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دور بر دقيقه كار    ٣٠٠٠ولت، تحت سرعت ثابت    ١٢٥كيلو وات،    ٢٥تحريك مستقل    dcيك ماشين   -١

باشد. چنانچه  ولت مي   ١٢٥كند. جريان تحريك ثابت بوده و ولتاژ ترمينال آرميچر در حالت مدار باز  مي 

آرميچر   در    ٠٢/٠مقاومت  را  گشتاور  و  آرميچر  توان  ترمينال،  توان  آرميچر،  جريان  مقادير  باشد،  اهم 

  ولت باشد تعيين كنيد.   ١٢٤ولت و ب)    ١٢٨حالتي كه ولتاژ ترمينال الف)  

  

اهم و    ٠/ ٠٢٥با مقاومت آرميچر    ٤٠٠  Aو    ٢٥٠  V،  ١٠٠  kWكمپوند اضافي شنت بلند    dcيك ژنراتور   -٢

سري   تحريك  پيچي    ٠٠٥/٠مقاومت  سيم  دور  تعداد  است.  مفروض  زير  مغناطيسي  مشخصه  و  اهم 

براي جريان نامي ترمينال و    ٣دور و  تحريك سري    ١٠٠٠تحريك موازي   ولتاژ ترمينال را  دور است. 

اثر عكس العمل آرميچر صرفنظر  حساب كنيد. از     ١١٥٠  rpmو سرعت     ٧/٤  Aجريان تحريك موازي  

  گردد. 

  

دور بر دقيقه در    ١٢٠٠ولت در سرعت ثابت    ٢٥٠كيلو وات،    ٢٥،  dcمشخصه مغناطيسي يك ماشين   -٣

آرميچر   داراي مقاومت  داده شده است. ماشين  به   ١٤/٠زير  بوده و  صورت ژنراتور تحريك مستقل  اهم 
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مي  چرخانده  ثابت  سرعت  آرمتحت  نامي  جريان  الف)  در  شود.  سرعت  چنانچه  ب)  است؟  چقدر  يچر 

توان    ١٢٠٠ ماكزيمم  گردد،  محدود  آن  نامي  مقدار  به  نيز  آرميچر  جريان  و  شده  ثابت  دقيقه  بر  دور 

آمپر محاسبه كنيد. ج) قسمت    ٥/٢آمپر و    ١خروجي و ولتاژ آرميچر متناظر را براي جريانهاي تحريك  

  دور بر دقيقه محاسبه كنيد.   ٩٠٠ب را براي سرعت 

  

ولت مشغول به كار است.    ٢٥٠تمرين قبل به صورت يك موتور با ولتاژ ثابت ترمينال آرميچر   dcماشين   -۴

شود. ولت بر جريان مي   ١٥٠پوشي از اثر اشباع، مشخصه مغناطيسي موتور خط راستي با شيب  با چشم

اگر جريان تحريك در   اين صورت  را  ٦٧/١الف) در  بر حسب    آمپر ثابت گردد، مشخصه سرعت موتور 

كيلو وات رسم كنيد. ب) فرض كنيد بتوان جريان تحريك را طوري    ٢٥تا    ٠تغييرات توان خروجي را از  

در   موتور  تحريك    ١٢٠٠تغيير داد كه سرعت  اينصورت مشخصه جريان  در  بماند،  ثابت  دقيقه  بر  دور 

  كيلو وات رسم نماييد. ٢٥تا   ٠الزم را براي تغييرات توان خروجي موتور از  

  

دور بر دقيقه و جريان    ٩٧٥گردد، با سرعت ولت تغذيه مي ٢٣٠سري با ولتاژ    dcنگامي كه يك موتور  ه -۵

اهم است. به دليل    ٠/ ٠٨اهم و مقاومت تحريك سري    ١١/٠كند. مقاومت آرميچر  آمپر كار مي   ٩٠خط  

آرميچر   جريان  توسط  توليدي  شار  هسته،  برابر    ٣٠اشباع  آرميچر    %٤٨آمپري  ري  آمپ   ٩٠جريان 



آرميچر  مي  ولتاژ  كه  حالتي  در  را  موتور  سرعت  آن    ٢٣٠باشد.  جريان  و  تعيين    ٣٠ولت  باشد،  آمپر 

  نماييد. 

اهم مفروض    ١١٧اهم و مقاومت تحريك    ١١/٠با مقاومت آرميچر    ٢٣٠  V،  ٢٥  kWيك موتور شنت   -۶

باشد. در مي   ٣٥/٦  Aو جريان آرميچر    ٢١٥٠  rpmباري و ولتاژ نامي، سرعت موتور  است. در حالت بي

كمتر از    % ٦العمل آرميچر، شار  است و به واسطه اثر عكس   ١١٥  Aولتاژ نامي و بار كامل، جريان آرميچر  

  باشد. سرعت بار نامي را تعيين كنيد.باري مي حالت بي 

  

  با مشخصات اسمي زير نياز داريم:  dcبه دو ماشين  -٧

  قطب   ٤و    ١٥٠٠  rpm ، ٢٤٠ Vماشين دوم:   قطب   ٤و    ١٥٠٠  rpm، ١٢٠  Vماشين اول: 

همگي  كالف  در دسترس  مي   ٥ولتي،    ٤هاي  هستند.  كالف آمپري  تعداد  يكسان  خواهيم  ماشين  دو  هر  در  ها 

سيم  نوع  الف)  كالف باشد.  تعداد  ب)  كنيد.  مشخص  را  ماشين  هر  آرميچر  را  پيچي  ماشين  هر  نياز  مورد  هاي 

  ) هر ماشين را تعيين كنيد.kWتعيين كنيد. ج) توان اسمي ( 

 

دور بر دقيقه مفروض است. مشخصه مغناطيسي ماشين    ١٢٠٠ولت،    ١٢٠كيلو وات،    ٦  dcيك ژنراتور   -٨

اهم و مقاومت مدار تحريك    ٢/٠دور بر دقيقه در زير داده شده است. مقاومت آرميچر    ١٢٠٠در سرعت  

تحريك    ١٠٠ ثابت نامي چرخيده و جريان  اگر    آمپر ثابت مي باشد.  ٠/ ٨اهم است. ماشين در سرعت 

اهم باشد، الف) گشتاور الكتريكي و توان تحويلي به بار را تعيين كنيد. ب) براي سرعت    ٢مقاومت بار  

  دور بر دقيقه حالت الف را تكرار كنيد.   ٨٠٠

٠  ١/٠  ٢/٠  ٣/٠  ٤/٠  ٥/٠  ٦/٠  ٨/٠  ١  ٢/١ (A) fI 

٥  ٢٠  ٤٠  ٦٠  ٧٩  ٩٣  ١٠٢  ١١٤  ١٢٠  ١٢٥ (V) aE  
  

از   -٩ آن  مقدار  كه  متغير است  مقاومت  قبل داراي يك  تمرين  مي   ١٥٠تا    ٠ماشين  تغيير  اين  اهم  كند. 

  ١٢٠كند كه ولتاژ تحريك آن  دور بر دقيقه كار مي  ١٢٠٠صورت تحريك مستقل و در سرعت  ماشين به



بي  شرايط  در  را  ولتاژ  كمترين  و  بيشترين  الف)  است.  ثابت  اگر   ولت  ب)  كنيد.  حساب  اندازه  باري 

باري فراهم كنيد، مقدار مقاومت  مقاومت متغير طوري تنظيم شده باشد كه ولتاژ نامي را در شرايط بي 

  آمپر باشد، تعيين نماييد. ٠/ ١العمل آرميچر را مشخص كنيد. ج) ولتاژ ترمينال را در صورتي كه عكس 

  

شنت   -١٠ موتور  و    ٢ولت،    ٢٤٠يك  بخار  و  ١٢٠٠اسب  است  مفروض  دقيقه  بر  را    دور  باري 

اهم است. اگر جريان تحريك    ٠/ ٧٥چرخاند كه گشتاور آن با سرعت متناسب است. مقاومت آرميچر  مي 

موتور    ١ باشد،  مي   ٧آمپر  منبع  از  سرعت  آمپر  در  و  مي  ١٢٠٠كشد  دقيقه  بر  سيستم  دور  چرخد. 

عكس  از  و  كرده  فرض  خطي  را  موتور  مغناطيسي  سرعت  الف)  كنيد.  صرفنظر  آرميچر  براي  العمل  را 

وات، جريان، توان و بازده را    ١٥٠آمپر حساب كنيد. ب) با فرض تلفات مكانيكي    ٧/٠جريان تحريك  

  حساب كنيد.  

  

  ٥سري مفروض است. اگر رتور در حالت سكون نگه داشته شده و موتور به منبع    dcيك موتور   -١١

كند. اگر  متر توليد مي -تننيو  ٥كشد و گشتاور الكتريكي  آمپر جريان از منبع مي   ٥ولتي متصل شود،  

منبع   به  گردد،بار را تحت سرعت    ١٢٠موتور  مي   ٣٠٠ولتي متصل  دقيقه  و  دور در  آمپر    ١٠چرخاند 

مي  مصرف  را  جريان  موتور  توسط  حاصله  گشتاور  الف)  مغناطيسي،  بودن سيستم  فرض خطي  با  كند. 

  ر گيرد.  تعيين كنيد. ب) چه مقدار مقاومت اضافي بايد بين موتور و منبع قرا

  

كشد.  احتياج دارد را مي  ٣٠٠  N.mشنت يك بار آسانسوري كه به گشتاور ثابت    dcيك موتور   -١٢

اهم است. الف)    ٠/ ٥چرخد. مقاومت آرميچر  مي  ١٥٠٠  rpmولتي متصل بوده و در    ٦٠٠موتور به منبع  

كاهش يابد، جريان آرميچر و سرعت موتور   %١٠جريان آرميچر را تعيين كنيد. ب) اگر شار ميدان شنت 

  را حساب كنيد. 

  



موتور   -١٣ شبكه    ٥٠ولتي،    ٢٥٠شنت    dcيك  به  بخاري  جريان    ٢٣٠اسب  و  متصل شده  ولتي 

است و مقاومت مدار تحريك   ٠/ ٢باشد. مقاومت آرميچر مي  ٢٠٠  Aبرابر  ٢٠٠ rpmآرميچر براي سرعت 

وات فرض    ٥٠٠اهم. گشتاور بار را تعيين كنيد و راندمان موتور را تعيين كنيد. تلفات چرخشي    ١١٥

  شود.

 


