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پیشنهادی.... مدل /ساختار/ روش

پروژهعنوان
نام دانشجو و استاد راهنما

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تهران

نتایج مقدمه
وضوع در اين بخش پس از بيان مقدمات و مساله و موضوع مورد بررسی در پروژه، تاريخچه ای کوتاه از مساله ذکر شود و به تناسب م

.  پروژه به موارد زير نيز پرداخته شود
اهداف و آرمان های کلی از انجام پروژه

سوال اصلی
فرضيه ها

قسمتی کوتاه  در مورد کاربردهای  ممکن برای نتايج و دستاوردها

نين استفاده شده و همچ/ ... مدل/ ساختار/ در اين بخش به صورت مختصر و به تناسب موضوع پروژه در مورد روش
و معيار ارزيابی نتايج بدست آمده صحبت خواهيد کرد/..... شبيه سازی/ محيط پياده سازی/ ابزارها

ار اين بخش ارائه دهنده ی نتايج حاصل از ک
در اين قسمت عالوه بر ارائه. خواهد بود

/ يامزا/ و تحليل نتايج، در مورد ويژگی ها
.صحبت خواهيد کرد.... و / دستاوردها

جمع بندی
ی انجام شده و محدوديت ها مورد بحث قرار م.... و / نوآوری های/  در اين قسمت نتايج کلی حاصل شده از اين پروژه، پياده سازی ها

.گيرد و پيشنهادهايی برای ادامه ی مسير به عالقمندان اين حوزه ارائه خواهد شد
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روش پیشنهادی

Ratio Meter
روزبه قاسمی زاده                      دکتر مهدی داورپناه

تهرانمهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه ، دانشکده ESFAآزمایشگاه 

نتایج
مهم ترین نتیجه یادگیری 

مهارت هاست

مقدمه

از مهم ترين تجهيزات شبکه برقترانسفورماتور*

ورماتورآزمون های مهم ترانسفاز نسبت تبديل گيریاندازه * 

ورپيچ ترانسفورماتسيم اتصال کوتاه پی بردن به * 

ترانسفورماتورصحت سنجی پالک*

ایمقايسهروش*

*Ratio Meterداردمتغيرتپباترانسفورماتوری

اوليهيچپسيمبامتغيرتپباترانسفورماتوراوليهپيچسيم*
ميشودموازیتستتحتترانسفورماتور

يهثانوهایپيچسيمولتاژاختالففازودامنه*
ميشودگيریاندازه

الفاختاينميشودسعیتپتغييربامرحلهچندطیدر*

شودصفرولتاژ

ینشانهولتاژاختالفشدنصفر*

ستهاتبديلنسبتتساوی

جمع بندی

سنجش نسبت تبديل از آزمون های مهم ترانسفورماتور*

تبديلروش مقايسه ای روشی دقيق برای سنجش نسبت *

درصد ساخته شد1با دقت  Ratio Meterنسخه ی اول*

اصلیمراجع
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