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و مقاومت تحريك5/0ولت با مقادير مقاومت آرميچر 250كيلووات،10يك موتور شنت-1 و 200اهم، اهم در حالت بي باري

و سرعت ولت خط3دور بر دقيقه داراي جريان آرميچر 1200اژ نامي و ولتاژ نامي جريان آمپر ميباشد.47آمپر ميباشد. در بار كامل

سرعت در بار كامل را محاسبه كنيد.-درصد كمتر ميشود. الف4بعلت واكنش آرميچر شار نسبت به حالت بي باري در اين حالت 

ك-ب (جواب: الفگشتاور توليدي در بار ب 1142-امل را محاسبه كنيد.  نيوتن متر)8/86-دور بر دقيقه

و مقاومت تحريك04/0ولت غيراشباع داراي مقاومت آرميچر 220يك موتور شنت-2 مقدار مقاومتي-اهم است. الف 100اهم

از 200كه بايد به مدار تحريك اضافه شود تا سرعت در جريان موتور  را 1600بر دقيقه به دور 1200آمپر دور بر دقيقه افزايش يابد

ج 120با مقاومت تحريك قسمت الف سرعت را وقتي جريان تغذيه-ببيابيد.  اگر ماشين بصورت مولد كار كند-آمپر باشد بيابيد.

و 220دور بر دقيقه 1300و در سرعت  . آمپر را تغذيه كند جريان تحريك مورد نياز را محاسبه كنيد 200ولت

ب3/33-(جواب: الف ج 1624-اهم آمپر)185/2-دور بر دقيقه

با4يك موتور سري-3 و قدرت5/34هادي است. در بار معين شار قطب 944قطب داراي سيم بندي موجي در آرميچر ميلي وبر

و4توليدي  لت را محاسبه كنيد. كل مقاومتو 500سرعت آن در ولتاژ ترمينال كيلووات است. جريان خط گرفته شده توسط موتور

و4/8:(جواب اهم است.3موتور  )دور بر دقيقه 436آمپر

ها 180ولتي با تعداد dc250براي يك موتور سري-4 و سيم بندي نوع مجاور، شار قطب و75/3هادي ميلي وبر بر آمپر تحريك

(TL=10-4.n2پمپ وصل است كه داراي مشخصه مقاومت مدار آرميچر يك اهم است. موتور به يك  برnميباشد بر حسب دور

و  و سرعت آن را محاسبه كنيد.Tدقيقه و7/24(جواب: بر حسب نيوتون متر). جريان موتور )دور بر دقيقه 810آمپر

آن 300با منبعdcتحريك مستقل يك موتور-5 و سرعت بي باري د 1200ولت كار ميكند قيقه است. در بار كامل گشتاور دور بر

و سرعت 400 آن 1100نيوتون متر و قدرت خروجي  600وقتي همان مقدار گشتاور را با ولتاژ آرميچر دور بر دقيقه است. سرعت

(جواب: و 2300ولت تحويل ميدهد بيابيد.  كيلووات)35/96دور بر دقيقه

زيولت 250يك موتور سري-6 و مقاومت4/0دور بر دقيقه ميباشد. مقاومت آرميچر 1200ر در سرعت داراي مشخصه مدار باز

در2/0تحريك سري ب) هنگاميكه گشتاور توليدي Ia=25 Aاهم است. سرعت ماشين را الف) 40و N.m .باشد محاسبه كنيد

) دور بر دقيقه 1174و 1085(جواب:

30 252015105If (Amperes) 

275 260 240 220 175 100Ea (Volts)

15يك موتور شنت-7 kw, 250 V, 1200 rpm در 900داراي مسير موازي در آرميچر است.4هادي با سيم بندي نوع مجاور

و قدرت خروجي نامي جريان آرميچر اهم است.2/0مقاومت كل آرميچر  و جريان تحريك75در سرعت نامي آمپر است.5/1آمپر

همطلوبست الف) شار  د) بازده ج) تلفات گردشي ب) گشتاور توليدي بههقطب و شار تحريك 70) اگر بار محور ثابت بماند

ب13-الف(جواب: درصد كاهش يابد سرعت كار جديد ماشين را محاسبه كنيد. ج 7/139-ميلي وبر كيلووات56/2-نيوتن متر

)دور بر دقيقه 2177-هه درصد4/87-د

اهم،6/0آمپر ميكشد. در بار كامل بازده را بيابيد. مقاومت آرميچر5/2كيلووات در بي باري2ولت، 480يك موتور شنت-8

ها 800مقاومت تحريك  و افت جاروبك :2اهم (جواب  درصد)6/88ولت است.


