
  بسمه تعالي 

    ١تمرين سري اول درس ماشين 

مدار مغناطيسي زير را در نظر بگيريد. با فرض اينكه نفوذپذيري نسبي هسته به بينهايت ميل كند موارد   -١

تعيين كنيد:   را  اندوكتانس. الف)  زير  و  پيوندي  شار  شار هسته،  فاصله هوايي،  و  ب)    رلوكتانس هسته 

  تكرار كنيد. ٢٥٠٠موارد قبل را براي هسته با نفوذپذيري نسبي 

ميلي    ٣/٢سانتي متر مربع، طول فاصله هوايي=    ١٨سانتي متر، سطح مقطع هسته=    ٦٠=  طول متوسط هسته 

  ٨٣متر، تعداد دور سيم پيچي=  

 

 

به  -٢ بگيريد  نظر  در  قبل را  مثال  مغناطيسي  نفوذپذيري  مدار  و  باشد  غير خطي  طوريكه مشخصه هسته 

  ) باشد به صورت زير: mB) تابعي از چگالي شار (rنسبي آن ( 
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تسال    ٢/٢مشخصه مغناطيس شوندگي هسته را براي چگالي شار بين صفر تا    Matlabافزار  الف) با استفاده از نرم 

  تسال در هسته چه جرياني الزم است؟   ٢/٢رسم كنيد. ب) براي رسيدن به چگالي شار  

  



پيچي به دور ستون وسط هسته پيچيده شده  را در نظر بگيريد. در اين ساختار سيم  مدار مغناطيسي زير -٣

با عالمت ضربدر مشخص شده  از محل خط كه  و هسته  متقارن مي اند  مقادير  چين  از  با استفاده  باشد. 

به   3Rمعلوم، مقدار   برابر با ستون وسط  را  نحوي تعيين كنيد كه چگالي شار در ديواره خارجي هسته 

. در اين شكل دو قسمت هسته روي هم قرار  به شكل سه بعدي هسته توجه داشته باشيد ه باشد. (  هست

  ).  گيرند مي 

    

  

پيچي  هرتز مفروض است. اين ولتاژ به يك سيم   ٦٠ولت و فركانس    Eيك ولتاژ مربعي متقارن با دامنه   -۴

گردد.  سانتي متر مربع پيچيده شده، اعمال مي ١٢/ ٥دوري كه به روي يك هسته با سطح مقطع   ١٠٠٠

پيچي، شكل موج ولتاژ اعمالي، شار هسته و شار پيوندي را بر حسب زمان  با صرفنظر از مقاومت سيم 

اگر ماكزيمم   كنيد.  به  رسم  شار هسته  اعمالي    ١٥/١چگالي  ولتاژ  دامنه  بيشترين  گردد،  تسال محدود 

  تواند باشد؟چقدر مي 

  

را با توجه    ١  پيچيپيچي در نظر بگيريد. الف) اندوكتانس سيم مدار مغناطيسي متقارن زير را با سه سيم  -۵

سيم  فقط   به همان  مجريان  خودي  اندوكتانس  اندوكتانس،  اين  (به  كنيد  تعيين  ب)  ي پيچي  گويند). 

سيم  سيم  ١پيچي  اندوكتانس  جريان  فقط  به  توجه  با  اندوكتانس،    Aپيچي  را  اين  (به  كنيد  تعيين 

  گويند). اندوكتانس متقابل مي 



 

  

نمايش داده شده است.   -۶ زير  همراه مشخصه مغناطيس شوندگي هسته آن در  به  مدار مغناطيسي  يك 

اب كنيد كه در بازوهاي عمودي هسته چگالي شار برابر را طوري حس  I2آمپر باشد،    ٢برابر    I1الف) اگر  

  آمپر باشد، شار هسته را تعيين كنيد.  ٩٦/١برابر  I2آمپر و  ٥/٠برابر  I1تسال باشد. ب) اگر  ٦/٠

  

  

سانتي متر مربع مفروض است.    ١٠سانتي متر و سطح مقطع    ١٥اي با طول متوسط  يك هسته چنبره  -٧

سيم زير    ٣٠٠پيچي  يك  شكل  مطابق  نيز  هسته  پسماند  حلقه  و  شده  پيچيده  هسته  روي  به  دوري 



اگر سيممي  ولتاژ سينوسي  باشد.  منبع  به  فركانس    ١٠٠پيچي هسته  با  متصل گردد    ٤٠٠ولتي  هرتز 

  پسماند را تعيين كنيد. تلفات 

 


