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mHLسلفي با اندوكتانس زير موجود است كه  - 5 300  ،mmx 87.00   وx  ميزان جابجايي قسمت
آمپر  6و جريان از صفر تا  ميليمتر ثابت گردد 9/0در  xاگر مقدار جابجايي ) الف. متحرك آن است

آمپر ثابت نگه داشته شده  6اگر جريان در ) ب. انرژي ذخيره شده در سلف را تعيين كنيد. افزايش يابد
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دور بوده و تا  600پيچي  تعداد دور سيم. در شكل زير يك باالبر مغناطيسي نمايش داده شده است - 6
پيچي  اگر جريان سيم) الف. پوشي كرد توان چشم تسال از مقاومت مغناطيسي هسته مي 4/1چگالي شار 

) ب. يردتسال شكل گ 4/1چقدر باشد تا چگالي شار ) g(باشد، حداكثر طول شكاف هوايي  dcآمپر  15
جرم قسمت متحرك يك تن ) ج. محاسبه شده در باال، نيروي اعمال شده را حساب كنيد gبه توجه به 

  .چقدر باشد تا كانال از جا كنده شود gباشد، حداكثر  dcآمپر  15اگر جريان . باشد مي

ٍ  

  



اگر جريان . كاف هوايي استطول ش g. در يك سيستم مغناطيسي در زير داده شده است iرابطه  - 7
متر باشد، نيروي مكانيكي اعمال شده به قسمت متحرك را با استفاده  سانتي 10آمپر و طول شكاف  2

  .انرژي بيابيد از انرژي و همچنين شبه

g
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متر بوده و  تمام ابعاد بر حسب سانتي. يك سيستم الكترومغناطيسي مطابق شكل زير مفرض است - 8
سطح مقطع هسته و فاصله هوايي . نيز آورده شده است) گري فوالد ريخته(مشخصه مغناطيسي هسته 

چنانچه قسمت متصل به ) الف. اهم است 4دور و مقاومت آن  500پيچي  باشد، تعداد دور سيم مربع مي
كه چگالي يك ميليمتر باشد، جريان و ولتاژ را طوري حساب كنيد  dفنر ثابت بوده و طول فاصله هوايي

اگر قسمت متحرك ) ب. انرژي، نيرو و اندوكتانس را نيز تعيين كنيد. تسال باشد 5/0شار شكاف هوايي 
حركت كرده و فاصله هوايي بسته شود، در اينصورت چگالي شار، نيرو و انرژي ذخيره شده را تعيين 

  .كنيد

  



  
  

 


