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بسمه تعالی
دانشگاه علم و صنعت ایران
سؤاالت امتحانی پایانترم
نام درس مبانی برق  2نام استاد :محمد عسکری تاریخ امتحان:

نام و نام خانوادگی :

وقت 90 :دقيقه

دانشکده مهندسی مواد و متالوژی دانشگاه علم و صنعت ایران

شماره دانشجویی :

ردیف

بارم

لطفا سوال امتحان را به همراه پاسخنامه تحویل دهيد.
از دانشجويان محترم خواهشمند است قبل از امضاي صورت جلسه امتحانات جلسه را ترک نکنند .و نام ونام خانوادگي خودرا روي هر دو برگ سواالت و پاسخنامه بنويسيد.
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الف -ساختار ژنراتور سنکرون را شرح داده و چگونگي ايجاد ولتاژ را در آن بيان کنيد.
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الف – انواع تلفات در ماشينهاي الکتريکي را بيان نموده و هريک از آنها را شرح دهيد؟ ()10

ب -دو اصل موجود در ماشينهاي الکتريکي را شرح دهيد و بيان کنيد در موتور الکتريکي کداميک از اصول در

20

کاردکرد آن وجود دارد و چگونه؟ ()10

الف-نتايج آزمايش اتصال کوتاه و بي باري که بر روي ترانسفورماتوري با نسبت تبديل  200V/2000Vبا
فرکانس نامي  50هرتز و ظرفيت  10کيلو ولت آمپر انجام شده است ،در جدول زير آورده شدهاست ،مطلوبست :
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آزمايش مدار باز در طرف فشار ضعيف()LV

آزمايش اتصال کوتاه در طرف فشار قوي ()HV

I=2.5 A
V=200
W=100 W

I=5 A
V=150
W=200 W

پارامترهاي مدار معادل را در طرف  LVرا به دست آوريد؟ ()10
ب-ضمن رسم مدار معادل دقيق ترانسفورماتور هر يک از اجزا نشان از چه کميتي در ترانسفور ماتور هستند)10( .
الف -چگونگي کارکرد ژنراتور  dcبا تحريک موازي را بيان کنيد ؟ ()10
ب -يک ماشين  dcشش قطبي داراي شعاع  12/5سانتيمتر است و داراي طول موثر  25سانتيمتر است .قطبها 75
در صد از سطح مقطع آرميچر را ميپوشانند .سيمپيچيهاي آرميچر از  30کالف تشکيل شدهاست که هريک از
4

کالفها داراي  6حلقه هستند .شار متوسط زير هر قطب  0.75تسال است .

Np
الف-با توجه به فرمول  a
()5

ka 
مقدار اين ضريب را در صورت سيمپيچي حلقوي و موجي به دست آوريد.
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ب-مقدار ولتاژ را در سرعت  1000دور بر دقيقه به دست آوريد)5( ..
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ج -در صورتيکه جريان آرميچر  12آمپر باشد  ،جريان هر حلقه در سيمپيچي حلقوي و موجي را به دست آوريد)5( .

الف-اصول کارکرد موتور القايي سه فاز را شرح دهيد؟ ()5
ب -موتور القايي  3فاز  6قطب مفروض است که آن را به برق با فرکانس  50هرتز وصل نمودهايم .مطلوبست)10( :
 )1لغزش در سرعت  980دور بر دقيقه
 )2فرکانس جريان روتور در اين سرعت
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سرعت را براي ماشين القايي رسم کنيد؟ ()5
د -با توجه به رابطهي فوق گشتاور در حالت ستاره و مثلث را مقايسه کنيد)5( .
با آرزوي توفيق فراوان
محمد عسکري
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