
 

 آزمون تکىولوژی کارگاهی مهارت تعمیر ماشیه های ماشیه های الکتریکی هىرستان اودرز گو 

 آموزش و پرورش شهر تهران 5منطقه               

 1 . نمره دارد 0.8                                           هر تست  .................نام و نام خانوادگی 

********************************************* 

تازٍی کالف قرار هی گیرد ؟ ...........  طثقِ الکترٍهَتَرّا  در ّر ضیار استاتَر 2در سین تٌذی   1

 ًصف تعذاد قطة ّا –د   تِ تعذاد قطة ّا–ج    2 –ب   1 –الف 
 

 هی ضَد ؟...................  تعذاد قطة ّای ایجاد ضذُ در سطح استاتَر تا کاّص عرض تازٍ ی کالف ّا 2

 ًصف-  د  تغییر ًوی کٌذ–ج   زیاد–ب   کن–الف 
 

  کذام ضکل زیر در هَرد سین حاهل جریاى درست است ؟3

  -   -   -     -

 

 گَیٌذ ؟.............. تِ سرعت گردش حَزُ دٍار در استاتَر  4
 سرعت آسٌکرٍى- د سرعت سٌکرٍى-  ج تازهاًذگی - ب لغسش - الف

 

 : درهَتَرّای آسٌکرٍى رٍتَر قفسی 5

𝑁𝑟-  د   Ns >  Nr –ج    Nr > Ns- ب   Ns = Nr –الف  =
𝑁𝑠

2
   

 

  را تذست آٍریذ؟4% تا لغسش HZ 50 قطة درفرکاًس 2 سرعت سٌکرٍى یک الکترٍهَتَر 6

  RPM 750 –د   RPM 1000 –ج  RPM 1500 –ب  RPM 3000 –الف 
 

 تِ رٍتَری کِ در ضیارّای آى هیلِ ّای هسی یا آلَهیٌیوی قرار گرفتِ ٍ از دٍ طرف تَسط دٍ حلقِ اتصال کَتاُ 7
 گَیٌذ ؟.....................ضذُ ، 

 آرهیچر-  د رٍتَرسین پیچی ضذُ -  ج رٍتَرقفسی- ب  رٍتَر ریٌگی –الف 
 

 :تِ خاطر ایي کِ .  ّستِ فَالدی رٍتَر هَتَرّای الکتریکی را هَرق هی سازًذ 8

  کاّص تلفات فَکَ–ب   هتورکس ًوَدى هیذاى هغٌاطیسی استاتَر –الف 
  الف ٍ ب–د     کاّص تلفات ّیسترزیس–ج 

 

 

  هسیت هَتَر رٍتَرسین پیچی ضذُ ًسثت تِ هَتَر رٍتَر قفسی چیست ؟9

  پائیي تَدى جریاى راُ اًذازی–ب     راُ اًذازی ًرم –الف 
  ّر سِ–د  .  گطتاٍر راُ اًذازی تاالئی دارًذ –ج 
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 است ؟....................  تَاى خرٍجی هَلذ ّا تر حسة 10

  (  VA ) ٍلت آهپر –ب     ( W ) ٍات –الف 
  (HP)اسة تخار -   د  (VAR ) ٍلت آهپر راکتیَ – ج 

 

 در ًقص ّستِ تراًس است ؟.................. در ضثیِ سازی یک هَتَر القائی تا یک تراًسفَرهاتَر ، 11

  پَستِ چذًی هَتَر–د   فاصلِ َّائی تیي رٍتَر ٍ استاتَر –ج   رٍتَر–ب   استاتَر–الف 

  راتطِ گطتاٍر در یک هَتَر الکتریکی کذام است ؟12
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 -
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 لغسش یک یا صذ در صذ در چِ حالتی از کار هاضیي القائی است ؟ 13

  رفتار ترهسی   –د    رفتار هَلذی  –ج    زهاى راُ اًذازی –ب    تی تاری کاهل–الف 
 

  قطة چقذر است ؟4 ضیار ٍ 24 گام قطثی یک هَتَر سِ فاز 14

  4-  د  2 –ج   12 –ب   6 –الف 
 

  قطة سِ فاز تعذاد ضیارّای زیر ّر قطة ترای ّر فاز جٌذ تاست ؟4 ضیار 24 در یک استاتَر 15

 2-  د  4-  ج  8- ب  6 –الف 
 

 گَیٌذ ؟.................. تاضذ تِ ایي سین تٌذی ، G = P اگر در سین تٌذی هَتَرّای سِ فاز 16

 دٍطثقِ-  د گام کاهل-  ج گام کَتاُ-  ب  گام کسری –الف 

 

 حاصل عثارت 17
∝𝑒𝑧

∝mz
 : تراتر است تا 

 2-د   m-  ج  2P-  ب  P –الف 
 

  یک گام قطثی چٌذ درجِ الکتریکی است ؟18

30 –الف 
90-  ب  0

120-  ج  0
180-  د  0

0 
 

از ضیار یک تاضذ ، فاز  (U1) در سین تٌذی یک الکترٍ هَتَر سِ فاز اگر ضیار ضرٍع فاز اٍل19

 ضَع هی ضَد ؟................. دٍم از ضیار   ضوارُ 

- الف 
120

∝𝑒𝑧
1- ب    +

120

∝𝑒𝑧
1- ج  +

240

∝𝑒𝑧
1- د  +

180

∝𝑒𝑧
 

 

 است ؟................... تَدُ ٍ سرتٌذی کالف ّا از ًَع اتصال .................  سین تٌذی ضکل زیر از ًَع 20
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  ًسدیک –هتحذالورکس -  ب  ًسدیک – کالف هساٍی –الف 
 دٍر- هتحذ الورکس - د    دٍر – کالف هساٍی –ج 

 

 ستَى ایجاد کرد ؟................. ردیف ٍ تِ تعذاد .............  ترای تطکیل جذٍل سین تٌذی هَتَرّا تایذ تِ تعذاد 21

  (   m ) فازّا – ( 2P )قطة ّا -   ب  (2P ) قطة ّا – (  m ) فازّا –الف 
  (2P ) قطة ّا – q-  د    ( m )  فازّا – q –ج 

 

 گَیٌذ ؟..................  یک هغٌاطیس را تِ ّن ٍصل هی کٌذ N ٍ S تِ خطی کِ هراکس دٍ قطة 22

 خط هغٌاطیسی  -  ب  هحَر قطثی –الف 
 چگالی یا اًذٍکسیَى هغٌاطیسی-  د  فلَی هغٌاطیسی–ج 

                                                        تاضذ فرکاًس رٍتَر چقذر است؟0.5  در ضثکِ سِ فاز ایراى تراتراگر لغسش یک هَتَر سِ فاز 23

 HZ 25   -د   HZ 200   -ج    HZ 100 -ب    HZ 50- الف 
 

 تراًس است ؟..................... در ضثیِ سازی یک هَتَر القائی تا یک تراًسفَرهاتَر ، استاتَر در ًقص  24
  قرقرُ–د   ّستِ–ج   سین پیچ ثاًَیِ–ب   سین پیچ اٍلیِ –الف 

 

، تعذاد قطة  ( L1>0،L2>0،L3<0) در دیاگرام سین پیچی ضکل زیر تا تَجِ تِ هَقعیت25

 ّای ایجاد ضذُ در سطح استاتَر چٌذ تاست آى ّارا رٍی دیاگرام هطخص کٌیذ ؟
 

V1 V2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

U1 U2 W1W2

 


