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 ٔاَ ٚ ٔاَ خأٛادگی : رضا غفائی اضک غٙر

 96111013225012غّارٖ دأػجٛیی : 

ی جریاْ ِطتمیُ ٌِٛذ ٘ا أٛاع تررضی ػٕٛاْ آزِایع :  

٘ادی ِٙذٚی فر اضتاد ِرتٛطٗ : ِٕٙذش  

         9/10/7997تاریخ : 

  

 



ضری ٚ  ، غٕت ، رٚی أٛاع ٌِٛذ ٘ای جریاْ ِطتمیُ ّ٘چْٛ )تذریک ِطتمًیٓ آزِایػگاٖ ضؼی ترآْ اضت کٗ ترادر

آزِایع تی تاری  ٕذ٘ایی ّ٘أزیر آِذٖ اضت ، آزِایع دتی ضری ـ ِٛازی )کّپٛٔذ(( کٗ ٔمػٗ اختصاری آٔٙا در غکً 

 ، آزِایع تارداری ٚ آزِایع تٕظیُ را أجاَ داد.

             

ٔمػٗ اختصاری ٌِٛذ ضری          ٔمػٗ اختصاری ٌِٛذ غٕت              ٔمػٗ اختصاری ٌِٛذ تذریک ِطتمً             

                                       

کّپٛٔذ تا غٕت تٍٕذ                        ٔمػٗ اختصاری ٌِٛذ کّپٛٔذ تا غٕت کٛتأٖمػٗ اختصاری ٌِٛذ      

 EA= f(IF)ِٕذٕی ِػخصٗ تی تاری 

را در ضــرػت ثاتت ٚ تذْٚ تار  EAتر ٔیرٚی ِذروٗ اٌمایی آرِیچر  IFِٕذٕی ِػخصٗ تی تاری تأثیر جریاْ تذریه 

0=IL  ِ ِػخصیٗ »؛ ٌیاا آْ را  آیذ ٚ ِػاتٗ ِٕذٕی ِغٕاطیطیی اضیت یٔػاْ  ِیذ٘ذ. ایٓ ِػخصٗ در تی تاری تٗ دضت

 گٛیٕذ. «ِػخصٗ ِغٕاطیطی»یا  «ِذار تاز

 VT = f(IL)ِٕذٕی ِػخصٗ تارداری 

در ضرػت ثاتت ٚ جریاْ تذرییه ثاتیت  VTتر ٌٚتاژ پایأٗ ٘ای ژٔراتٛر  ILِٕذٕی ِػخصٗ تارداری تأثیر جریاْ تار 

 را ٔػاْ ِی د٘ذ.

 If = f(IL)ِٕذٕی ِػخصٗ تٕظیُ 

در ضیرػت ثاتیت ٚ ٌٚتیاژ ثاتیت ٔػیاْ  ILرا تٗ ازای تغیییر جرییاْ تیار  IFِٕذٕی ِػــخصٗ تٕظیُ تغییر جریاْ تذریه 

 ِی د٘ذ.



 غرح آزِایع تی تاری ٌِٛذ تذریک ِطتمً

 یتیر ٔییرٚی ِذرویٗ اٌمیای IFآییذ ٚ ٘یذت تؼیییٓ تیأثیر جرییاْ تذرییه  یتاری تٗ دضت ِی ِٕذٕی ِػخصٗ تی تاری از آزِایع تی

 اتصاي ِیذٕ٘ذ.( 1غىً )در ضــرػت ثاتت اضت. ترای أجــاَ آزِایع تی تاری ژٔراتٛر را ِطاتك ِذار اٌىتریىی  EAآرِیچر 

را S ِیاٚرٔذ. ضــپص در اتتیذا کٍییذ  ِذرن تا ضــرػت ثاتت تٗ گردظ در وٗ ژٔراتٛر تذْٚ تار اضت رتٛر آْ را تٛضط یدر داٌ

أیذازٖ تگیرٔیذ ٚ پیص از أجیاَ  Vتاز ِیگاارٔذ تا تا جریاْ تذریک صفر ،  ٌٚتاژ پطّأذ را در دٚ ضر آرِیچر تٛضیط ٌٚیت ِتیر 

ردٍیٗ افیسایع  ِیذٕ٘یذ ٚ در ٘ـیـر ِردٍیٗ جریاْ تذریه را طیی نٕیذ ِ VFتا افسایع ٌٚتاژ ِٕثــغ را ٚصً کردٖ ٚ  sایٕکار کٍیذ 

أذازٖ گیری ِیػٛد در جذٌٚی یادداغت ِی ّٔایٕیذ. اییٓ ویار  Vرا وٗ تٛضــط ٌٚت ِتر  EAِمذار ٔیرٚی ِذروٗ اٌمایــی آرِیچر 

 را آٔمــذر اداِٗ ِی دٕ٘ذ تا جریاْ تذریه تٗ ِمذار ٔاِی ترضذ.

 EAٚ ِذیٛر ػّـیـٛدی آْ ٔییرٚی ِذرویٗ اٌمیایی آرِیچیر  IFتذرییه  ضپص رٚی یه دضتگاٖ ِختصات ویٗ ِذیٛر افمیی آْ جرییاْ

تٗ ازای ٘ر جریاْ تذریه ِؼیٓ را ِػخص ِی ّٔایٕذ. ایٓ ٔماط را تٗ یىذیگر ٚصیً  ِیىٕٕیذ.  EA، ٔماط ٔػاْ دٕ٘ذٖ  ِمذار  اضت

 ِٛضَٛ اضت. «ِٕذٕی رفت  تی تاری»ِٕذٕی تٗ دضت آِذٖ تٗ 

جریییاْ تذریـییـه را طییی نٕییذ ِردٍییٗ وا٘ـییـع  ِیذٕ٘ییذ ٚ در ٘ییر ِردٍییٗ ِمـییـذار  VF، تـییـا وییا٘ع ٌٚتییاژ ِٕثییغ  در اداِییٗ آزِییایع 

دٕ٘یذ تیا  یایــٓ وار را آٔمذر اداِیٗ ِیأذازٖ گیری ِیػٛد یادداغت ِی ّٔایٕذ.V را وٗ تٛضــط ٌٚت ِتر  EAٔیرٚی ِذروٗ اٌمایی 

جریاْ تذریه صفر غٛد . ضپص تر رٚی دضتگاٖ ِختصاتی وٗ ِٕذٕی رفیت تیی تیاری را ترضـیـیُ ویردٖ تٛدٔیذ ٔمیاط ٔػیاْ دٕ٘یذٖ  

تیٗ دضیت ّٔایٕذ. ایٓ ٔماط را تٗ یىذیگر ٚصیً  ِیىٕٕیذ ِٕذٕیی  یتٗ ازای ٘ر جریاْ تذریه را در ایٓ داٌت ِػخص ِ EAِمذار 

 ِٛضَٛ اضت. «ِٕذٕی ترگػت تی تاری»آِذٖ تٗ 

رفییت ٚ ترگػییت،  یتییاتغ اضییت. ٌییاا در ترضیییُ ِٕذٕیی EAِتغیییر ٚ ٔیییرٚی ِذروییٗ اٌمییایی  IFدر آزِییایع تییی تییاری جریییاْ تذریییه 

غذٖ اضت. ِییأگیٓ ِٕذٕیی أتخاب )تاتغ(  y)ِتغیر( ٚ ٔیــرٚی ِذروٗ اٌمایی ِٕطثك تر ِذٛر  xجریاْ تذریه ِٕطثك تر ِذٛر 

 گٛیٕذ کٗ در غکً  زیر لاتً ِػا٘ذٖ اضت.« تی تاری ِػخصِٕٗذٕی »را  1-1)) رفت ٚ ترگػت غکً

 

 

0

50

100

150

200

250

300

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

 منحنی مشخصه بی باری مولد تحریک مستقل

X- IF Y-Ea 

0 19 

0.1 94 

0.2 156 

0.3 196 

0.4 222.5 

0.5 240.5 

0.6 254.5 

0.7 266 

0.8 275 
 



f  =aE (fI)الف( آزمایش بی باری    

( بدست آوردن و ترسیم و تحلیل منحنی بی باریهدف  

 

 

( ِذار اٌکتریکی آزِایع تی تاری ٌِٛذ تذریک ِطتم7ًغکً   

 

IF(A) 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 جدول 
 aE(v) 18 80 146 189 220 238 253 268 275 رفت

 

IF(A) 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0  جدول
 aE(v) 267 256 243 225 203 166 108 20 برگشت

 

 

  1-1غکً

0

50

100

150

200

250

300

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

 منحنی مشخصه بی باری مولد تحریک مستقل

 منحنی برگشت منحنی رفت

aE VT 

Ia = IL = 0 

n,  = ثابت 



 غرح آزِایع تارداری ٌِٛذ تذریک ِطتمً 

پایأیٗ ٘یای تیر ٌٚتیاژ  ILِیی آییذ ٚ ٘ـیـذت تؼیییٓ تأثیـیـر جرییاْ تـیـار دضیت  ِٕذٕیی ِػخصیٗ تیارداری از آزِیایع تیارداری  تیٗ

را ِطیییییییییاتك ، ژٔراتٛر تذریه ِطتمً  أجاَ آزِایع تارداری یترا تذریه  ثاتت اضت.ت ثاتت ٚ جریاْ در ضرػ VTژٔراتٛر 

 اتصاي  ِیذٕ٘ذ.  2)غىً)ِذار اٌىتریىی 

را S1 ِذرن تا ضــرػت ثاتت گردإٔذٖ ِی غــٛد. ضــپص در اتتیذا کٍییذ ترای أجاَ آزِایع تارداری اتتذا رتٛر ژٔراتٛر تٛضط 

را افیسایع  ِیذٕ٘یذ  IF، جرییاْ تذرییه VFٚ تا افسایع ٌٚتاژ ِٕثغ ِطــتمً ِذار تذرییه  را ٚصً ِیکٕٕذ S2تاز گااغتٗ ٚ کٍیذ 

ٚارد ِیذار غیذٖ  RLِیثٕذٔذ ٚ تذیٓ ترتیة  ِماِٚت را ٔیس S1 ترضذ. اوْٕٛ وٍیذ  یتٗ ِمذار ٔاِ VTتا ٌٚتاژ پایأٗ ٘ای ژٔراتٛر 

ویٗ تٛضـیـط ٌٚیت  VTرا طی نٕذ ِردٍــٗ افسایع ِی دٕ٘ذ ٚ در ٘ــر ِردٍٗ ِمادیر ٌٚتاژ پایأٗ ٘یای ژٔراتیٛر  ILجریاْ تار ٚ 

یاتیذ ِیأذازٖ گیری ِی غٛٔذ را در جذٌٚی یاداغــت  ِیّٕایٕذ. ایٓ وار آٔمذر اداِٗ  Aوٗ تٛضط آِپرِتر  ILٚ جریاْ تار  Vِتر 

 رضذ.تٗ ِمذار ٔاِی ژٔراتٛر ت ILتا جریاْ تار 

ِؼیٕیی را  VTٚ ِذٛر ػّٛدی آْ ٌٚتاژ  پایأٗ ٘ای ژٔراتیٛر  ILضپص رٚی یه دضتگاٖ ِختصات وٗ ِذٛر افمی آْ جریاْ تار 

 (2-1)غکً  ژٔراتٛر تذریه ِطتمً تٗ دضت آیذ. «ِٕذٕی ِػخصٗ تارداری»ِػــخص ِی ّٔایٕذ تا 

 xتیاتغ اضـیـت. ٌیاا جرییاْ تیار ِٕطثیك تیر ِذیٛر  VTِتغیر ٚ ٌٚتاژ پایأٗ ٘ای ژٔراتیٛر  ILدر آزِایــع تــارداری جریاْ تــار 

 )تاتغ( أتخاب غذٖ اضت. yِٕطثك تر ِذٛر  V T)ِتغیر( ٚ ٌٚتاژ 

 زِایع تٕظیُآغرح 

ِیثٕذٔذ تا ایٓ تفیاٚت کیٗ در آزِیایع تیارداری پیص از رضییذْ  در آزِایع تٕظیُ ّ٘اْ ِذار ِرتٛط تٗ آزِایع تارداری ٌِٛذ را

ٚارد ِذارغیذٖ ٚ تیا افیسایع جرییاْ تیار ٌٚتیاژ پایأیٗ ٘یای  RLتٗ ٌٚتاژ ٔاِی در جریاْ تار صفر آِپر ، در ِردٍٗ تؼذ ِماِٚت 

خٛا٘یذ غیذ ،  VTٌِٛیذ  ٌٚی در آزِایع تٕظیُ تٗ ٕ٘گاَ افسایع جرییاْ تیار کیٗ ِٛجیة کیا٘ع ٌٚتیاژ پایأیٗ .فت آْ کا٘ع ِی یا

ثاتیت ٔگیٗ داغیتٗ غیٛد ٚ تیا ثاتیت غیذْ ٌٚتیاژ پایأیٗ  VTجریاْ تذریک را تٗ لذری افسایع ِی دٕ٘ذ کٗ ٌٚتاژ پایأیٗ ٘یای ٌِٛیذ 

 را ِػا٘ذٖ ٚ یادداغت ِیکٕٕذ.  ILرا تٗ ازای تغییر جریاْ تار   IFٌِٛذ ، تاثیر جریاْ تذریک 

ِؼیٕیی را ِػـیـخص  IF جرییاْ تذرییک ٚ ِذٛر ػّٛدی آْ  ILضپص رٚی یه دضتگاٖ ِختصات وٗ ِذٛر افمی آْ جریاْ تار 

 (3-1)غکً ژٔراتٛر تذریه ِطتمً تٗ دضت آیذ. «تٕظیُِٕذٕی ِػخصٗ »ِی ّٔایٕذ تا 

)ِتغییر( ٚ  xِٕطثیك تیر ِذیٛر  ILتیاتغ اضـیـت. ٌیاا جرییاْ تیار IF ِتغییر ٚ جرییاْ تذرییک  ILدر آزِایــع تٕظیُ جریاْ تـیـار 

 ذٖ اضت.)تاتغ( أتخاب غ yِٕطثك تر ِذٛر  IFجریاْ تذریک 

ایج آزمایش تنظیم مولد ها نسبتا نزدیک به یکدیگر بوده و منحنی مشخصه تنظیم اکثر مولدها مشابه نکته : نت

 در این آزمایشگاه صرف نظر میشود.بقیه مولدها برای  هم میباشد لذا از آزمایش تنظیم

 



                f =VT (LI)( آزمایش بارداری ب

( بدست آوردن و ترسیم و تحلیل منحنی بارداریهدف  

 

 

ٌِٛذ تذریک ِطتمًتارداری ( ِذار اٌکتریکی آزِایع 2غکً  

 

مستقلجدول بارداری مولد تحریک   

IL(A) 0 1 1.5 2 3 3.6 4.5 5 6 6.8 7.15 

VT (v) 240 234 232 229 224 221 218 214 208 203 201 

 

 

 

  2-1   شکل
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Ia = IL  

n,  = ثابت 

fI ,  aE ثابت  =   



                 f =If (LI)م       ( آزمایش تنظیج

( بدست آوردن و ترسیم و تحلیل منحنی تنظیمهدف   

 

 

ٌِٛذ تذریک ِطتمً تٕظیُ( ِذار اٌکتریکی آزِایع 9غکً   

 جدول تنظیم مولد تحریک مستقل

IL(A) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

IF(A) 0333 0334 0335 0337 0340 0345 0351 0359 037 038 

VT (v) 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

 

 

 

 3-1      شکل
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VT =  ثابت  

n,𝜔 = ثابت 



 غرح آزِایع تی تاری ٌِٛذ غٕت

ِذرویٗ  یتـیـر ٔییرٚ IFآیذ ٚ ٘ذت تؼییٓ تأثیر جرییاْ تذرییه  یتٗ دضــت ِ یتار یاز آزِایــع ت یتــار یِػــخصٗ ت یِٕذٕــ

در ضــرػت ثاتت اضــت. ایٓ آزِایع ٔیس ّ٘إٔذ آزِایع تی تاری ٌِٛذ تذریک ِطیتمً ِیثاغیذ تیا اییٓ تفیاٚت  EAآرِیچر  یاٌمای

را تیرای ٌذظیاتی لطیغ کیردٖ ٚ پیص از ِػیا٘ذٖ  Radjٚ ِماِٚت تٕظییُ کٕٕیذٖ یٓ آِپرِتر لطغ کٍیذ ، ارتثاط ت کٗ در اتتذا تٗ جای

)ِمیاِٛت تٕظییُ  Radjدٚتارٖ تٗ یکذیگر ترلیرار ِیکٕٕیذ.داي تیا تغیییر ِماِٚیت  را ِمذار ٌٚتاژ پطّأذ ٚ یادداغت آْ ارتثاط آٔٙا

کیٗ را  EAِمـیـذار ٔییرٚی ِذرویٗ اٌمیایی ٚ در ٘ر ِردٍیٗ   کٕٕذٖ جریاْ تذرک( جریاْ تذریک را طی نٕذ ِردٍٗ افسایع دادٖ

جرییاْ تذریـیـه را طیی Radj ، تــا کا٘ع ِماِٚت  در اداِٗ آزِایعأذازٖ گیری ِیػٛد را یادداغت ِیکٕیُ .   Vتٛضط ٌٚتّتر 

 را أیذازٖ گییری ِیػیٛدV را وٗ تٛضــط ٌٚت ِتر  EAنٕذ ِردٍٗ وا٘ــع  ِیذٕ٘ذ ٚ در ٘ر ِردٍٗ ِمــذار ٔیرٚی ِذروٗ اٌمایی 

دٕ٘یذ تیا جرییاْ تذرییه صیفر غیٛد . ضیپص تیرای ترضییُ ِٕذٕیی ٘یای رفیت ٚ  یایـیـٓ ویار را آٔمیذر اداِیٗ ِی یادداغت ِی ّٔایٕیذ.

ترگػییت ٚ در ٔٙایییت ِٕذٕییی تییی تییاری ٌِٛییذ غییٕت ّ٘إٔییذ تٛضیییذات ِرتییٛط تییٗ آزِییایع تییی تییاری ٌِٛییذ تذریییک ِطییتمً ػّییً 

   ِیکٕٕذ.

رفیت ٚ ترگػیت،  یتیاتغ اضیت. ٌیاا در ترضییُ ِٕذٕی EAِتغییر ٚ ٔییرٚی ِذرویٗ اٌمیایی  IFدر آزِایع تی تیاری جرییاْ تذرییه 

غیذٖ اضیت. ِیییأگیٓ أتخیاب )تیاتغ(  y)ِتغییر( ٚ ٔیـیـرٚی ِذرویٗ اٌمیایی ِٕطثیك تیر ِذیٛر  xجرییاْ تذرییه ِٕطثیك تیر ِذیٛر 

 گٛیٕذ کٗ در غکً  زیر لاتً ِػا٘ذٖ اضت.« تی تاری ِػخصِٕٗذٕی »را   4-1)غکً(ِٕذٕی رفت ٚ ترگػت 

 

 x IF(A) 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9ِذٛر 

y aE(v) 18 97.5 555.5 595.5 222 237.5 250ِذٛر  5.  263.5 273.5 280 
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 داری ٌِٛذ غٕتغرح آزِایع تار

تیر ٌٚتیاژ پایأیٗ ٘یای  ILِٕذٕــی ِػــخصٗ تــارداری از آزِایع تــارداری تٗ دضــت ِی آیذ ٚ ٘یذت تؼیییٓ تأثیـیـر جرییاْ تیار 

ترای أجاَ آزِایع تارداری، ژٔراتیٛر غیٕت را ِطیاتك ِیذار  ثاتت اضت. IFثاتت ٚ جریاْ تذریه  nدر ضــرػت  VTژٔراتٛر 

 اتصاي  ِیذٕ٘ذ.5) غکً(اٌىتریىی 

غیٛد. ضیپص در اتتیذا تیا لطیغ  یترای أجــاَ آزِایع تــارداری اتتذا رتــٛر ژٔراتٛر تٛضط ِذیرن تیا ضـیـرػت ثاتیت گردأیذٖ ِی

جرییاْ تذرییه را افیسایع  ِیذٕ٘ـیـذ تیا  Radjویا٘ع ِماِٚیت  تٕظییُ وٕٕـیـذٖ جرییاْ تذرییه )تا جرییاْ تیار صیفرآِپر( ٚ  Sکٍیذ 

جرییاْ تیار تٗ ِیذار   RLٚارد غذْ ِماِٚت را ِیثٕذٔذ ٚ تا S  ترضــذ. اوْٕٛ وٍیذ یِمذار ٔاِتٗ  VTژٔراتــٛر  یٌٚتاژ پایأٗ ٘ا

IL دٕ٘یذ ٚ در ٘ـیـر ِردٍیٗ ِمیادیر ٌٚتیاژ پایأیٗ ٘یای ژٔراتیٛر  یرا طی نٕذ ِردٍــٗ افیسایع ِیVT  ویٗ تٛضـیـط ٌٚیت ِتیرV  ٚ

تیا  یادداغیت ِیی ّٔایٕیذ . اییٓ کیار آٔمذراداِیٗ ِیی یاتیذ جیذٌٚیِیی غیٛٔذ را در یأیذازٖ گییر  Aوٗ تٛضط آِپرِتر ILجریاْ تار 

 تٗ ِمذار جریاْ ٔاِی ژٔراتٛر ترضذ.  ILجریاْ تار

ِؼیٕیی را ِػـیـخص ِیی ّٔایٕیذ. ایـیـٓ  ILتـیـٗ ازای جرییاْ تیار  VTدٕ٘یذٖ ِمـیـذار  ضپص رٚی یه دضتگاٖ ِختصات ٔمیاط  ٔػیاْ

 ژٔراتٛر غٕت تٗ دضت آیذ. «تارداریِٕذٕی ِػخصٗ »ٔماط را تٗ یىذیگر ٚصــً ِیىٕٕذ تا 

 xتیاتغ اضـیـت. ٌیاا جرییاْ تیار ِٕطثیك تیر ِذیٛر  VTِتغیر ٚ ٌٚتاژ پایأٗ ٘ای ژٔراتیٛر  ILدر آزِایــع تــارداری جریاْ تــار 

 )تاتغ( أتخاب غذٖ اضت. yِٕطثك تر ِذٛر  V T)ِتغیر( ٚ ٌٚتاژ 

 

 در مولد تحریک مستقل

IL ⇑ →  Ia ⇑ ,  IF= ثاتت    , ثاتت  ,  Ea = ثاتت , Ra,Ia,ɛ ⇑→ VT   ↓  

 در مولد شنت

IL ⇑ →  Ia ⇑ ,  Ra,Ia,ɛ ⇑→ VT →↓  IF  ↓ → Ea  ↓  → VT    ↓↓  

 

 .ٔتیجٗ آٔکٗ ِٕذٕی تارداری ٌِٛذ غٕت ٔطثت تٗ ِٕذٕی تارداری ٌِٛذ تذریک ِطتمً ازغیة تیػتری تر خٛردار خٛا٘ذ تٛد

 

 



                f  =aE (fI)الف( آزمایش بی باری  

( بدست آوردن و ترسیم و تحلیل منحنی بی باریهدف  

 

تی تاری ٌِٛذ غٕت( ِذار اٌکتریکی آزِایع 4غکً   

 

IF(A) 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9  جدول
 aE(v) 18 88 144 188 216 235 250 262 272 280 رفت

 

IF(A) 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0  جدول
 aE(v) 275 265 251 240 224 203 167 107 18 برگشت

 

 

 4-1غکً 
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aE VT 

n,  = ثابت 



                f =VT (LI)ب( آزمایش بارداری  

( بدست آوردن و ترسیم و تحلیل منحنی بارداریهدف  

 

 

 

تارداری ٌِٛذ غٕت( ِذار اٌکتریکی آزِایع 5غکً   

 جدول بارداری مولد شنت

IL(A) 0 5.9 3.5 3.85 4.35 5.5 6 6.55 7.25 7.5 

VT (v) 240 232 223 257 254 227 599 592 582 578 

 

 

 5-1غکً 
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 منحنی مشخصه بارداری مولد شنت

RF =  ثاتت  

IF = ثاتت 

n,  = ثاتت 

 



 غرح آزِایع تی تاری ٌِٛذ ضری

؛ ضـیـپص  ِیىٕٕیذپیچی تذرییه را از ِیذار ضـیـیّپیچی آرِیچیر جیذا ترای أجاَ آزِایع تی تاری ژٔراتٛر ضــری اتتذا ِیذار ضییّ

ّ٘إٔذ یه ژٔراتٛر تذریه ِطــتمً ِطاتك آٔچٗ در لطّت ِرتٛطٗ تٛضیخ دادٖ غذ آزِایع تی تاری را أجیاَ  ِیذٕ٘یذ. زییرا تیا 

٘یُ ِٕذٕی تی تاری اییٓ ٌِٛیذ تٛجٗ تٗ ِذار ِؼادي ٌِٛذ ضری آزِایع تی تاری تر رٚی ایٓ ٌِٛذ اِکاْ پایر ٔیطت ٚ اگر تخٛا

 راتذضت تیاٚریُ ِثً ٌِٛذ تذریک ِطتمً ػًّ ِی کٕیُ.

 ِیثاغذ.ِٕذٕی ِػخصٗ تی تاری ژٔراتٛر ضری ِػاتٗ ِٕذٕی ِػخصٗ تی تاری ژٔراتٛر تذریه ِطتمً 

 تاری ٌِٛذ ضری جذٚي ِیأگیٓ گرفتٗ غذٖ از ِٕذٕی تی

 x IF(A) 0 1 2 3 4 5 6 7 8ِذٛر 

y aE(v) 17ِذٛر  5.  85 140 585.5 227.5 227.5 242.5 254 5.  266 

 

 

 شرح آزمایش بارداری مولد سری

تر  ILِٕذٕی ِػــخصٗ تارداری ژٔراتٛر تذریه ضری از آزِایع تارداری تٗ دضــت ِی آیــذ ٚ ٘ذت تؼییٓ تأثیر جریاْ تار 

 ثاتت اضت. nدر ضــرػت  V Tٌٚتاژ پایأٗ ٘ای ژٔراتٛر 

 اتصاي ِیذٕ٘ذ. 7) غىً(ترای أجاَ آزِایع تارداری ، ژٔراتٛر تذریه ضری را ِطاتك ِذار اٌىتریىی 

ترای أجاَ آزِایع تارداری پص از ترلراری غــرایط راٖ أذازی، رتٛر ژٔراتٛر تٛضــط ِذرن تا ضــرػت ثاتت گردأذٖ 

ٚ تا ٚارد غذْ  ٘ذٖ ٚ یادداغت ِمذار ٌٚتاژ پطّأذ کٍیذ را ٚصًرا تاز گااغتٗ ٚ پص از ِػا  Sاتتذا وٍیـذدرِـــی غٛد. ضپـص 

را طی نٕذ ِردٍٗ افسایع ِیذٕ٘ذ ٚ در ٘ر ِردٍٗ ِمادیر ٌٚتاژ پایأٗ ٘ای ژٔراتٛر  ILجریاْ تار در ِذار ،   RLِماِٚت تار 

VT  وٗ تٛضــط  ٌٚتّتــرV  جریاْ تار ٚIL  وٗ تٛضــط آِپرِترA  ٓأذازٖ گیری  ِیػٛٔذ را در جذٌٚی یادداغــت ِیىٕٕذ .ایــ

 تٗ ِمذار جریاْ ٔاِی ژٔراتٛر ترضذ. ILوار آٔمذر اداِــٗ ِی یاتذ تا جریاْ تار 
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               f  =aE (fI)الف( آزمایش بی باری 

ریی باتحلیل منحنی ب( بدست آوردن و ترسیم و هدف  

 

 

تی تاری ٌِٛذ ضری( ِذار اٌکتریکی آزِایع 6غکً   

IF(A) 0 1 2 3 4 5 6 7 8  جدول
 aE(v) 17 75 130 177 202 225 240 254 266 رفت

 

IF(A) 7 6 5 4 3 2 1 0  جدول
 aE(v) 255 245 230 213 186 150 95 18 برگشت

 

 

 6-1شکل 
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 منحنی مشخصه بی باری مولد سری

 منحنی برگشت منحنی رفت

IL= Is = Ia 

IL = 0 

n,  = ثابت 



                f =VT (LI)ب( آزمایش بارداری 

( بدست آوردن و ترسیم و تحلیل منحنی بارداریهدف  

 

 

تارداری ٌِٛذ ضری( ِذار اٌکتریکی آزِایع 7غکً   

 

 جدول بارداری مولد سری

IL(A) 0 2.7 2.4 3.38 4.8 5.9 7 

VT (v) 56.5 53 534 572 593 228 222 

 

 

  7-1شکل 
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n,  = ثاتت 

IF = ثاتت 

 



 غرح آزِایع تی تاری ٌِٛذ کّپٛٔذ 

در ٌِٛذ ٘ای ِختٍط )کّپٛٔذ( تایذ ّ٘ٛارٖ در ٔظر داغت کٗ اضافی ٚ یا ٔمصأی تیٛدْ ٌِٛیذ تاػیف تفیاٚت ِٕذٕیی ٘یا ِیػیٛد ٔیٗ 

در  أػؼاب تٍٕذ یا کٛتاٖ . ٚ ٔیس تایذ در ٔظر داغت کٗ ٔذٖٛ ی آزِایع ٚ ٔٛع ِٕذٕی ٌِٛذ ٘ای کّپٛٔذ ّ٘إٔذ ٌِٛیذ غیٕت ِیثاغیذ

 آزِایع تی تاری ٌِٛذ کّپٛٔذ صرفٕظر غذٖ ٚ تٗ ترضیُ ِٕذٕی آٔٙا اکتفا ِیکٕیُ.ٔتیجٗ از

ترای ترضیُ ِٕذٕی ٘ای تی تاری ٌِٛذ کّپٛٔذ ، اتتذا ِٕذٕی تی تاری ٌِٛذ غٕت را رضُ ِیکٕیُ ٚ از آٔجا کیٗ ِییذأیُ ِٕذٕیی تیی 

ٌِٛیذ کّپٛٔیذ تیا أػیؼاب ی تی تاری  غٕت ٚ در ِماتً ِٕذٕی تیی تیاری  تاالتر از ِٕذٕ  ٌِٛذ کّپٛٔذ تاأػؼاب تٍٕذ اضافیتاری  

 آٔٙا را تا ِمادیری خطی ٔطثت تٗ غٕت ترضیُ ِیّٕاییُ. پاییٓ تر از ِٕذٕی تی تاری غٕت خٛا٘ذ تٛد. تٍٕذ ٔمصأی

 غرح آزِایع تارداری ٌِٛذ کّپٛٔذ اضافی ٚ ٔمصأی

تیر ٌٚتیاژ پایأیٗ ٘یای ژٔراتیٛر   IL آیذ ٚ ٘ذت تؼییٓ تأثیر جریاْ تار یِػخصٗ تارداری از آزِایع تارداری تٗ دضت ِ یِٕذٕ

VT  در ضــرػتn از جرییاْ تیار  یثاتت ٚ جریاْ تذریه ِٛازی ثاتت اضــت. در ژٔراتٛر وّپٛٔذ جرییاْ تذرییه ضـیـری تیاتؼ

 ٔیطت.آْ ثاتت  اضت. پص در آزِایع تارداری ِمذار

تا غٕت تٍٕیذ ٚ کٛتیاٖ تطییار ٔسدییک تیٗ یکیذیگر اضیت ٚ تفیاٚت لاتیً ِ دظیٗ ای  یٔتایج آزِایع تارداری ژٔراتٛر وّپٛٔذ اضاف

اتصییاي دادٖ أییذ. در آزِییایع                       9)ً غییک(ِطییاتك  غییٕت تٍٕییذاری ٌِٛییذ کّپٛٔییذ را تییٗ صییٛرت اردٔذارٔذ.ٌییاا تییرای أجییاَ آزِییایع تیی

ضرػت ٚ جریاْ تذرییه غیٕت ثاتیت ٔگیٗ داغیتٗ  ِیػیٛٔذ. جرییاْ آرِیچیر ٚ تذرییه ضیری ِتیاثر از  ژٔراتٛر وّپٛٔذ ،تارداری 

 اضت. ILجریاْ تار 

ضـییـر٘ای ضـییـیّپیچی تذریییه ضـییـری را تییٗ گٛٔییٗ ای تییٗ ضییر٘ای تییرای أجییاَ آزِییایع تییارداری ژٔراتییٛر وّپٛٔییذ ٔمصییأی ، 

جرییاْ ضییُ پیچیی تذرییه جرییاْ در ضـیـیّپیچی تذرییه ضـیـری ٔطیثت تیٗ جٙیت  ضــیّپیچی آرِیچر اتصاي ِی دٕ٘یذ ویٗ جٙیت

 ژٔراتٛر وّپٛٔذ اضافی ِؼکٛش غٛد.ضری 

اِا آزِایــع تــارداری ژٔراتٛر وّپٛٔذ اضافی ٚ ٔمصأی ، ِػــاتٗ تٛضیذات ِرتٛط تٗ ِٕذٕی تارداری ژٔراتٛر غٕت أجاَ 

 Radjوا٘ع ِماِٚت تٕظیُ وٕٕــذٖ جریاْ تذریه  )جریاْ تار صفرآِپر( ٚ Sدر اتتذا تا لطغ کٍیذ  خٛا٘ذ غذ. تذیٓ ترتیة کٗ

ٚارد را ِیثٕذٔذ ٚ تا  S  تٗ ِمذار ٔاِی ترضــذ. اوْٕٛ وٍیذ VTجریاْ تذریه را افسایع  ِیذٕ٘ــذ تا ٌٚتاژ پایأٗ ٘ای ژٔراتــٛر 

دٕ٘ذ ٚ در ٘ــر ِردٍٗ ِمادیر ٌٚتاژ پایأٗ ٘ای  یرا طی نٕذ ِردٍــٗ افسایع ِ ILجریاْ تار تٗ ِذار   RLغذْ ِماِٚت

جذٌٚی یادداغت  ِی غٛٔذ را در یأذازٖ گیر  Aوٗ تٛضط آِپرِتر ILٚ جریاْ تار  Vوٗ تٛضــط ٌٚت ِتر  VTژٔراتٛر 

گیرپاچ کردْ ٌِٛذ  ٚ ٔیس ِمادیر تٗ دضت آِذٖ در تٛجٗ تٗ  اِا تاتٗ ِمذار جریاْ ٔاِی ژٔراتٛر ترضذ.   ILتا جریاْ تار ِیّٕایٕذ.

 ِی یاتیُ کٗ ٔٛع ٌِٛذ ، کّپٛٔذ ٔمصأی تا أػؼاب تٍٕذ ِیثاغذ.

 



 

 کّپٛٔذ ٔمصأی تا أػؼاب تٍٕذ 

 

IL(A) 0 1.77 2.75 3.25 3.6 2.5 2.05 1.45 

VT (v) 240 216 197 179 137 66 49 28 

 

کمپوند اضافی با انشعاب بلند دو سر تحریک سری را عوض میکنیم.حال برای بدست آوردن منحنی بارداری ،   

 و نتایج بدست آمده را یادداشت میکنیم. که نشان دهنده منحنی بارداری مولد کمپوند مسطح می باشد .

  کّپٛٔذ اضافی ِططخ تا أػؼاب تٍٕذ 

 

IL(A) 0 1.95 3.28 4.1 4.8 5.75 7 

VT (v) 240 240 240 238 237 235 234 

 

برای مشاهده نوع دیگری از منحنی بارداری مولد کمپوند ، مقاومتی که اصطالحا دایورتر نامیده می شود را با دو سرتحریک سری 

 موازی کرده و مشاهدات خود را یادداشت میکنیم.

   کّپٛٔذ اضافی زیرکّپٛٔذ تا أػؼاب تٍٕذ 

 

IL(A) 0 1.9 3.4 4 4.63 5.8 6.25 

VT (v) 240 237 235 233 229 225 220 

 

برای این منحنی یادداشت میکنیم. با توجه به اینکه از این مولد انتظار فوق کمپوند نمی رود مقادیری با توجه به دیگر منحنی ها  

 کّپٛٔذ اضافی فٛق کّپٛٔذ تا أػؼاب تٍٕذ  

   

IL(A) 0 1.9 3 4 5.5 6.2 7.4 

VT (v) 240 242 246 252 256 262 270 

 

 تارداری ٌِٛذ غٕتِٕذٕی 

 

IL(A) 0 5.9 3.5 3.85 4.35 5.5 6 6.55 7.25 7.5 

VT (v) 240 232 223 257 254 227 599 592 582 578 

 

 



                f  =aE (fI)  الف( آزمایش بی باری مولد کمپوند با انشعاب بلند

یباربی ( بدست آوردن و ترسیم و تحلیل منحنی هدف  

 

تی تاری ٌِٛذ کّپٛٔذ( ِذار اٌکتریکی آزِایع 8غکً   

IF(A) 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9  مولد
 aE(v) 18 97.5 155.5 195.5 220 237.5 250.5 263.5 273.5 280 شنت

 

   

 8-1شکل 
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 منحنی مشخصه بی باری مولد کمپوند با انشعاب بلند

 کمپوند انشعاب بلند نقصانی کمپوند انشعاب بلند اضافی کمپوند انشعاب کوتاه و شنت

IL = 0 

n,  = ثابت 

IF(A) 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9  کمپوند
انشعاب بلند 

 aE(v) 20 100 160 203 232 250 263.5 278 289 297 اضافی

IF(A) 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9  کمپوند
انشعاب بلند 

 aE(v) 16 95 151 188 208 225 240.5 249 258 259 نقصانی



                f =VT (LI) مولد کمپوند با انشعاب بلند ب( آزمایش بارداری

( بدست آوردن و ترسیم و تحلیل منحنی بارداریهدف  

 

 

با انشعاب بلند تارداری ٌِٛذ کّپٛٔذِذار اٌکتریکی آزِایع ( 9غکً   

 

 9-1شکل 

Sometimes you have to get tired of resistance , and you're  going to 

have a capacitor. 
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 ِٕذٕی ِػخصٗ تارداری ٌِٛذ غٕت ، کّپٛٔذ اضافی ٚ ٔمصأی

 فوق کمپوند کمپوند مسطح زیرکمپوند مولد شنت کمپوند نقصانی

Rs,RF =  ثاتت  

n,  = ثاتت 

 

Finish 


