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80اطالعات مربوط به منحني اشباع مولد شنت-1 kW ،220 V،1200 RPM 0.1با مقاومت آرميچر ohm مطابق جدول

 زير ميباشد.

5.554.543.22.2521.61.20.80.40If (Amperes) 
27526725924822218815712896663810Ea (Volts)

ولت را توليد 250دور در دقيقه ولتاژ 1200اهم تنظيم شود، در سرعت50اگر مقاومت تحريك شنت در يك بار معين برابر-الف

و نيروي محركه القائي را بيابيد.در اين حالت توان توليدميكند.  در اين شرايط فرض كنيد كه واكنش آرميچر شار را به مقداري مولد

 درصد كاهش ميدهد.4

و جريان آرميچر-ب ,Ifآمپر، مقادير 250در همان مقاومت تحريك Vt , Eg.را بيابيد 

14.5-(جواب: الف kW 256.3و V4.45-بA, 222.6 V, 257.9 V(

 1000وقتي بصورت تجريك مستقل كار ميكند داراي مشخصه مدار باز زير است. سيم بندي شنت دارايdcيك مولد شنت-2

و مقاومت كل آن اهم است. تعداد دور هر قطب سيم بندي سري كه الزم است بر روي استاتور نصب شود 240دور بر قطب

با50اي كه ولتاژ خروجي در بار بگونه و سري را آمپر معادل بي و ثابت36/0ري شود را بيابيد. مقاومت سيم بندي آرميچر اهم

و از عكس العمل آرميچر صرفنظر كنيد. 7 تقريباً(جواب: فرض نموده Turns(

21.410.80.60.40.2If (Amperes) 
24622821019817813580Ea (Volts)

و آرميچر يك ژنراتور كمپوند بلند به ترتيب مقاومت هاي سيم پيچي هاي تحريك شنت، تحري-3 اهم1و5/0، 100ك سري

ولت است.1ولت تحويل ميدهد. افت ولتاژ روي هر جاروبك ماشين 200كيلووات را با ولتاژ پايانه4است. اين ژنراتور توان 

و به شكل مجاور پيچي 100شار زير هر قطب اگر سيم پيچي آرميچر-الف و با سرعت حلقه داشته باشد بر 750ده شده باشد دور

ب ج-دقيقه گردانيده شود را محاسبه كنيد. اگر در حالت-همين خواسته را در حالتيكه ژنراتور شنت كوتاه است بدست آوريد.

چه EMFاهم با سيم پيچ سري موازي شود، آمپر دور سيم بندي سري چگونه تغيير ميكند. در اين حالت2الف مقاومت انحرافي 

و افت جاروبك ها صرفنظر كنيد.  تغييري ميكند. از واكنش آرميچر

93.64-ب 94mwb-(جواب: الف mwb 230.8-%80-ج v(

با-4 و سيم بندي سري 3600يك مولد كمپوند جريان مستقيم داراي سيم بندي شنت دور بر قطب ميباشد.20دور بر قطب

و افت اهمي مدار 100جريان بار كامل آرميچر مطابق جدول زير ارائه شده است. مشخصه مغناطيسي مدار باز در سرعت نامي آمپر

و ولتاژ خروجي20آرميچر به اضافه جاروبكها در اين جريان  ولت است. در حالت بي باري ميتوان از افت اهمي صرفنظر نموده

% است.80ولت ميباشد. افت سرعت از بي باري تا بار كامل نيز 415

9360 7500624046803120MMF (AT/Pole) 
475446410361289EMF (Volts)

و قدرت خروجي را براي جريان بار كامل و مقاومت آن ثابت است. ولتاژ خروجي  100مدار تحريك به دو سر ماشين وصل شده

 آمپر بيابيد. از واكنش آرميچر صرفنظر نمائيد.

400.2(جواب: V–39.3 kW(

 پشت صفحه....ادامه در
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ولت ولتاژ توليد ميكند. آرميچر داراي سيم بندي 500قطب در حالت بي باري6كيلووات 250كمپوند شنت بلندdcيك مولد-5

كل 1080مجاور با تعداد  و مقاومت و85سيم بندي تحريك شنت داراي مقاومت اهم ميباشد.037/0هادي مشخصه اهم بوده

ولت داشته باشد تعداد دور سيم پيچ 550اگر بخواهيم ژنراتور در بار كامل ولتاژ ترمينال زير آمده است. در جدولماشين مغناطيسي 

درصد آمپر دور10سري در هر قطب را حساب كنيد. در اين ژنراتور آمپر دور مورد نياز تحريك براي جبران عكس العمل آرميچر 

5: تقريباً(جواب هر قطب آرميچر ميباشد. Turns(

580 560535500MMF (AT/Pole) 
9000800070006000EMF (Volts)

و افت ولتاژ هر جاروبك به اندازه1/0تحريك جداگانه داراي مقاومت مدار آرميچرdcيك مولد-6 ولت است. وقتي مولد1اهم

با مقاومت ثابت تحويل ميدهد. اگر سرعت مولد ولت به بار 250آمپر را در ولتاژ 100دور بر دقيقه ميچرخد جريان 1000با سرعت 

(جواب: 700با جريان تحريك ثابت به  69.77دور بر دقيقه تقليل يابد جريان تحويلي به بار چقدر خواهد شد. A(

دور بر دقيقه ميچرخد بصورت 1000مشخصه بي باري يك مولد شنت كه با سرعت-7
fI

E
+

=
3
آر 220 ميچر ماشين است. مقاومت

و مقاومت تحريك1/0 (جواب:40اهم است. ولتاژ دو سر ماشين هنگامي كه جريان50اهم 50.7آمپر را تغذيه كند بيابيد. V(

و سري به ترتيبdcدر يك ژنراتور-8 در12و 1000كمپوند از نوع شنت بلند تعداد دور سيم پيچهاي تحريك شنت دور ميباشد.

و جريان تحريك شنت 220وجي بي باري ولتاژ خر  300ولت جريان بار 240آمپر است. در بارداري تحت ولتاژ خروجي2ولت

و نيروي محركه مغناطيسي الزم باشد مقدار مقاومت005/0برابر حالت بي باري است. اگر مقاومت سيم پيچ تحريك سري5/2آمپر

(جواب: منحرف كننده كه در حالت بارداري بايد با سيم پيچ تحري  اهم)0175/0ك سري موازي شود را بدست آوريد.


