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سؤاالت
استفاده از ماشین حساب های MS

ES- FX

نمره
MS-FX

-FX

 FXمجاز مي باشد.

0

تلفات مسي ترانسفورماتور از آزمايش  ..............بدست ميآيد( .بي باری /اتصال كوتاه)

1/52

5

هستههای آهني ترانسفورماتور به صورت ورقه ورقه ميباشند ( .صحیح – غلط)

1/52

3

الف) تعداد دور سیمپیچ فشار ضعیف ترانسفورماتور  ...........از تعداد دور سیمپیچ فشار قوی ميباشد.

0

ب) قطر سیمپیچ فشار قوی ترانسفورماتور  ............از قطر سیمپیچ فشار ضعیف ميباشد.
4

در اتوترانسفورماتور افزاينده ،سیمپیچي كه به منبع ولتاژ وصل ميشود چه نام دارد؟

1/2

2

الف) انواع ترانسفورماتورهای توزيع قدرت روغني را نام ببريد.

1/72

ب) استفاده از كدام نوع ترانسفورماتورهای روغني در مکانهای شرجي و مرطوب توصیه ميشود؟
6

حرف  Dو عدد ترانسفورماتور سه فاز با اتصال  Ddبیانگر چیست؟

1/2

7

دو نوع رتور موتورهای آسنکرون سه فاز را نام ببريد.

1/2

8

علت انحراف يا مورب بودن شیارهای رتور در موتورهای القايي يا آسنکرون چیست؟

1/72

1

الف)منحني گشتاور – سرعت موتورهای القايي سهفاز را ترسیم كنید.

0/52

ب) گشتاور راه اندازی(  )TSو سرعت سنکرون ( )NSرا روی منحني نشان دهید.
01

الف)هدف از روش راه اندازی ستاره  -مثلث در موتورهای القايي سهفاز چیست؟

1/72

ب) در روش راهاندازی ستاره  -مثلث موتورهای القايي سهفاز از چند عدد كنتاكتور استفاده ميشود؟
00

با افزايش فاصلهی هوايي بین رتور و استاتور موتورهای القايي ،هر يک از كمیتهای زير چه تغییری ميكنند؟
الف) توان راكتیو دريافتي از شبکهی برق

05

0

ب) ضريب قدرت موتور

الف) در كدام روش ترمز موتورهای القايي از ترانسفورماتور كاهنده و يکسوساز استفاده ميشود؟

1/2

ب) كدام روش ترمزی برای موتورهای باالبرها و جرثقیلها كاربرد دارد؟
03

0/2

الف) منظور از نیروگاه چیست؟
ب) علت استفاده از مولدهای سنکرون در مقايسه با مولد آسنکرون برای تولیدد بدرق در اكثدر نیروگداههدای
سراسر دنیا چیست؟
ج) در كدام نوع نیروگاه برای تولید برق از مولد آسنکرون يا القايي استفاده ميشود؟

04

الف) نیروگاه سیکل تركیبي از كنار هم قرار گرفتن چه نیروگاههايي ساخته ميشود؟

0

ب) انفجار نیروگاه فوكوشیما دايیچي ژاپن بر اثر زلزله و سونامي در مارس  5100نمونه ای از فاجعه آفدرين
بودن چه نوع نیروگاهي است؟
02

الف) انواع موتورهای القايي تکفاز دارای خازن را نام ببريد و نوع خازن هر كدام را مشخص كنید.

5

ب) موتور كدام يک از وسايل ( دريل – يخچال – پمپ آب ) يونیورسال است؟
ج) در موتورهای .........حلقههای هادی اتصال كوتاه در طرفین قطبها ،نقش سیمپیچ راهانداز را ايفا ميكنند.
06

كدام موتور تکفاز دارای كلکتور و جاروبک است؟(گزينه درست را انتخاب كنید)
الف) القايي

ب)سنکرون

ج) آسنکرون

د)يونیورسال
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سؤاالت
يک ترانسفورماتور تکفاز از ولتاژ نامي V
ولتاژ در اثر پراكندگي (

نمره

تغذيه ميكند ،اگر افت ولتاژ اهمي سیمپیچها ( = ) URو افت

0

= ( UXولت باشد ،ولتداژ دو سدر مصدرف كنندده ی پدا فداز بدا ضدريب تدوان

(  ) cos  0.8را از ديدگاه اولیه بدست آوريد.
08

تلفات يک دستگاه ترانسفورماتور توزيع سه فاز V

KV/

با قدرت نامي KVA

مطابق جدول زير

5

ميباشد:
تلفات مسي ()Pcu

تلفات آهني ()Pfe
KW
الف) راندمان ترانسفورماتور در بار نامي با ضريب قدرت

KW
 .پا فاز چقدر است؟

ب) مجموع تلفات ترانسفورماتور در راندمان ماكزيمم چند كیلو وات است؟
ج)تلفات مسي ترانسفورماتور در نصف بار نامي (
01

در يک دستگاه موتور القايي سهفاز
كامل

قطب با فركانا برق شهر HZ

اگر سرعت چرخش رتدور در بدار

0/2

دور در دقیقه باشد ،مطلوب است :

الف) سرعت میدان دوار استاتور ()ns

ب) سرعت لغزش

ج) لغزش ( )Sدر بار كامل
51

= )Aچند وات است؟

د) لغزش در لحظهی راه اندازی يا حالت سکون

يک موتور القايي سه فاز رتور رينگي( رتور سیمپیچي شده) به شبکه
ضريب قدرت

متصدل و جريدان

آمپدر را بدا

5/2

از شبکه دريافت ميكند ،اگر تلفات موتور بر حسب وات مطابق جدول زير باشد:

مکانیکي

آهني

مسي رتور

مسي استاتور

مطلوب است:
الف) قدرت دريافتي موتور از شبکه ()Pin

ج) راندمان موتور ( )

ب) قدرت خروجي موتور()Pout
د) توان الکترومغناطیسي ()Pe

««« موفّق و مؤيّد باشید««« .
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و ) مقدار لغزش ()S
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راهنمای تصحیح

نمره

1

اتصال کوتاه

0/52

5
3
4
2
6
5
8
9

صحیح
ب)کمتر ()0/2
الف) کمتر()0/2
اتوترانسفورماتور
الف) ترانسفورماتور روغني با منبع انبساط ( )0/52با مخزن بسته یا هرمتیک ( )0/52ب) با مخزن بسته یا هرمتیک ()0/52
اتصال اولیه مثلث( - )0/52گروه  6یا اختالف فاز بین اولیه و ثانویه  180درجه ()0/52
رتور قفسي ( )0/52رتور سیمپیچي شده ()0/52
کاهش سر و صدای رتور در زمان چرخش آن ( )0/52راهاندازی سریعتر( )0/52قابلیت تحمل اضافه بار()0/52
الف)ترسیم منحني و مشخص کردن کمیت محورها ()0/52
ب) مشخص کردن گشتاور راه اندازی و سرعت سنکرون هر مورد ()0/52

0/52
1
0/2
0/52
0/2
0/2
0/52
1/52

10
11

ب) سه کنتاکتور ()0/52
الف) کاهش جریان راه اندازی ()0/2
با افزایش فاصله ی هوایي بین رتور و استاتور ،توان راکتیو بیشتری از شبکه دریافت ميشود ( )0/2که باعثث کثاهش ضثرید قثدر
موتور ميشود)0/2( .
الف) ترمز جریان مستقیم ( )0/52ب) ترمز مولدی ()0/52
الف) نیروگاه محلي است که در آن انرژی های دیگر را به انرژی برق تبدیل ميکنند)0/2( .
ب) مولدهای سنکرون عالوه بر تولید توان اکتیو ،ميتوانند توان راکتیو نیز تولید نموده و به شبکه برق تحویل دهند)0/2( .
ج) نیروگاه بادی ()0/2
الف)بخاری( )0/52گازی ()0/52
ب) هستهای ()0/2
الف) با خازن دایم از نوع روغني ( – )0/2با خازن راهانداز از نوع الکترولیتي ( - )0/2دو خازني( )0/52که داری خازن روغني و
الکترولیتي ميباشد.
ب) دریل ()0/52
ج) القایي قطد چاکدار()0/2
گزینهی د یا یونیورسال

0/52
1

15
13

14
12

16

ادامهی راهنمای تصحیح در صفحهی دوم
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راهنمای تصحیح

15
()0/2
()0/2

نمره

U  U R cos   U X sin   5  0.8  10  0.6  10 V
U 2  U 1  U  220  10  210 v

18

1

5
()1

()0/2
()0/2
19

.S n . cos
200  0.85
170


 0.982
S n . cos  ( Pfe  Pcu ) 200  0.85  (1  2) 173

 

P  Pfe  Pcu   m ax ( Pcu  Pfe )  P  1  1  2 KW

Pcu ( A0.5)  A2 .Pcu  0.52  2000  500W

()0/2

120 f 120  50

( 1500RPM )0/2
p
4
(N  Ns  Nr  1500  1425  75RPM )0/52
N
75
S

( 0.05 )0/2
Ns 1500
Ns  Nr Ns  0
S

1
()0/52
Ns
Ns
Pin  3U L I L Cos  3  660  50  0.8  45672W

()0/2

Pout  Pin  P  45672  (2000  1500  1000  672)  40500W

1/2

Ns 

50

Pout 40500

 0.89
Pin 45672

()0/2
()0/2

()0/2

5/2



Pe  Pin  ( Pcus  Pfe )  45672  (2000  1500)  42172W
Pcur
1000

 0.023
Pe
42172

Pe  S  Pcur  S 

جمع نمرا
همکاران محترم  ،برای پاسخ های صحیح دیگر نیز بارم مناسب منظور فرمائید.
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