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Course Instructor 

Mirsad11111@yahoo.com E-mail 

Electrical machine                                          Title 

 Course Coordinator  

Study the basic principles and laws and theoru of the electrical machine Course Objective 

 This course contains : three phase induction motor ,single phase induction 

motor , synchronous generator and motor 

Course Description 

Principle of electrical machine 2013 
Textbook 

Final Exam Project Quizzes Laboratory Term Tests Course Assessments 

50%   %5% 15% 30%   

 General Notes 
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اسخمارة اوجاز الخطت الخذريسيت للمادة 
 محمد رشيد صالحاالسم  

 Mirsad11111@yahoo.comالبريذ االلكتروني 

 مكائن كهربائية لمتيار المتناوباسم المادة 
 مقرر الفصل 
اهذاف المادة 

 
ونظريات المكائن الكهربائية  االساسية القوانين و المبادئ دراسة

التفاصيل االساسيت للمادة 

 
المحركات الحثية احادية , يحتوي المنهاج عمى دراسة المحركات الحثية ثالثية االطوار

المكائن التزامنية ,,الطور 
الكتب المنهجيت 

 
 2013مبادى المكائن الكهربائية 

المصادر الخارجيت 

 
كريكور سيروب .نظريات المكائن الكهربائية د

االمتحان النهائي المشروع االمتحاناث اليىميت المختبر الفصل الذراسي تقذيراث الفصل 

30%  15 %5 % %50 %

معلىماث اضافيت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمهىريت العراق 

 

 

وزارة الخعليم العالي والبحث العلمي 

 

 

جهاز االشراف والخقىيم العلمي 

حكريج :اسم الجامعت

الهىذست : اسم الكليت

الهىذست الكهربائيت : اسم القسم

الثالثه : المرحلت

محمذ رشيذ صالح : اسم المحاضر الثالثي

مذرس  : اللقب العلمي

ماجسخير :المؤهل العلمي

 جامعت حكريج: مكان العمل
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اسخمارة الخطت الخذريسيت للمادة                                                         
المالحظاث المادة العمليت المادة الىظريت االسبىع 

1 Introduction to AC machine   

2 EMF equation   

3 AC winding   

4 Induction motor(revolving field theory)   

5 Equivalent circuit of three-phase motor   

6 Power of the motor   

7 Torques and started I rated I max. torques   

8 The power stage of the motor (losess)   

9 First  exam  for first semester   

10 The ratio of the torques   

11 Speed control of three-phase 

induction motor 

  

12 Speed control    

13 Starting of three-phase motor   

14 Star-delta method    

15 Single phase induction motor   

16 Double revolving field theory   

عطلت وصف السىت 

17 Split phase motor   

18 Capacitor run , shaded pole motor   

19 Synchronous generator   

20 Voltage regulation   

21 MMF method, synchronous impedance   

22 First Exam for second semester   

23 synchronization   

24 Parallel operation of synchronous generator   

25 Synchronous power , synchronous torque   

26 Power in synchronous generator   

27 Synchronous motor   

28 Starting of synchronous motor   

29 Power and torques of syn.motor   

30 Losess in syn. motor   

31 Power stage of the syn,motor   

32 Second exam for second semester   

: تىقيع العميذ:                                                                                                                                  تىقيع االستار
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