
 بروید این لینکبرای دانلود گزارش کار کامل به  -کار آزمایش گاورنردو صفحه اول گزارش 

 

 اهداف آزمایش:

 آشنایی با انواع گاورنر و کاربردهای آن

 تئوری آزمایش:

های اصلی رانکند. پیشران اصلی یک سامانه کنترل میای است که سرعت یا پارامتر دیگری را در پیشگاورنر وسیله

ترین گیرند و گاورنر در رایجمیگردانی هستند که توان خود را از منبع ورودی انرژی دیگری مانند بخار یا آب  هایماشین

 کند. ران اصلی را کنترل میانرژی ورودی، سرعت پیش این شارش ی شکل خود با تغییردادن اندازه

برای انجام محاسبات در حالت تئوری و بدست اوردن مقادیر سرعت تئوری نیاز به داشتن بعضی از مشخصات گاورنر در حال 

این که اندازه گیری پارامترهایی نظیر شعاع دوران گاورنر، زاویه های باال و پایین گاورنر در حین دوران می باشد، اما با توجه به 

دوران انجام نشده است در نتیجه در انجام محاسبات تئوری دچار محدودیت هستیم، در نتیجه تنها نسبت به بررسی روابط و 

 قوانین در حالت عملی بسنده خواهیم کرد.

 نوع گاورنر مورد بررسی قرار می گیرد؛ گاورنر ساده یا پورتر، گاورنر پروئل و گاورنر هارتنلدر این آزمایش سه 

 

 گاورنر پورتر

 در بخش اول به بررسی و تحلیل تئوری و عملی گاورنر پورتر می پردازیم:

 ساختار این گاورنر و روابط دینامیکی حاکم بر آن به صورت زیر می باشد:

 

𝑇2𝑠𝑖𝑛𝜑 ℎ + 𝑇2𝑐𝑜𝑠𝜑 𝑟 + 𝑚𝑔𝑟 − 𝑚𝑟𝜔2ℎ = 0                 (1) 
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 خواهیم داشت: 1رابطه در  3و  2با قرار دادن رابط 
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 گاورنر پورتر -1شکل  
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 روش انجام آزمایش:

 برای شروع آزمایش ابتدا گاورنر مورد نظر را با کمک پیچ آلن به دستگاه متصل می کنیم و پس از حصول اطمینان از درستی

 (2اتصال، حفاظ شیشه ای را در جایگاه مناسب قرار می دهیم تا در اثر جا زدن حفاظ میکروسوئیچ دستگاه فعال شود. )شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

میزان سرعت و تغییرات حال دستگاه را روشن کرده و شروع به افزایش سرعت چرخش پایه می کنیم، در حین افزایش باید به 

 ارتفاع اسلیو توجه کنیم تا به محض قرار گیری اسلیو در مکان مشخص شده بر روی محور اقدام به ثبت سرعت دورانی کنیم.

پس از یادداشت داده ها برای باال رفتن اسلیو شروع به کاهش سرعت دورانی برای پایین آمدن اسلیو می کنیم و فرایند مرحله 

را برای  1برای سرعت پایین امدن انجام داده و نسبت به ثبت داده ها اقدام می کنیم در پایان جدول شماره  قبل را اینبار

 گاورنر پورتر تهیه می کنیم.

 

 سرعت دورانی
 )باال رفتن( Rising )پایین آمدن( Falling نشانه های اسلیو ) میلی متر(

rad/s RPM rad/s RPM 

13.61 130 15.81 151 0 

15.28 146 16.44 157 4 

15.81 151 16.96 162 8 

16.23 155 17.17 164 12 

16.96 162 17.48 167 16 

17.48 167 17.80 170 20 
 

 نحوه درست اتصال گاورنر به دستگاه -2شکل

 مقادیر سرعت دورانی برای گاورنر پورتر -1جدول 
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