموتاتور سری کنی .
چگونگی تغییر پالریته ولتاژ الالایی در مولد ساده در مولد جریان مستالی تغییر
پالریته ولتاژ خروجی عمالً در صورت ایجاد یکی از دو حالت زیر ممکن میشود:
 -5جهت چرخش آرمیچر عوض شود
 -۱جهت جریان در سی پیچ قط ها تغییر کند درصورتیکه قط ها از نوع
مغناطیس دائ نباشد
 -9چگونگی تغییر دامنه ولتاژ الالایی در مولد ساده
برای افزایش دامنه ولتاژ الالاشده دو روش ممکن است:
 -5افزایش سرعت چرخش آرمیچر که باعث افزایش ولتاژ بهصورت خطی میشود.
 -۱افزایش جریان تحریک که باعث افزایش ولتاژ مولد بهصورت غیرخطی میشود
موتور ساده جریان مستقیم
موتور ساده ازنرر ساختمانی مانند مولد ساده جریان مستالی میباشد فالط نحوه
کار آن با مولد ساده جریان مستالی تفاوت دارد .در موتور ساده هادیها از طری
کوموتاتور و جاروبکها به یک منب جریان مستالی متصل میشود در این صورت
جریانی از هادیها عبور کرده و درنتیجه مطاب نیروی لورنس به هادیها نیروی وارد
میشود و آنها به حرکت درمیآید.
نحوه ایجاد نیرو و گشتاور در موتور ساده :درصورتیکه از یک کال تک حلاله که
بین قط های یک مغناطیس قرار دارد جریان الکتریکی عبور کند به بازوی سمت
راست نیرویی به سمت باال و به بازوی سمت چپ نیرویی
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به سمت پایین وارد میشود با وارد شدن دونیروی مختلفالجهت به دو طر
کال طبیعی است که کال حول محورش شروع به دوران خواهد نمود یعنی وارد
آمدن زوج نیرو موج ایجاد گشتاور الزم شده است.
اگر صفحه کال عمود بر خطوط میدان مغناطیسی قرار گیرد به آن گشتاوری
وارد نمیشود در ضمن که گشتاور واردشده نیز دامنه یکنواخت ندارد برای رف شدن
این معای میبایست تعداد کال ها و تیغههای کوموتاتور را افزایش داد کال ها در
زاویههای مختلف قرار میگیرد و باه توسط تیغههای کوموتاتور سری میشود.
تغییر جهت گردش در موتور  DCبه دو روش زیر ممکن است:
 -5تغییر جهت جریان در کال که با تغییر پالریته ولتاژ منب از خارج موتور
میسر است
 -۱تغییر قط های مغناطیسی که با تغییر جهت جریان در سی پیچی تحریک
ممکن است
ساختمان ماشینهای جریان مستالی
اجزاء تشکیلدهنده ماشینهای جریان مستالی را میتوان بهصورت زیر
دستهبندی کرد:
 -5قسمت ساکن شامل قط ها و بدنه
 -۱قسمت گردان (آرمیچر)
 -9مجموعه جاروبک و جاروبک نگهدارها
هرکدام از قسمتهای فوق بهطور خالصه توضیح داده میشود
 -5اجزاء ساکن ماشینهای جریان مستالی  :قسمتهای ساکن جریان مستالی
شامل اجزاء زیر هستند:
الف -قط های اصلی
ب -قط های کمکی
ج -بدنه
 قط های اصلی :وظیفه این قسمت تأمین میدان مغناطیسی موردنیاز ماشیناست .قط های اصلی خود شامل قسمتهای زیر میباشد:
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 هسته قط  :از ورقهای فوالد الکتریکی به ضخامت حدود  0/1تا 0/51میلیمتر با خاصیت مغناطیسی قابلقبول تشکیل میشود.
 کفشک قطا  :شاکل قطا باه نحاوی اسات کاه ساطح مالطا کوچاکتاربرای سی پیچ اختصاص داده میشاود و قسامت بازر تار کاه کفشاک قطبای ناام
دارد سااب شااکل دادن میاادان مغناطیساای و سااهولت هاادایت فااوران مغناطیساای
به فاصله هوایی میشود.
 سی پیچ تحریک :یا سی پیچ قط اصلی که دور هسته قط پیچیده میشود،برای جریانهای ک باید تعداد دور سی پیچ تحریک زیاد باشد و سطح مالط آن ک
و برای جریانهای زیاد تعداد دور ک برای سی پیچ الزم است و با سطح مالط زیاد
 قط های کمکی :قط های کمکی در ماشینهای جریان مستالی از هسته وسی پیچ تشکیل میشوند ،هسته قط های کمکی را معموالً از فوالد یکپارچه
میسازند .سی پیچی قط های کمکی نیز با تعداد دور ک و سطح مالط زیاد
پیچیده میشوند.
 بدنه :قط های اصلی ،کمکی و جاروبک نگهدارها روی بدنه ماشین محکمیشوند و بهوسیله ماشین روی پایهاش نص میگردد .قسمتی از بدنه را هسته
آهنی تشکیل میدهد که برای هدایت فوران مغناطیسی قط های اصلی و کمکی
بکار میرود.
 -۱قسمت گردان یا آرمیچر :در ماشینهای جریان مستالی قسمت گردنده را
الالاء شوند یا آرمیچر مینامند که از اجزاء زیر تشکیلشده است:
الف -هسته آرمیچر
ب -سی پیچی آرمیچر
ج -کلکتور یا یکسو کننده مکانیکی
د -محور
ه -پروانه خنککننده
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 سی پیچی آرمیچر :از کال های مشابهی تشکیل میشود که با الگوی مناستهیه و در شیارها قرار میگیرد سی پیچی آرمیچر مبتنی بر اصول فنی بوده و از
طراحی ماشینهای جریان مستالی تبعیت میکند.
 کلکتور :از تیغههای مسی سخت که توسط میکا نسبت به یکدیگر و محورماشین عای شدهاند تشکیل میشود.
محور :محور آرمیچر ماشینهای جریان مستالی باید از فوالدی تهیه گردد که
خاصیت مغناطیسی آن ک اما استحکام مکانیکی کافی در مالابل تنشهای برشی،
کششی و پیچشی را دارا باشد .انتخاب کردن محور ضعیف خطرآفرین بوده و ممکن
بوده در مواق بروز خطا سب انهدام کلی ماشین گردد.
 پروانه خنککنناده :پرواناه خناککنناده ساب تهویاه و ازدیااد عمار مفیادماشین میشود.
 -9جاروبک و جاروبک نگهدارها :وظیفه جاروبک نگهدار قرار دادن صحیح
جاروبک روی تیغههای کلکتور است جاروبکها قطعاتی از جنس زغال یا گرافیت
میباشند که برای گرفتن جریان از کلکتور یا دادن جریان به آن استفاده میشود.
سی پیچی آرمیچر ماشینهای جریان مستالی
بسته به نیاز کال ها میتوانند بهطور سری یا موازی یا ترکیبی از این دو به
همدیگر وصل شوند.
درصورتیکه کال ها باه سری شوند نیرومحرکه کال ها باه جم میشوند و
ولتاژ دهی آرمیچر افزایش مییابد( .سی پیچی موجی)
درصورتیکه کال ها موازی شوند تعداد مسیرهای جریان موجود در آرمیچر
افزایشیافته و قابلیت ولتاژ دهی آرمیچر افزایش مییابد( .سی پیچی حلالوی)
عکسالعمل مغناطیسی آرمیچر:
چنانچه ماشینهای جریان مستالی زیر بار قرار گیرند یعنی از سی پیچی آرمیچر
جریان عبور کند یک میدان عکسالعمل (عرضی) توسط آرمیچر ایجاد میگردد .این
میدان باعث میشود منطاله خنثی در مولدها در جهت چرخش و در موتورها در
خال جهت چرخش تغییر مکان دهد .عکسالعمل آرمیچر عالوه بر انحرا محور
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خنثی سب تضعیف میدان مغناطیسی اصلی میشود درنتیجه نیروی محرکه الالاء
شده در سی پیچ ک شده ،تلفات انرژی در ماشین و جرقه در زیر جاروبکها به وجود
میآید برای از بین بردن و یا ک کردن اثر عکسالعمل در ماشینهای جریان
مستالی میتوان از قط های کمکی و یا در ماشینهای بزر تر از سی پیچی
جبرانگر ه استفاده کرد.
عی یابی موتور تک فاز:
قط شدگی در مدار موتور ،مثل سوختن فیوز ،قط شدن کابل حامل جریان،
خرابی کلید قط و وصل.
اگر موتوری به برق وصل شود ولی کار نکند ممکن است فیوز سوخته است یا
کلید قط و وصل خرابشده باشد یا کابل حامل جریان قط شده است .درصورتیکه
همه اینها سال باشد قط شدگی در مدار سی پیچ است.
برای رف عی ابتدا به سراغ فیوز میروی و فیوز را با یک المپ سری میکنی
اگر المپ روشن شد فیوز سال است .درصورتیکه المپ روشن نشد فیوز سوخته
است و باید تعویض گردد.
یا به کمک یک اه متر نیاز مایتاوان فیاوز را تسات کارد دو سار کانکتورهاای
اه متر با به دوسر فیاوز وصال مایکنای  ،درصاورتیکاه عالرباه منحار شاد (در
اها مترهااای دیجیتااالی نشااان دادن یااک عادد) فیاوز سااال اساات و در غیاار ایاان
صورت فیوز سوخته است.
درصورتیکه بخواهی موتاور را از بیارون تسات کنای  ،سای پایچهاای اصالی و
راهانداز را از ه جدا میکنی و دوسار اها متار را باه سار سای پایچهاا (هار یاک
بااهصااورت جداگانااه) وصاال ماایکناای در صااورت انحاارا یااا نشااان دادن عاادد
توسط اه متر قط شادگی وجاود نادارد در غیار ایان صاورت در کاال هاا پاارگی
وجود دارد و تاکتاک کاال هاا را بایاد باه هماین صاورت تسات کارد تاا قطعای
مشخص گردد و آن را برطر نمایی .
 -۱اتصال بدنه :یکی دیگر از عی هایی که ممکن است در موتورهای تک فاز
دیده شود اتصال بدنه است .برای تشخیص اه متر را به سرهای خروجی و بدنه
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موتور وصل میکنی در صورت انحرا عالربه اه متر موتور اتصال بدنه است .بیان
این نکته ضروری است که درصورتیکه موتور کامالً اتصال بدنه نشده است تشخیص
بهوسیله اه متر ممکن نیست .در چنین مواردی از میگر استفاده میشود .برای این
کار یکسر میگر را به خروجی و سر دیگر آن را به بدنه متصل و دسته آن را
میچرخانی  .درصورتیکه عالربه میگر به سمت راست حرکت کرد ،نشان از اتصال
بدنه است .رنج میگر را باید روی  100تا  5000ولت تنری نمایی .
برای پیدا کردن کال اتصال بدنه باید رابط کال ها را از ه جدا کرد و هرکدام
را جداگانه آزمایش کرد.
درصورتیکه موتور تازه سی پیچی شده است و هنوز وارنیش نخورده است
میتوان یک سر اه متر را به بدنه و سر دیگر آن را به یک سر سی پیچها وصل کرد
و با یک چوب آرام کال ها را در داخل شیارها حرکت داد در صورت انحرا اه متر
این کال دارای اتصال بدنه است.
در بسیار از موارد خصوصاً در زمستان اتصال بدنه ناشی از رطوبت و نفوذ آب به
درون موتور است .برای رف عی باید استاتور را جداگانه بهوسیله کوره حرارتی با
درجه ک خشک کرد.
 -9اتصال کوتاه شدگی در مدار :از عی های دیگر موتورهای الکتریکی اتصال
کوتاه شدن براثر گرما و حرارت و از بین رفت عای بین سی پیچها است .اتصال کوتاه
شدن باعث میشود که بخشی از سی پیچ از مدار خارج شود و موتور جریان بیشتری
بکشد .برای تشخیص عی  ،اه متر را به دوسر هر کال وصل میکنی عدد نشان
دادهشده توسط اه متر در همه کال ها باید یکسان باشد درصورتیکه یک کال
عدد کمتر را نشان دهد آن کال اتصال کوتاه است.
 -۱اتصال بین سی پیچهای اصلی و کمکی و راهانداز :دو سی پیچ کمکی و راهانداز
باید نسبت به ه کامالً عای و هیچگونه ارتباط الکتریکی باه نداشته باشند و فالط
از طری ترمینالهای خروجی است که باه ارتباط پیدا میکنند .برای تشخیص
عی میتوان یک سر از سی پیچ اصلی و یک سر از سی پیچ راهانداز را به اه متر
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وصل کرد درصورتیکه عددی نشان داده شود این دو سی پیچ به ه وصل شدهاند و
باید از همدگر جدا و عای گردند.
 -1خرابی خازن در موتورهای خازنی :برای تست خازن ابتدا دو سر خازن را به
ه وصل میکنی تا تخلیه گردد .سپس دو سر آن را به برق وصل میکنی پس از
حدود  1ثانیه آن را از برق جدا و مجدداً دو سر خازن را اتصال کوتاه میکنی
درصورتیکه تخلیه خازن با جرقه خوب همراه بود خازن سال است اگر جرقه ضعیف
یا اصالً نبود خازن خراب و باید تعویض گردد.
 -5خرابی کلید در موتورهای فاز شکسته و راهانداز خازنی .باید کلید تعویض گردد.
تست ترانس:
برای پی بردن به سال بودن ترانس ،با اتصال اه متر به خروجی و ورودی آن از
اتصال آن اطمینان حاصل فرمایید.
ترانسها معموالً به  ۱گونه عی پیدا میکنند:
 -5سوختن سی پیچ که باعث پاره شدن سی میشوند
 -۱الک روی سی خراب میشود و در قسمتهایی از سی پیچ باعث اتصال
میشوند که در این حالت ترانس کار میکند ولی مالادیر خروجی بسته به میزان
خرابی دقی نمیباشد.
خروجی ترانسهای کاهنده که برق شهر وصل میشوند معموالً کمتر از  1اه
مالاومت دارند و ورودی آنها ه که به برق شهر متصل است بین  100تا چند کیلو
اه میتواند مالاومت داشته باشد.
نکات ایمنی در آزمایشگاه ماشین الکتریکی:
در هنگام انجام آزمایش از شوخی بپرهیزید.
هیچگاه به شانس اکتفا نکنید.
قبل از شروع به کار فیوز را قط نموده
تمامی کابلها و سی ها باید سال باشند.
هرگز یک سی برق لخت را قبل از اطمینان از بیبرق بودن آن ،لمس نکنید.
راهاندازی با مسئول مربوطه هماهنگ کنید
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از گذاشتن سی های بدون استفاده روی میز کار پرهیز کنید.
بعد از بستن مدار مربوطه آن را ابتدا چک کنید.

آزمایش شماره  :1ژنراتور تحریک مستقل
هدف :تعیین مشخصههای بیباری و بارداری
کاربرد:این ژنراتور هنگامیکه یک حوزه وسی از تغییرات ولتاژ خروجی موردنیاز
باشد استفاده میگردد .با ورود انواع مختلف یکسو کنندههای کنترلشده به بازار
مصر از اهمیت ژنراتور  DCکاسته شد .هرگاه انرژی  DCموردنیاز باشد از تبدیل
 ACبه  DCاستفاده میشود که خیلی ارزانتر است .کاربردهای اصلی ژنراتور تحریک
مستالل  DCعبارتاند از:
 .5بهعنوان منب ولتاژ تحریککنندهی آلترناتورهای بزر
 .۱تغذیه کمکی و اضطراری
 .9آبکاری الکتریکی تجهیزات گرانقیمت نریر هواپیما و بم افکن
تئوری آزمایش:
در یک دستهبندی کلی ،ماشینهای الکتریکی شامل خود تحریکها و تحریک
مستالل میباشد .جریان الزم برای میدان کسر بسیار کوچکی از جریان نامی آرمیچر
میباشد که یک قدرت کوچک در میدان میتواند مالدار نسبتاً بزرگی را در جریان
آرمیچر کنترل کند ،یعنی ژنراتور یک تالویتکننده قدرت است.
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شکل  :5-5منحنی مغناطیس ماشین تحریک مستالل

شکل  :۱-5ماشین  dcتحریک مستالل

منحنی مشخصه بیباری :در یک سرعت ثابت تغییر جریان میدان ژنراتور باعث
میشود و رس این تغییرات بهصورت منحنی مشخصه بیباری ژنراتور را به دست
میدهد .منحنی مغناطیسی ماشین با توجه به آزمایش نمایانگر تغییرات نیروی
محرکه الالایی ( ،)Eبرحس جریان میدان ( )Ifاست و چون در یک مولد جریان
مستالی رابطه  E=kω φحاک است چنانچه دور ثابت باشد 𝐵 ∝ 𝜑 ∝ 𝐸 ز طر
دیگر If ∝ NIf∝Hاست لذا این همان منحنی  B-Hاست که نشاندهنده خواص

آزمایش شماره  :0ژنراتور تحریک مستقل
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آلیاژ بکار رفته در هسته است.منحنی  Bرابطه بین ولتاژ ترمینال  Vtو جریان میدان
 Ifرا در شرایطی که  Iaو سرعت  ،بت است نسبت به منحنی مشخصه بیباری
مالداری افت ولتاژ دارد.
منحنی مشخصه خارجی:
مها تارین مشخصاه یاک مولاد مشخصاه خاارجی آن اسات کاه ایان منحناای
ولتاااژ ترمینااال آرمیچاار ،برحس ا جریااان بااار  ILدر ( Ifجریااان میاادان) ثاباات و
سرعت ثابت میباشد.
کاهش ولتاژ ترمینال با افزایش  ILدر اثر افت ولتاژ ناشی از عکسالعمل آرمیچر و
مالاومت مدار آرمیچر است .با عبور جریان از سی پیچ آرمیچر ،میدانی تولید میشود
که باعث تضعیف میدان اصلی میگردد.
از طرفی کاهش میدان باعاث افات ولتااژ الالاایی  Vtمایشاود کاه ایان را افات
ناشاای از عکااسالعماال آرمیچاار مااینامنااد .باارای جلااوگیری از ایاان افاات از
قط های کمکی استفاده میشود.
در آزمایشاگاه از پال دیاودی اساتفاده مایکنای تاا ولتااژ  DCیکساو شاده را
محیا کنی .

شکل :9-5منحنی مشخصه خارجی مولد تحریک مستالل

مراحل آزمایش:
ابتدا مدار را مطاب شکل زیر ببندید.
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موتور را توسط موتور محرک به گردش درآورده و سرعت مولد را به 5100rpm
برسانید .با قط بودن جریان تحریک  If=0ولتاژ پسماند را اندازهگیری نموده.
با تنری جریان تحریک ولتاژ را به  550Vبرسانید و جدول زیر را کامل کنید.

0

 Ifجریان تحریک

160

E

آزمایش فوق را در جهت عکس تکرار نمایید و جدول زیر را کامل کنید؛ و
منحنی هیسترزیس را رس کنید.
 Ifجریان تحریک
E

آزمایش با بار:
مدار شکل زیر را ببندید.
در طول آزمایش  Ifو دور موتور را برابر با  n=5100rpmثابت نگهدارید.

۱5

آزمایش شماره  :0ژنراتور تحریک مستقل
160

E

 ILجریان بار
 Ifجریان تحریک
 Iaجریان آرمیچر

خواستهها:
منحنیهای ) E=F(Ifو ) V=F(Iaمربوط به هر آزمایش را رس کنید.
سؤاالت:
سطح حلاله هیسترزیس بیانگر چه موضوعی است؟
چرا منحنیهای رفتوبرگشت بره منطب نیستند؟

آزمایش شماره  :0ژنراتور تحریک سرخود (شنت)
هدف :تعیین مشخصه مولد شنت
کاربرد :و تئوری آزمایش :ژنراتورشنت کاربردهای زیادی دارد ازجمله شارژر
باتری ،تأمین روشنایی ،تغذیه سی پیچ قط های مولد نیروگاهی ،تأمین برق
اضطراری ،به دلیل اینکه به منب جدایی نیاز ندارد ،درهرحال باید جریان بار کمتر از
جریان ماکزیم باشد تا از انحرا زیاد ولتاژ جلوگیری شود .در مولد شنت جریانی
که از سی پیچ میدان میگذرد  5تا  %9جریان نامی است که اثر ناچیزی در شار
اصلی دارد و به همین خاطر منحنی بیباری و بارداری مشابه همان منحنی تحریک
مستالل است یعنی منحنی مغناطیسی آن بهصورت شکل زیر است:

شکل :5-۱ساختار ماشین شنت
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شکل :۱-۱طریاله ساخته شدن ولتاژ در مولد شنت
 :Aمنحنی مشخصه مغناطیسی سرعت n

 :Bمنحنی مالاومت تحریک
اگر مالاومت میدان شنت تا حدی افزایش یابد که بر منحنی مغناطیسی مماس
گردد (مالاومت بحرانی) و یا سرعت چرخش آرمیچر از مالدار معینی کمتر گردد
بهطوریکه بر خط مالاومت میدان مماس شود (سرعت بحرانی) و یا نالطه تالاطعی
نداشته باشد ولتاژی ایجاد نخواهد شد و امکان ایجاد ولتاژ در پایانههای مولد از بین
میرود ،لذا دالیل ساخته نشدن بهصورت زیر است:
الف -مالاومت زیاد مدار میدان (بیشتر از مالاومت بحرانی)
ب -سرعت کمتر از سرعت بحرانی
ج -عدم وجود پسماند مغناطیسی
سرعت بحرانی :برابر سرعتی است که اگر سرعت مولد از آن کمتر باشد ولتاژ
خروجی نخواهی داشت.
مراحل آزمایش:
ابتدا مدار شکل زیر را ببندید.
دور موتور را به  5100rpmرسانده و در طول آزمایش دور ثابت باشد.
با افزایش  Ifجدول زیر را برای حاالت رفتوبرگشت کامل کنید.
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آزمایش شماره  :1ژنراتور تحریک سرخود (شنت)

190

E

 Ifجریان تحریک
 Iaجریان آرمیچر

ابتدا باید مالدار رئوستا در ماکزیم قرار داشته باشد و سپس در طول آزمایش
مرحله مرحله آن را کاهش بدهید.
برای به دست آوردن مشخصه خارجی مولد شنت ،مولد را توسط موتور محرک
راهاندازی نموده و تا سرعت  5100rpmرسانده و جدول زیر را تکمیل کنید

160

Vt

 ILجریان بار
 Ifجریان تحریک
 Iaجریان آرمیچر

دستور کار آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی

11

خواستهها:
 -5منحنی مشخصه مغناطیسی رفتوبرگشت را رس نموده و نالطه کار ماشین را
روی آن به دست آورید؟
 -۱مالاومت بحرانی و سرعت بحرانی مولد را به دست آورید؟(شی خط Vf=Rf.If
در قسمت خطی بر منحنی مغناطیسی مماس باشد Tan α=Rf=Vf/If..اگر مالاومت
بحرانی بزر تر یا مساوی با آن باشد مولد تحریک نخواهد شد).
سؤال:
 -5اگر ژنراتور شنت ناگهان اتصال کوتاه شود چه جریانی از آن عبور میکند؟

آزمایش شماره  :3ژنراتور سری
هدف :بررسی مشخصههای ژنراتور سری
کاربرد :این ژنراتور عموماً بهعنوان تالویتکنندههای سری متصل به خط که اثر
افت اهمی را خنثی میکنند استفاده میگردد( .بوستر یا خطوط انتالال )DC
تئوری آزمایش:
در این مولد سی پیچ قط های آن از تعداد حلالههای کمتر و قطر سی بیشتری
نسبت به نوع مستالل و شنت برخوردار است و شار بارها تاب جریان بار است.
بار و سی پیچ میدان باه سری هستند ،لذا جریان میدان برابر جریان آرمیچر یا
جریان بار میباشد؛ بنابراین تا جریان باری وجود نداشته باشد .شار پسماند تالویت
نمیشود تا ولتاژی ایجاد شود و لذا مشخصه آن بهصورت زیر است:

شکل  :5-9مشخصه خارجی مولد سری

شکل :۱-9ژنراتور سری

دستور کار آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی
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مراحل آزمایش:
 -5ابتدا مدار شکل زیر را ببندید.
 -۱ساارعت موتااور را بااه  rpm1500رسااانده و پااس از پایااداری ،بااار ماشااین را
اضافه نموده
 -9جدول زیر را کامل کنید.

0

 ILجریان بار
 Iaجریان آرمیچر
E

خواستهها:
 -5منحنی تغییرات ) E=F(Iaرا رس نموده.
سؤال:
 -5آیا میشود مولد سری را اتصال کوتاه کرد؟

آزمایش شماره  :4ژنراتور کمپوند 1
هدف :برسی مشخصههای ژنراتور کمپوند
تئوری آزمایش :با توجه به اینکه منحنی مشخصه بار در ژنراتورهای سری و
موازی بهگونهای هستند که ترکی آنها باه میتواند سب بهبود مشخصه بار گردد
ازاینرو ژنراتورهای کمپوند ساخته میشوند.
اصوالً این ژنراتورها برای جبران و بهبود بخشیدن به مشخصه بار و اصالح تنری
ولتاژ بکار میروند.
همانطور که مالحره شد مشخصاه باار ژنراتورهاای شانت باهگوناهای باود کاه
باا افازایش باار باهتادریج ولتااژ ترمیناال نازول پیادا مایکارد درحاالیکاه در
ژنراتورهاای ساری افازایش باار قبال از پایاداری ساب تالویات ولتااژ خروجای
میگردیاد .بناابراین ترکیا ایان دو در ژنراتورهاای کمپوناد باعاث بهباود تنرای
ولتااژ خواهاد شاد .در ایان ژنراتورهاا باه سای پایچ تحریاک ژنراتاور شانت یاک
سی پیچ دیگر بهصورت سری با آرمیچر اضافه میشود.

شکل سمت چپ کمپوند با شنت کوتاه و شکل سمت راست کمپوند با شنت بلند
را نشان میدهد.

01
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 -5ژنراتور کمپوند با شنت بلند :در ایان ژنراتاور از سای پایچ تحریاک ساری باا
آرمیچار فالاط جریاان از آرمیچار عباور مایکناد؛ بناابراین در حالات بایبااری
سی پیچ سری تحریک میگردد.
 -۱ژنراتور کمپوند با شنت کوتاه :در این ژنراتور از سی پیچ تحریک سری شده
جریان بار ()IL
عبور میکند لذا در هنگام بیباری این سی پیچ تحریک نمیشود.
بااینوجود مشخصه بار این دو ژنراتور شبیه ه است .ازآنجاییکه در این ژنراتورها
دو سی پیچ تحریک سری و موازی وجود دارد بسته به اینکه جهت عبور جریان و
درنتیجه میدانی که هرکدام به وجود میآورند در چه جهتی باشد انواع دیگری از
ژنراتورهای کمپوند به شرح زیر به وجود میآید:
الف -ژنراتورهای کمپوند نالصانی
ب -ژنراتورهای کمپوند اضافی
در نوع نالصاانی جهات جریاان در سای پایچ تحریاک ساری و ماوازی بارخال
جهت ه به وجود آمده لذا با عبور جریاان باار میادان برآیناد سایر نزولای خواهاد
گرفات و ولتااژ بشادت ساالوط خواهاد کارد .باا توجاه باه ایان منحنای مایتاوان
مشاهده نمود که شباهت زیادی باین ایان ژنراتاور و ژنراتاور ساری وجاود دارد لاذا
درجاهایی میتاوان اساتفاده نماود کاه جریاان ثابات باشاد و ایان ژنراتورهاا بارای
تأمین منب ولتاژ  DCاصوالً مطلوب نیستند.
ژنراتورهای کمپوند اضافی بهگونهای است که برآیند میدان ایجادشده در سی پیچ
تحریک موازی و سری مجموع دو میدان خواهد بود .بهعبارتدیگر هر دو میدان در
یکجهت به وجود میآیند .در این حالت منحنی مشخصه بار آنها بهبودیافته و مثل
ژنراتورهای موازی در اثر افزایش بار ولتاژ خروجی افت شدید نخواهد داشت .بسته به
مالدار شدت و ضعف )بزرگی (میدان ایجادشده در سی پیچ سری نهتنها ولتاژ ترمینال
کاهش نخواهد یافت که ممکن است در اثر افزایش جریان بار ولتاژ ترمینال ثابت مانده
و یا حتی تغییرات صعودی نسبت به بار داشته باشد .با توجه به نکات فوق ممکن است
سه وضعیت زیر برای ژنراتور حاصل شود.

آزمایش شماره  :1ژنراتور کمپوند 0

00

الف -کمپوند مسطح :حالتی است که ولتاژ ترمینال در حالت بدون بار و بار کامل
باه برابر باشند
ب -زیر کمپوند :حالتی است که ولتاژ ترمینال در حالت بار کامل کمتر از ولتاژ
ترمینال در وضعیت بدون بار باشند.
ج -فوق کمپوند :حالتی است که ولتاژ ترمینال در حالت بار کامل بیشتر از ولتاژ
ترمینال در حالت بدون بار باشند.

شکل  :5-۱منحنی مشخصه انواع کمپوند

آزمایش کمپوند اضافی ,نالصانی را با شنت کوتاه انجام دهید.
مراحل آزمایش:
 -5مدار شکل فوق را ببندید.
 -۱موتور را راهاندازی کنید و سرعت آن را به  5100rpmبرسانید و در طول
آزمایش ثابت نگهدارید.

دستور کار آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی
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با اضافه کردن بار جدول زیر را کامل کنید.
160

E

 Ifجریان تحریک
 ILجریان بار

در مرحله بعد جای  D1و  D2را جابجا کرده و مراحل آزمایش را تکرار کنید.
160

E

 Ifجریان تحریک
 ILجریان بار

خواستهها:
 -5منحنی )E=F(Iaرا در هر یک از آزمایشهای فوق را رس کنید.
سؤاالت:
 -5اثر اتصال کوتاه را در انواع مولدهای کمپوند را بررسی نمایید؟
 -۱سی پیچهای میدان سری و موازی را ازنرر الکتریکی و تعداد حلاله مالایسه کنید؟
 -9موارد استفاده از انواع کمپوند را بنویسید؟
 -۱تفاوت کمپوند اضافی و نالصانی را بنویسید؟
 -1چگونه میتوان یک مولد کمپوند را بهصورت نالصانی طراحی کرد؟

آزمایش شماره  :5ژنراتور کمپوند 0
آزمایش ژنراتور کمپوند را این بار بهصورت بلند ببندید.
ابتدا دور را به  5100rpmرسانده و آن را ثابت نگهدارید.
با اضافه کردن بار در هر مرحله جدول را کامل کنید.

160

E

 Ifجریان تحریک
 ILجریان بار

در مرحله بعد جای  D1, D2عوض کرده و مراحل را تکرار کنید.
160

E

 Ifجریان تحریک
 ILجریان بار

در آخر  D1, D2را اتصال کوتاه کنید و مراحل را تکرار کنید.

دستور کار آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی
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160

E

 Ifجریان
تحریک
 ILجریان بار

خواستهها:
 -5منحنی مشخصه هر یک از آزمایشهای فوق را رس کنید.
 -۱انواع ژنراتور کمپوند را باه مالایسه کنید.

آزمایش شماره  :0موتور شنت
هدف :بررسی و راهاندازی موتور شنت
کاااربرد :موتااور شاانت را موتااور ساارعت ثاباات مااینامنااد ولاای در ایاان مااورد
موتورهااای الالااایی قفااس ساانجابی ساارعت ثاباات ارزانتاار و قااویتاار م ایباشااند
(برای استفاده با سرعت قابال تنرای ) .در سارعتهاای بااال انتخااب موتاور شانت
ارجحیت دارد .هنگامیکاه باار باا رناج وسایعی از سارعت (پاایین و بااالی سارعت
پایه) احتیاج باشد موتور شنت  DCبکار میرود.
این موتورها نباید در زیر بار سنگین راهاندازی شوند چون جریان آرمیچر آن
بیشازحد زیاد شده و به آن صدمه میزند ،بیشترین کاربرد این موتور در بارهای
ثابت مانند هواکشهای صنعتی و دمندهها میباشد.
تئوری آزمایش :در این موتور به ازای تغذیه ثابت ،جریان میدان ثابت است .نحوه
رفتار و مشخصههای هر موتور  DCرا میتوان با توجه به معادالت اساسی کار موتور
توجیه کرد.

شکل :5-5ساختار ماشین شنت

دستور کار آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی
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مشخصه سرعت :وابستگی سرعت موتور شنت به بار آن بسیار ک است و این
یکی از خواص ک نریر این نوع موتور است .هنگامیکه ولتاژ ترمینال موتور را ثابت
فرض کنی (در حد نامی) در این حالت سرعت موتور به دو عامل بستگی دارد:
 -5افت ولتاژ
 -۱عکسالعمل مغناطیسی آرمیچر
به اینگونه که با افزایش بار ،افت ولتاژ زیاد شده و Eکاهشیافته که درنتیجه دور
کاهش خواهد یافت و از طرفی شار عکسالعمل آرمیچر باعث کاهش شار میشود و
افزایش سرعت موتور میگردد درنتیجه اثر دو عامل فوق که در خال یکدیگر بوده
باعث میشود که سرعت موتور شنت در بیباری تا بارداری تالریباً  %1تغییر میکند.
ب – مشخصه گشتاور :در حالت بیباری چون جریان تحریک ثابت است لذا فلوی
𝑎𝐼 𝑇 = 𝐸.می شد.منحنی منحنییور جریان خط مستالی
میدان ثابت بوده و چون
𝜔
میشود 𝑎 𝐼 ∝ 𝑇 و از طرفی در حالت بارداری به علت وجود عکسالعمل عرضی
آرمیچر فلوی میدان کاهشیافته ،لذا گشو لذاینجا نسبت به بیباری به ازای یک
مالدار جریان کاهش خواهد یافت.
مراحل آزمایش:
ابتدا مدار را مطاب شکل ببندید
سرعت موتور را به 5100rpmرسانده (درحالیکه بار قط است)
در طول آزمایش ولتاژ ورودی موتور و جریان تحریک را ثابت نگهدارید و
مرحلهبهمرحله بار به ژنراتور اضافه کنید و جدول زیر را کامل کنید.

03

آزمایش شماره  :1موتور شنت

 N 1500دور بر دقیقه
 Iaجریان بار

خواستهها:
 -5منحنی ) n=F(If),n=F(Ia),T=F(Iaرا رس کنید
 -۱اگر رئوستا را با سی پیچ تحریک شنت سری کنی تأثیر آن را بیان کنید.
سؤاالت:
 -5جهت چرخش موتور شنت را چگونه میتوان عوض کرد؟
 -۱کاربرد موتور شنت را نام ببرید.

آزمایش شماره  :6موتور کمپوند
هدف :بررسی مشخصههای موتور کمپوند
کاربرد :این نوع موتور جریان مستالی دارای میدانهای سری و موازی میباشد
رفتار این میدان بهگونهای است که میتوانند به تضعیف یا تالویت یکدیگر پرداخته و
حالتهای کمپوند اضافی و نالصانی ایجاد نماید.
در صورت تبدیل موتور به ژنراتور نالصانی تبدیل میشود و درصورتیکه موتور
کمپوند نالصانی باشد ژنراتور کمپوند اضافه میشود .در این موتورها گشتاور راهاندازی
بزر تر از نوع شنت است به این صورت که همانند یک موتور سری دارای گشتاور
زیادی جهت راهاندازی بوده و همانند یک موتور شنت در شرایط بیباری بهسرعت
بیشازحد مجاز نمیرسند (درصورتیکه از موتور با شنت کوتاه استفاده شود در موق
راهاندازی دوسر قط های سری را اتصال کوتاه کنید)
موتااور کمپونااد اضااافی :در مااواردی کااه بااا برداشااتن بااار موت اور مهارگسسااته
نشود؛ مانند دستگاههای تراش کاه در هار پریاود کااری بایباار شاده و ساپس در
بار کامل قرار میگیرد.
موتور کمپوند نالصانی :در مواردی به کار میرود که بهسرعت تالریباً نیاز باشد لذا
معموالً از این موتور در آزمایشگاهها برای تأمین دور ثابت استفاده میشود.

دستور کار آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی
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شکل  :5-7ساختار ماشین کمپوند

مراحل انجام آزمایش:
 -5ابتدا موتور را مطاب شکل بهصورت کمپوند بلند ببندید.
 -۱پس از راهاندازی موتور را تمام بار نموده و جدول را کامل کنید.

5

0

 ILجریان بار
 Teگشتاور
 Iaجریان بار
 Nدور بر دقیقه

خواستهها:
 -5مشخصههای ) n=g(Ia)،Te=F(Iaرا رس کنید.

آزمایش شماره  :1موتور شنت

10

سؤاالت:
 -5موارد استفاده از موتور کمپوند را بنویسید.
 -۱جهت گردش موتور کمپوند را چگونه تغییر میدهند؟
 -9چاارا هنگااام راهاناادازی موتااور کمپونااد نالصااانی ساای پاایچ سااری را اتصااال
کوتاه میکنند؟

آزمایش شماره  :9موتور سری
هدف :بررسی مشخصههای موتور سری
کاربرد :موتورهای سری استفاده فراوانی دارند .خصوصیت برجسته موتورهای
سری در این است که بهمجرداینکه افزایش گشتاور بار الزم باشد ،سرعت بهطور
اتوماتیک کاهش مییابد .کاهش سرعت به همراه افزایش گشتاور بار یا بالعکس ،فالط
تأثیر اندکی روی میزان قدرت الکتریکی گرفتهشده توسط موتور سری دارد.
ازآنجاییکه موتور سری در راهاندازی بارهای سنگین از خود استالامت خوبی نشان
میدهد و گشتاور راهاندازی باالیی تولید میکند.
به علت باال بودن گشتاور و راهاندازی این موتور درجایی که گشتاور راهاندازی باال
موردنرر باشد استفاده میشود مانند پرسهای ضربهای ،جرثالیلها ،باالبرها و
آسانسورها .همچنین بهترین موتور برای وسایل ناللیه مانند اتوبوسهای برقی،
لوکوموتیوها میباشد و ازاینرو از موتور سری در قطارهای برقی استفاده میشود که
اصطالحاً به آن موتور کششی گویند.
تئوری آزمایش:
سی پیچ میدان که دارای مالاومت خیلی کمتری نسبت به قط های شنت
میباشد با آرمیچر سری بسته میشود لذا قط های ماشین با  Iaتغذیه میشوند Ia.و
 φبا توجه به اینکه موق بیباری جریان آرمیچر ک است لذا شار حاصل ک بوده و
سرعت موتور که با شار نسبت عکس دارد افزایش شدید پیدا میکند که برای این
موتور خطرناک میشود لذا هیچگاه یک موتور سری را بدون بار راهاندازی نکنید.
مراحل آزمایش:
 -5مدار را مطاب شکل زیر ببندید.
 -۱سرعت موتور را به 5100 rmpبرسانید و ولتاژ آرمیچر را یادداشت نموده.
 -9با افزایش بار ژنراتور درحالیکه ولتاژ آرمیچر را ثابت نگهداشتهاید جدول را
کامل کنید

دستور کار آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی
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 Iaجریان بار
 N 1500دور بر دقیقه

خواستهها:
 -5منحنی سرعت برحس جریان آرمیچر معینی )n=F(Iaرا رس نمایید؟
 -۱منحنی گشتاور الکترومغناطیسی موتور را برحس جریان آرمیچر یعنی
) T=F(Iaرا رس نمایید.

𝑎𝐼)𝑓𝑅 𝑉 − (𝑅𝑎 +
𝑁𝜋2
60
𝑎𝐼 𝐸.
=𝑇
𝜔
=𝑇

 -9منحنی سرعت برحس گشتاور الکترومغناطیس موتور را رس نمایید.
سؤاالت:
 -5راهاندازی موتور سری با چه روشهایی صورت میگیرد؟
 -۱باارای حفاظاات از موتااور سااری در براباار افاازایش ساارعت چااه روشاای را
پیشنهاد میکنید؟
 -9روشهای تغییر در جهت حرکت موتور سری چگونه است؟
 -۱چرا از موتور سری در وسایل حملونالل و جرثالیل استفاده میشود؟
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هدف :مطالعه تلفات مسی و آهنی و راندمان ترانس
کاربرد:ترانسفورماتور ماشینی است که انرژی الکتریکی را از یک سطحی به
سطح دیگر تبدیل میکند .ترانسفورماتور بهمنرور کاهش و یا افزایش ولتاژ و یا
جریان بکار میرود.
نکته :یکی از خواص ترانسفورماتور این است که ولتاژ و جریان را تغییر میدهد
بدون آنکه حاصلضرب آندورا تغییر دهد؛ یعنی قدرت ورودی و قدرت خروجی تالریباً
برابر است.
ساختمان ترانس:
ترانس از یک هسته آهنی و دو عدد سی پیچ تشکیل یافته است که یکی سی پیچ
اولیه و دیگری سی پیچ ثانویه میباشد .سی پیچ اولیه به سی پیچی اطالق میشود
که به منب متصل باشد و سی پیچ ثانویه نیز به سی پیچی اطالع میشود که به بار
متصل باشد .ترانسها را در دو گروه افزاینده و کاهنده تالسی بندی مینمایند .اگر
چنانچه ولتاژ ثانویه نسبت به اولیه بیشتر باشد اصطالحاً ترانس را افزاینده گویند و
اگر ولتاژ ثانویه ک تر از ولتاژ اولیه باشد ترانس را ترانس کاهنده مینامند .هسته
ترانس از ورقههای نازک که نسبت به ه عای هستند و از جنس آهن مخصوص
تشکیلشده است و از تلفاتی که جریان فوکو تولید میکند جلوگیری مینماید.
نحوه شناخت جریان ترانس :بهعنوانمثال جریان  ، 5/300 Aترانسی است که
جریان  900آمپر را در اولیه به  1آمپر در ثانویه تبدیل میکند که جریان مناسبی
برای تجهیزات اندازهگیری یا حفاظتی میباشد.
نحوه کار ترانسفورماتور:
ترانسفورماتور وسیلهای است که انرژی الکتریکی را بهوسیله دو یا چند سی پیچ و
از طری الالای الکتریکی از یک مدار به مداری دیگر منتالل میکند .به این صورت که
جریان جاری در مدار اول (اولیه ترانسفورماتور) موج به وجود آمدن یک میدان
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مغناطیسی در اطرا سی پیچ اول میشود ،این میدان مغناطیسی بهنوبه خود موج
به وجود آمدن یک ولتاژ در مدار دوم میشود که با اضافه کردن یک بار به مدار دوم
این ولتاژ میتوان به ایجاد یک جریان در ثانویه منجر شود .ولتاژ الالاشده در ثانویه
Vsو ولتاژ دو سر سی پیچ اولیه  Vpدارای یک نسبت با یکدیگرند که بهطور ایده آل
برابر نسبت تعداد دور سی پیچ ثانویه به سی پیچ اولیه است.
ترانسفورماتورها یکی از پربازدهترین تجهیزات الکتریکی هستند بهطوریکه در
برخی ترانسفورماتورهای بزر راندمان به % 33.71نیز میرسد.
اساس کار ترانسفورماتور:

اساس کار ترانسفورماتور بر مبنای اثر میدانهای مغناطیسی (الالای متالابل) بین
سی پیچهای اولیه و ثانویه است .هرگاه سی پیچ اولیه به ترانسفورماتوری را به شکل
زیر به یک منب ولتاژ متناوب با ولتاژ V1وصل کنی  ،جریانی از آن عبور میکند و
در فضای اطرا سی پیچ اولیه تولید میدان مغناطیسی میکند.
این میدان ،پس از عبور هسته از ترانس ،سی پیچهای ثانویه را قط و ولتاژ V2را
در آن الالا میکند .اگر در سی پیچهای ثانویه ترانسفورماتور مصر کننده (بار) قرار
گیرد ،چون مسیر آن بسته میشود ،جریان  I2از آن جاری میشود.
انواع ترانسفورماتور:
تالسی بندی اول :انواع ترانسفورماتور ازنرر ساختمان (شکل هسته)
الف) ترانسفورماتور جداری (هسته زرهی)
در این ترانسفورماتور سی پیچ اولیه و ثانویه و هر دو روی بازوی وسط هسته
سی پیچی شده ،نیمی دریک طر و نیمی دیگر در طر دیگر سی پیچها را قرار
دارند که از این نوع ترانسفورماتور در فشار ضعیف استفاده میشود.
ب) ترانسفورماتور هستهای (ستونی)
در این ترانسفورماتور بوبین اولیه و ثانویه را به دو قسمت مساوی تالسی کرده و
سپس نیمی از سی پیچ اولیه و نیمی از سی پیچ ثانویه را روی یکی از بازوها و
دونیمه دیگر سی پیچها را نیز روی بازوی دیگر قرار میدهند .از این نوع
ترانسفورماتور در فشارقوی استفاده میشود.
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 .۱تالسی بندی ترانسفورماتور ازنرر تک فاز و یا سه فاز بودن
الف) ترانسهای تک فاز :
 -5کاهنده -۱ ،افزاینده -9 ،اتوترانس (ترانس صرفهای ) ،این ترانس خود به
دو گروه افزاینده و کاهنده تالسی می شود -۱ ،ترانس های اندازهگیری CTو ،PT
-1ترانس های حفاظت (ترانس ایزوله)
ب) ترانسهای سه فاز:
 -5کاهنااده (فشااارقوی) -۱ ،افزاینااده (فشااار ضااعیف  -فشااارقوی) -9 ،اتااوترانس
(فشار ضعیف) که خود به دودساته افزایناده و کاهناده تالسای مایگاردد -۱ ،تارانسهاای
حفاظت (ترانس ایزوله)
 .9ترانسفورماتورها را ازنالطهنرر مالدار ولتاژ خروجی نسبت به ولتاژ ورودی به
دودسته تالسی میکنند:
الف) ترانسفورماتور کاهنده :در این نوع ترانس ،ولتاژ ثانویه آن ک تر از ولتاژ اولیه
است و درنتیجه تعداد دور سی پیچهای ثانویه از سی پیچهای اولیه کمتر است یعنی:
معموالً از این نوع ترانسفورماتور ،زمانی استفاده میشود که ولتاژ کار
مصر کننده از ولتاژ منب تغذیهکننده کمتر باشد .ترانسفورماتورهایی که در
دستگاههای جوشکاری و لوازمخانگی مانند رادیو به کار میروند از این نوع هستند.
برخی آداپتورها نیز از این نوع ترانس استفاده میکنند.
ب) ترانسفورماتور افزاینده:
در این نوع ترانس ،ولتاژ ثانویه آن بیشتر از ولتاژ اولیه است و درنتیجه تعداد دور
سی پیچهای ثانویه از سی پیچهای اولیه بیشتر است یعنی:
از این نوع ترانسفورماتورها در مواردی که مصر کننده به ولتاژی بیش از ولتاژ
منب تغذیه نیاز داشته باشد ،استفاده میشود .ازجمله این موارد میتوان
ترانسفورماتورهای انتالال انرژی الکتریکی در شبکههای برق یا ترانسفورماتور جرقه
مشعلهای گازوئیلی را نام برد .در مشعل گازوئیلی تراس جرقه ولتاژ  ۱۱0ولت را تا
حدود  50000ولت افزایش میدهد.
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ترانس ایده آل:

ترانس ایده آل عبارت است از دستگاهی که متشکل از دو سی پیچ اولیه و ثانویه
همراه با هسته میباشد که میتوان فرض کرد هیچگونه تلفاتی در آن به وجود
نمیآید .امروزه ترانسهای واقعی بسیار نزدیک به این فرض هستند بهگونهای که
بعضی از آنها دارای راندمانی تا  %33ه هستند؛ بنابراین فرض ایده آل بودن در
مورد اکثر ترانسهای امروزی فرض قابلقبولی خواهد بود .یک ترانس ایده آل خواهد
بود اگر فرض شود که:
 .5تمامی شار محدود به هسته است و از درون به دو سی پیچ اولیه و ثانویه
بهطور کامل عبور میکند.
 .۱مالاومت الکتریکی دو سی پیچ قابلاغماض است
 .9اتال انرژی در هسته ناچیز است.
 .۱تراوندگی مغناطیسی (شار تراوش شده بر اساس واحد نیروی محرکه) آنچنان
زیاد است که تنها نیروی محرکه مغناطیسی کمی نیاز است تا شار موردنرر تولید شود.
ترانس بهمنزله یکی از عوامل اصلی برای استفاده گسترده از سیست های قدرت
 ،ACتولید توان الکتریکی و اقتصادیترین ولتاژ انتالال را ممکن میسازد.
ترانسفورماتور در مدارات الکترونیکی و کنترلی باقدرت در مناس ترین سطح ولتاژ
برای استفاده خاص در یک دستگاه خاص و انتالال قدرت در اقتصادیترین ولتاژ
انتالال را ممکن میکند .ترانسفورماتور در مدارات الکترونیکی و کنترلی باقدرت و
جریان ک  ،برای انجام اعمالی از قبیل تطبی امپدانس یک منب و بار آن برای
حداکثر انتالال توان ،عای کردن یکی از دیگری یا مجزا کردن سیست ابالای
پیوستگی  ACبین دو مدار نیز بهطور گسترده کاربرد دارد.
تئوری آزمایش:
یک ترانسافورماتور بار اسااس الالاای الکترومغناطیسای کاار مایکناد ،بناابراین
اگر سای پایچ ،شاار متغیاری را در بار بگیارد ،در دو سار آن یاک نیاروی محرکاه
الکتریکی ) (emfالالا مایگاردد؛ کاه مالادار آن بساتگی باه تعاداد دور سای پایچ و
میاازان شااار عب اوری دارد .هرگاااه یااک وساایله برقاای ،مااورد تجزیااهوتحلیاال قاارار
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گیاارد ،دسترساای بااه ماادار معااادل آن ضااروری اساات .ماادار معااادل باارای
دسااتگاههااای الکترومغناطیساای شااامل ترکیباای از مالاومااتها،اناادوکتانسهااا و
کاپاسیتانسها و ولتاژها میباشد.
 -1آزمایش مدارباز
بارای انجاام آزماایش ماداری مطااب شاکل بساته و باا تغییارات ولتااژ ورودی
تا ولتاژ نامی جدول زیار را کامال کنیاد بررسای کنیاد در بایبااری ،تارانس دارای
چه راندمانی میباشد.

180

200

220

 V1ولتاژ اولیه
 P1توان اولیه
 I1جریان اولیه
 V2ولتاژ ثانویه

 -0آزمایش اتصال کوتاه:
در این آزمایش طر ثانویه را اتصال کوتاه کنید و با تنری ولتاژ اولیه جریان در
اولیه را به مالدار نامی که  1آمپر است برسانید و با کاهش جریان تا مالدار 0/1آمپر
جدول زیر را کامل کنید.
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سؤال :ساختار و اصول یک ترانس تک فاز را توضیح دهید.
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هدف :مطالعه تلفات مسی و آهنی و راندمان ترانس در حالت بارداری
در یک ترانس ایده آل رابطه زیر همواره صادق است:
𝑉2 𝑁2 𝐼1
=
=
𝑉1 𝑁1 𝐼2
کمیتهای بکار رفته در این رابطه عبارتاند از:

 :V1ولتاژ منب تغذیه
 :V2ولتاژ دو سر مصر کننده
 :N1تعداد حلالههای اولیه
 :N2تعداد حلالههای ثانویه
 :I1جریان سی پیچ اولیه
 :I2جریان سی پیچ ثانویه
اصطالحاً به  aضری تبدیل ترانسفورماتور گفته میشود چراکه به کمک آن
میتوان نسبت تبدیل ولتاژها ،جریانها و تعداد دور سی پیچی ترانسفورماتور را
محاسبه کرد.
ترانسفورماتور واقعی:
در ترانسهای واقعی  ۱فرض اساسی ترانسهای ایده آل ممکن است وجود
نداشته باشد .لذا در ترانس واقعی برخی آثار جانبی پدیدار میشود که متفاوت از
ترانس ایده آل خواهد بود .در ترانسهای واقعی به دلیل مالاومت اهمی سی پیچهای
اولیه و ثانویه مالداری تلفات بهصورت حرارتی خواهی داشت .عالوه بر این مالداری
تلفات انرژی در اثر جریانهای گردابی در هسته و افت مغناطیسی نیز وجود دارد.
اتو ترانسفورماتور:

اتو ترانسفورماتور به ترانسفورماتوری گفته میشود که تنها از یک سی پیچ
تشکیلشده است .این سی پیچ دارای دو سر ورودی و خروجی و یک سر در میان
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است .بهطوریکه میتوان گفت سی پیچ کوتاهتر (که در ترانس کاهنده سی پیچ
ثانویه محسوب میشود) قسمتی از سی پیچ بلندتر است .در اینگونه ترانسفورماتورها
تا زمانی که نسبت ولتاژ دور در دو سی پیچ برابر باشد ولتاژ خروجی از نسبت
سی پیچ تعداد دور سی پیچها به ولتاژ ورودی به دست میآید .با قرار دادن یک تیغه
لغزان بهجای سر وسط ترانس ،میتوان نسبت سی پیچهای اولیه و ثانویه را تا
حدودی تغییر داد و بهاینترتی ولتاژ پایانه خروجی ترانسفورماتور را تغییر میکند.
مزیت استفاده از اتو ترانسفورماتور ک هزینهتر بودن آن است چراکه بهجای استفاده
از دو سی پیچ تنها از یک سی پیچ در آنها استفاده میشود.
مزایای اتو ترانسفورماتور:

 .5به علت ک بودن تعداد دور ،مس کمتری در آن مصر
ارزانتر و کوچکتر است.
 .۱راندمان بیشتری دارد.
 .9ولتاژ متغیر میدهد .تلفات آن ک است.

میشود درنتیجه

معایب اتو ترانسفورماتور:
 .5ایزوله نبودن سی پیچ اولیه از ثانیه
 .۱به دلیل اتصال الکتریکی اولیه و ثانویه بروز عی در هر طر  ،طر دیگر را
نیز به خطر خواهد انداخت.
 .9بااه دلیاال مجاازا نبااودن اولیااه از ثانویااه از آن باارای تباادیل ولتاژهااای زیاااد
استفاده نمیشود
ترانسفورماتور چند فازه:
برای تغذیه بارهای سه فاز میتوان از سه ترانسفورماتور جداگانه استفاده کرد یا
آنکه از یک ترانسفورماتور سهفاز استفاده کرد .در یک ترانسفورماتور سه فاز
مدارهای مغناطیسی باه مرتبط هستند و بنابراین هسته دارای شار مغناطیسی در
سه فاز متفاوت است .برای چنین هستههایی میتوان از چندین شکل مختلف برای
هسته استفاده کرد که این شکلهای مختلف هر یک دارای مزایا و معایبی هستند و
در مواردی خاص کاربرد دارند .یکی دیگر از کاربردهای ترانسها در شبکههای
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فشارقوی میباشد زمانی که میخواهند ولتاژ و یا جریان شبکههای فشارقوی را
اندازهگیری نمایند دیگر نمیتوان از تجهیزاتی مانند اه متر و غیره استفاده کرد
چراکه چنین وسایلی دارای محدوده حفاظتی میباشند.
بنابراین از گونههاایی از تارانسهاایی اساتفاده مایکنناد کاه در زیار باه آنهاا
اشارهشده است.
 -5ترانس ولتاژ)(Voltage Transtormator
Ptیا VT
این ترانس داری اولیه با تعداد دور بیشتر بوده و درنتیجه اولیه آن بهطور موازی
به شبکه با ولتاژ باال وصل شده و ثانویه آنکه دارای تعداد دور کمتر میباشد
بهوسیله اندازهگیری متصل میگردد.
 -۱ترانس جریان ) (Current Transformatorیا :CT
ایاان ترانساافورماتور بااا اولیااه بااا تعااداد دور ک ا بااهصااورت سااری در شاابکه
فشارقوی قرارگرفته و ثانویه آن باه دساتگاه انادازه گیاری متصال مایگاردد .نکتاه
حااائز اهمیاات در تاارانس جریااان آن اساات کااه همیشااه ثانویااه نماایبایساات کااه
اتصاال باااز باشااد؛ و بایسااتی دو ساار ساای پایچ ثانویااه اتصااال کوتاااه شااود پااس از
قاارار گاارفتن وساایله سااال ماایتااوان اتصااال ثانویااه را بااازنمود .ایاان تاارانس
جریانهای باال را به جریانهای پایین  1و  5آمپر تبدل میکند.
پالک ترانسفورماتور:

شکل زیر پالک مشخصات یک ترانسفورماتور را نشان میدهد .ولتاژ خروجی
دادهشده مالدار مؤثر ولتاژ در بار نامی است.
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شکل :5-50پالک ترانس

 -5نام کارخانه
 -۱مدل
 -9قدرت برحس اس بخار
 -۱شماره بدنه
 -1ولتاژ کار
 -5تعداد فاز
 -7مالدار جریان (آمپر)
 -8ضری خدمات (ضری کارکرد)
 -3کالس عایالی
 -50دمای مجاور (دمای محیط)
 -55تعداد دور در دقیاله
 -5۱مدتزمان کار موتور در بار نامی
 -59حر رمز حالت توقف و یا در حال کار روتور
 -5۱حداکثر بازده
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آزمایش شماره  :01ترانس تک فاز 1

 -51میزان بازده
 -55استاندارد کارخانجات تولیدکننده وسایل الکتریکی
 -57ضری قدرت
 -58فرکانس (برحس هرتز)
شرط موازی بودن دو ترانس تک فاز:
توالی فازها برقرار باشد یعنی  L1ترانس اول به ترانس دوم و غیره به همین
ترتی وصل شوند.
توان نامی ترانسها باه متناس باشد
امپدانس داخلی ترانسها باه متناس باشد.
اختال فاز ترانسها باه یک سال باشد.
در ترانسهای سه فاز عالوه بر موارد فوق گروه دو ترانس نیز بایستی باه برابر
باشند و همچنین توالی فاز نیز رعایت شود.
آزمایش با بار:
مدار را مطاب شکل زیر ببندید .با اضافه کردن بار جدول را کامل کنید.

 V1ولتاژ اولیه
 Pتوان اولیه
 I1جریان اولیه
 V2ولتاژ ثانویه
 I2جریان ثانویه
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سؤاالت:
 -5فرق ترانس ایده آل و حالیالی چیست؟
 -۱به ازای چه جریانی راندمان در یک ترانس ماکزیم میشود؟ این جریان را
برای ترانس آزمایششده ،پیدا کنید.
 -9به ازای یک قدرت معین راندمان در یک بار اهمی بیشتر است یا بار سلفی؟

