
 آزمایشگاه ماشینھای الکتریکی
 گروه سھ نفرهھار چنفر ، وازدهدظرفیت آزمایشگاه: 

 ماشین ھای الکتریکی یک و دوماشین یک: پیش نیاز آز.

 ماشین یک وماشین ھای الکتریکی سھآز.ماشین دو: پیش نیاز آز.

 مھندس ابوالفضل اشعریونمسئول آزمایشگاه: 

 سید محمد علی میرشفیعیھمکار آزمایشگاه: 

 ۵۷۳۵شماره تماس: 
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ن این آزمایشگاه در دوسطح آموزشی تحت عناوی :نقش آزمایشگاه ماشینھای الکتریکیاھداف و
 ودانشجویان دانشکده مھندسی برق  گرایش ھای برای تمام یکآزمایشگاه ماشینھای الکتریکی 
تا دانستھ  ،گرایش قدرت ارائھ می گردد دانشجویانمخصوص  دو آزمایشگاه ماشینھای الکتریکی

 ،راه اندازی الزم  برای و دانش تجربھ، ود را در عمل آزمایش کرده ومھارتھای تئوری خ
  کسب نمایند. را ماشینھا ی الکتریکی وتحقیق درکنترل بکارگیری، 

 

             

 

 

 کیالف : آزمایشگاه ماشینھای الکتریکی 

 بطور خالصھ عبارتند از : ورد آزمایش قرار می گیردم دورهدر این  کھ ناوینیع

درانواع تحریک مستقل ،سری  )DC(مولدھا وموتورھای جریان مستقیم  بررسی رفتار - ۱
با  ،، تعیین مشخصھ ھای بی باریو بار گذاری راه اندازیچگونگی شامل کھ  کمپوند ،شنت و

 .می باشدو...  ، تنظیم دورتنظیم ولتاژ بار،

با  جریان متناوب سھ فازه آسنکرون از نوع رتور سیم پیچی شده ھایموتور بررسی رفتار -۲
 .ایره ای و پارامترھای مدار معادللغزش از طریق دیاگرام د -مشخصھ گشتاورتعیین 
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 ی، اتصال کوتاه  رآزمایش ھای بی با با انجام فازه تک ھایترانسفورماتور بررسی رفتار -۳
، بار ،مدار معادل ، مشخصھ ھای بی باری، اتصال کوتاه تعیینترانس بھ منظور  باربا  و

 .ضریب بھره و درصد تنظیم ولتاژ
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 ودب: آزمایشگاه ماشین ھای الکتریکی 

 بطور خالصھ عبارتند از : ورد آزمایش قرار می گیردم دورهدر این  کھ ناوینیع

 استفاده از با )DC(مولدھا وموتورھای جریان مستقیم تعیین راندمان آشنائی با روش  -۱  
 ( روش سوئین برن). غیر مستقیم روش

،شامل مولدھا وموتورھای سنکرون و  )AC(جریان متناوب  ماشین ھای بررسی رفتار  -۲
،  غزشل -بار، اتصال کوتاه، گشتاوربا ، باریتعیین مشخصھ ھای بی  باآسنکرون سھ فازه 

مبادلھ توان ھای اکتیو و اتصال بھ شبکھ در حالت مولدی و بررسی شرایط ضریب بھره و
 راکتیو.

 

این تعیین گروه  آشنائی با گروه ھای ترانسفورماتورھای سھ فاز و روش ھای -۳
 .آنھا  موازی کردن ھا بھ منظورترانسفورماتور

و مغناطیسی  ، پارامترھای فیزیکیو محاسبھ  واندازه گیری BHتعیین منحنی  بررسی و -۴
 .ای مغناطیسیمدارھوھا ترانسفورماتور الکتریکی

بررسی رفتار ترانسفورماتورھای موازی ضمن توزیع توان اکتیو و بررسی عوامل موثر  -۵ 
 در تقسیم توان در ترانسفورماتور ھای موازی.
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