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  سبل ديم –آزمًن داخلی تئًری کبرگبٌ مهبرت تعمیر مبشیه هبی الکتریکی 

 89 بهمه –هىرستبن شهید اودرزگً 

 ..........................وبم يوبم خبوًادگی 

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

 مرتضی اقیال-موفق باشید 

هی ضَد؟                                                                                     .................تقَیت هیذاى هغٌاطیسی در سطح استاتَر تاعث  1

تقَیت گطتاٍر                                                                                                                                                    -ب   افسایص ًیرٍی اعوال ضذُ تر ّادی ّای رٍتَر-  الف 

 ّرسِ-  د     .افسایص قذرت هَتَر هی ضَد -  ج 

الکتریکی است ؟                                         ............. در ضثکِ سِ فاز اختالف فاز تیي ٍلتاشّای خطَط  2

  درج360ِ   –د   درج180ِ –ج   درجِ 120 –ب    درجِ 90 –الف 

قطة تطکیل ...........  تراتر ًصف ضیارّای استاتَر تاضذ در سطح استاتَر "اگر گام کالف تقریثا  3

هی ضَد؟                                                                                                                                                           

  8 –د     6 –ج    4 –ب    2 –الف 

گَیٌذ ؟                                                                                                                                                                          ....... تِ عقة افتادگی دٍر رٍتَر ًسثت تِ دٍر سٌکرٍى در هَتَرّای آسٌکرٍى ،   4

 تلفات- د    لغسش–ج    سرعت لغسش–ب    سرعت سٌکرٍى –الف 

تستگی دارد ؟                           .............. هیساى لغسش یا ضریة لٌگی هَتَرّای آسٌکرٍى رٍتَرقفسی تِ   5

 ّرسِ- د   تار هَتَر- ج   قذرت هَتَر-  ب   تعذاد قطة ّا-  الف 

ٍ قذرت ًَضتِ ضذُ تر رٍی .......... قذرت ًَضتِ ضذُ تر رٍی پالک هَتَر ّای الکتریکی از ًَع   6

.                                                                                                              است ............ پالک هَلذ ّا یا شًراتَرّا از ًَع 

 هکاًیکی                                                       – هکاًیکی –ب    الکتریکی– الکتریکی –الف 

 هکاًیکی-  الکتریکی –د    الکتریکی– هکاًیکی –ج 

است ؟                                        ............ در ضثیِ سازی یک هَتَرالقائی تا یک تراًسفَرهاتَر ، رٍتَر در ًقص   7

                                                      قرقرُ–د   ّستِ تراًس–ج  سین پیچ ثاًَیِ-   ب  سین پیچ اٍلیِ-  الف 

است  ، یعٌی گام قطثی تا تعذاد .......... ّرچقذر تعذاد ضیارّای استاتَر تیطتر تاضذ گام قطثی   8

.                                                                                                                      دارد ........... ضیارّای استاتَر ًسثت 

   عکس– کوتر –ب    هستقین – کوتر –الف 

  عکس– تیطتر –د    هستقین – تیطتر –ج 

 

:                                                                        در سین تٌذی یک طثقِ تا گام کسری هَتَرّای سِ فاز   9

  G =q- د   G =2- ج   G =P- ب   G =2P- الف 
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 ..........................وبم يوبم خبوًادگی 

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

 مرتضی اقیال-موفق باشید 

ٍ ّرچقذر تعذاد ضیارّای استاتَر .........  ّر چقذر تعذاد قطة ّا تیطتر تاضذ زاٍیِ الکتریکی10

.                                                                                                                       است ........... تیطتر تاضذ زاٍیِ الکتریکی

 کوتر-  تیطتر –د   کوتر– کوتر –ج   کوتر– تیطتر –ب   تیطتر– کوتر –الف 

 تِ حاصل کسر  11
3600

𝑧
تیي ضیار ّا گَیٌذ؟                                                                          ................... 

   زاٍیِ هکاًیکی–ب    زاٍیِ الکتریکی–الف 

  گام قطثی–د     زاٍیِ فازی–ج 

 

.                                  اًجام هی ضَد ................ در سین تٌذی یک طثقِ تا گام کسری ، سین تٌذی تِ ازاء   12

- د    تعذاد قطة ّا–ج   تعذاد فازّا–ب   زٍج قطة ّا –الف 
2𝑝

2
 

 است ؟.................. ٍ سرتٌذی از ًَع ................. سین تٌذی زیر تِ صَرت 13

 اتصال ًسدیک                                       – کالف هساٍی –ب   اتصال دٍر– کالف هساٍی –الف 

  اتصال ًسدیک– هتحذالورکس –د    اتصال دٍر – هتحذالورکر –ج 

 

هطخص هی ضَد؟                                            .............  ًَع جریاى هصرفی هَتَر ّا سِ فاز تر رٍی پالک آى ّا تا حرف  14

 AC-  د    E –ج   D –ب   G –الف 

است ؟                                     ...............  در سین تٌذی یک طثقِ تا گام کسری ، هقذار کسری گام تِ اًذازُ 15

-  الف 
𝑞

2
 P –د    2q –ج    q –ب    

 سئوال تشریحی

 قطب بب گبم کبهل راانجبم 4 شیبر18کلیه هحبسببت هربوط به سین پیچی یک الکتروهوتور سه فبز

 داده وسپس ببتشکیل جدول سین بندی ، دیبگرام سین بندی آن رارسن کرده وکالف هبرا سربندی

 کنید ؟


