
بنام خدا

مبحث اول

كليات ماشين سنكرون 



معرفي ژنراتور و موتور سنکرون 

بيان ويژگيها 
دليل استفاده

رنج قدرت 

جنس هسته

روشهاي خنک سازي   

1 Mwatt – 400 Mwatt   قدرت در ايرانحداكثر   
1200 Mwatt  قدرت در دنيا  حداكثر 

Kg/W.M) تلفات  ( 215 →
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)فوالد مغناطيسي(هستة مغناطيسي 

) فازاكثراً سه (سيم پيچي 

ماشين سنكرون از دو قسمت 
تشکيل شده است 

روتور

استاتور

هسته 

dcسيم پيچي تغذيه شده توسط جريان 

قسمتهاي تشکيل دهنده 

 ماشينهاي قطب صاف و  ماشينهاي سنکرون با توجه به شکل روتورشان به دو گروه تقسيم مي شوند
ماشينهاي قطب برجسته 

معرفي ژنراتور و موتور سنکرون 









اصول کار ژنراتور و موتور سنکرون 

اصول كار ژنراتور سنكرون



 ماشین ھاي سنکرون سھ فاز   
ژنراتور ھاي سنکرون سھ 

فاز

موتور ھاي سنکرون سھ فاز

امروزه ژنراتورھاي سنکرون سھ فاز بھ عنوان ستون :ژنراتور ھاي سنکرون 
فقرات شبکھ ھاي برق در جھان مي باشند

بااستفاده از کنترل ( معموال براي سرعت ھاي ثابت :موتور ھاي سنکرون 
                      )دوربراي سرعت ھاي متفاوت 



:ساختمان این ماشینھا متشکل از دو بخش است        
استاتور کھ شامل ھستھ و سیم بندي ھاي سھ فازکھ درون  

) ھمانند ماشین القایي(شیارھاي استاتور جا سازي مي شود



این سیم پیچي از . رتورکھ متشکل ازھستھ و سیم بندي است
.طریق حلقھ ھاي لغزان بھ یک منبع        متصل است

پس ماشین سنکرون براي کار کردن، ھمواره بھ یک منبع    
.    تغذیھ         نیاز دارد dc

:روتور ماشین سنکرون دو نوع است 

ي  سیلندري یا استوانھ اي کھ روتور ھمانند استوانھ اي است کھ سیم پیچ-١
معموال در کاربردھاي . روي آن قراز گرفتھ و فاصلھ ھوایي  یکنواخت ذارد

.سرعت باال بکار میرود

 قطب برجستھ کھ فاصلھ ھوایي غیر یکنواخت دارد و معموال در -٢
.کاربردھاي سرعت پایین بکار میرود

dc



D Axis

Q axis





 از  DCاز استاتور سھ پایانھ خارج مي شود و تغذیھ جریان    
طریق حلقھ ھاي لغزان موجود بروي محور رتور ماشین انجام    

مي گیرد


