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ماشین های الکتریکی 1
تاریخ امتحان1398/10/25 :

روز ،ساعت و مکان کالس :یکشنبه  14الی ( 16کالس  )111چهارشنبه  14الی ( 16کالس )111
هدف کلی درس :معرفی اصول و کارکرد ترانسفورماتورهای تکفاز ،موتورهای القایی و مقدمه ای بر موتورهای سنکرون
هفته
اول
دوم

مورخ
 24و 27
شهریور
 31شهریور و
 3مهر

رئوس مطالب
ارائه طرح درس و آشنایی کلی با درس و روش ارزیابی کالسی و قوانین کالس
ارائه طرح درس و آشنایی کلی با درس و روش ارزیابی کالسی و قوانین کالس
انواع ترانسفورماتورهای تکفاز ،طرز کار و ساختمان
مدار معادل ترانسفورماتور واقعی ،قضیه انتقال امپدانس ،ساده سازی مدار و مدل

سوم

7و 10مهر

چهارم

14و 17مهر

پنجم

21و24مهر

تقریبی
حالت های بارداری و بی باری

ششم

 28مهر و 1
آبان

آزمایش مدار باز و اتصال کوتاه
تلفات و راندمان در ترانسفورماتور
بررسی افت ولتاژ در ترانسفورماتورها و درصد تنظیم ولتاژ
اتوترانسفورماتورها
موازی کردن ترانسفوماتورها
مقدمه ای بر ترانسهای سه فاز و مبحث هارمونیک

هفتم

 8آبان

معرفی ساختمان موتورهای القایی قفسه ای و روتور سیم پیچی شده

هشتم

 12آبان

نظریه میدان دوار در موتورهای القایی

نهم

 19و 22آبان

دهم

 26و  29آبان

یازدهم

 3و  6آذر

دوازدهم

 10و  13آذر

مشخصه گشتاور-سرعت موتور القایی و اثر مقاومت روتور

سیزدهم

 17و  20آذر

راه اندازی و کنترل سرعت موتور القایی

چهاردهم

 24و  27آذر

دیاگرام توازن قدرت در موتور القایی و محاسبه تلفات و راندمان

تولید گشتاور در موتور القایی
مفهوم لغزش
مدار معادل موتور القایی و روابط حاکم
آزمایش بی باری و روتور قفل شده جهت تعیین مدار معادل

پانزدهم

 1و  4دی

مقدمه ای بر ساختمان و اصول عملکرد ماشین های سنکرون

شانزدهم

 8و  11دی

مکانیزم کارکرد موتور سنکرون



نحوه ارزشیابی 12 :نمره پایان ترم 6 ،نمره میان ترم و  2نمره تمارین 1( +الی  2نمره بابت فعالیت
کالسی و حضور منظم)
قوانین کالس

 )1حضور به موقع و رعایت نظم کالس الزامی است.
 )2مشارکت دانشجویان در مباحث کالس الزامی بوده و در ارزیابی آنان موثر می باشد.
 )3در صورت نیاز تشکیل کالسهای جبرانی در طول ترم اجباری می باشد.
 )4نمره ارفاقی پایان ترم منوط به حضور منظم و فعالیت کالسی می باشد.
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