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شcm2 5><5در رله زير سطح مقطع هسته-1 و شكفتگي و از رلوكتانس مسير مغناطيسي ار صرفنظر ميشود.بوده

در-الف و همچنين انرژي ميدان با عبور جريان x=1 cmضريب القاي پيچك را 2بيابيد Aدر سيم پيچي را محاسبه

انرژي مكانيكي-ب)0.157H ،0.314J،-314N(ج: نماييد. در اين حالت نيروي وارده بر جوشن چقدر است؟

=xaخروجي وقتي جوشن از  1 cm بهxb=0.5 cm درحر 2كت ميكند را با فرض ثابت ماندن جريان A.ج: بيابيد)

0.314J(2در جريان ثابت-ج Aاز آنx، نيروي وارد بر جوشن را بصورت تابعي و با انتگرالگيري از  محاسبه نموده

=xaكار نيروي مغناطيسي وقتي جوشن از 1 cmبهxb=0.5 cmو نتيجه قسم ب را تاييد نماييد.حركت ميكند محاسبه نماييد انرژي-دت

ب را در صورت ثابت ماندن شار در برگيرنده به ازاي جريان 2مكانيكي خروجي بند A.0.157(ج: بيابيدJ(

به رله سوال قبل باشد، عبارت انرژي مكانيكي خروجي را بيابيد.-2 اگر منحني زير مربوط

 xb=0.5cmو xa=1cm ،i2=1.5A ،i1=2Aهمچنين مقدار انرژي خروجي را با فرض

)0.2355J(ج: محاسبه نماييد.

مقاومت اجزاي مغناطيسي ناچيز ميباشند.Aناطيسي شكل زير با سطح مقطعغبراي وسيله الكتروم-3

آنNسيم پيچ داراي و مقاومت ميباشد. نيروي متوسط وارد بر عضو متحرك را در شرايط زيرrدور

 بيابيد.

 باشد.  i=I.cos wtان سيم پيچ بصورت اگر جري-الف

به صورت-ب  باشد.  v=V.cos wtاگر ولتاژ

و القاي متقابل بصورت-4 xLدو سيم پيچي با مقاومت الكتريكي ناچيز داراي ضريب خود القا
x
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در-الف در5اگر جريان سيم پيچ اول و سيم پيچ دوم به-2آمپر را0.5mآمپر ثابت نگهداشته شوند، كار انجام شده هنگام جابجايي از صفر

دو-ب)4.5J-(ج: محاسبه كنيد. همچنين جهت نيروي توليدي را مشخص كنيد. در هنگام حركت بخش الف انرژي توليدي توسط منابع تغذيه

)3Jو 7.5J-(ج: سيم پيچ را محاسبه نمائيد.

و اندوكتانس نشتي سيم بندي قابل صرفنظر بوده،در وسيله الكترومغناط-5 يسي شكل مقابل مقاومت

و ضخامت شاخه مغناطيسي در تمامي مسيرها بهaضريب نفوذ هسته بينهايت ميباشد. اگر ولتاژ اعمالي

به ازايMباشد، ميانگين نيروي وارد بر هسته متحركtωcos2دوري برابرNسيم پيچ  را

x=y=a/2 .محاسبه كنيد 

(بر-6 و استاتور و القاي متقابل روتور و استاتور بصورت قطب برجسته اند، ضريب خود القاء در يك ماشين دو تحريكه دو قطبي كه روتور

rrsrsrrحسب هانري) بصورت LLL θθθ 2cos7.0,2cos2.05.0,2cos3.08.0 ميباشند. با صرفنظر از مقاومت سيم=+=+=

و در موقعيتپيچي ها، اگر روتور بصورت اتصال كوت و از استاتور جريان سينوسي با مقدار مؤثرrθ=060اه بوده عبور نمايد، 10Aباشد

)7.3N-m(ج: گشتاور متوسط وارد بر روتور را محاسبه نمائيد.

% فوران هر كالف با كالف ديگر پيوند60را در نظر بگيريد.BوAيك ترانسفورماتور با كالفهاي-7

با 2.3mwbشار متوسطAدر كالف 1Aارد. جرياند در هر دور توليد ميكند. در صورتيكه جريان

 را ترسيم كنيد.B دوري 200 عبور كند، شكل موج ولتاژ كالفAشكل موج داده شده از كالف 


