
  گروه برق
 تعمیر ماشینهاي الکتریکیرشته سؤاالت آزمون 

   
  مقایسۀ یک کمیت معلوم با یک واحد استاندارد شده چه نامیده می شود؟. 
  مساحت)4اندازه گیري                  )3مقیاس                 )2متراژ                    )
  .در هر اینچ استفاده می شود............ براي بریدن لوله هاي مسی از تیغه اره هایی با . 
     24. د                             32. ج                         18. ب                        14. الف

  .استفاده شود................. جهت لحیم کاري زیاد و مداوم بهتر است که از هویۀ . 3
  هویه چکشی)4هویه گازي                  )3هویه قلمی               )2هفت تیري         )
  میکرومتر زیر چه عددي را نشان می دهد؟. 4

(70/0            
(20/0                
3(20/1                  
  هیچکدام)4
  :در یک ثانیه را) سیکل( تعداد تناوب. 5
  . وات می نامند)4.                          ولت می نامند)3                          .پر می نامندآم)2.                  فرکانس می نامند)
  چقدر است؟ Bو  Aدر مدار مقابل مقاومت معادل بین دو نقطۀ . 6

      Ω16. الف
  Ω12. ب
           Ω120.ج
.Ω3    
  :خازن در جریان متناوب سبب می شود که. 7

         ولتاژ از جریان جلو بیفتد. ب       جریان از ولتاژ عقب بیفتد          . الف
  جریان و ولتاژ هم فاز شوند. جریان از ولتاژ جلو بیفتد                                          د. ج
  گزینه هاي زیر از مزایاي اتوترانسفورماتور نیست؟کدامیکی از . 8

  اندازة کوچکتر            )2راندمان بیشتر                                                 )
  داراي حفاظت الکتریکی در ثانویه براي بار)4قیمت پایینتر به علت مصرف سیم کمتر               )3

  :سري برابر است باظرفیت دو خازن در حالت . 
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  مقدار دور ثانویۀ آن چقدر است؟. دور است 1200و مقدار دور اولیۀ آن  24Vو ثانویۀ آن  220Vولتاژ اولیۀ ترانسفورماتوري . 10
  دور  112)4دور               125)3دور                131)2دور              150)

  وات متر، آمپر متر و ولت متر به چه صورت در مدار قرار می گیرند؟ . 11



  موازي -سري -موازي)2موازي                        -موازي -سري موازي)1
  موازي -سري -سري موازي)4سري                                      -موازي -موازي:ج

اگر منبع ولتاژ متناوبی که یک مدار القایی خالص را تغذیه می کند فرکانس آن دو برابر شود، مقدار شدت جریان چـه تغییـري مـی. 12
  کند؟

  .تغییر نمی کند)4.                   چهار برابر می شود)3              .دو برابر می شود)2.                    نصف می شود)1
  اهم است، داراي چه توانی است؟ 44یک بخاري برقی که به شبکۀ برق تکفاز کشور ایران متصل است و مقاومت المنت آن .13

1(1250W                    2(9680W                     3(1100W            4(6890W  
  است، قدرت ورودي آن چقدر است؟ KW3برابر % 90قدرت خروجی یک الکتروموتور با ضریب بهرة . 14

1(KW4                2(KW33/3                     3(K.V.A5/3                   4(K.V.A33/3       
  .عیب کدام گزینه می باشد. شود ولی به دور نامی نمی رسد بعد از وصل الکتروموتور سه فاز به شبکه، الکتروموتور راه اندازي می. 15

  اتصال کوتاه حلقه ها)2                اتصال بدنه                                )1
  خارج نشدن راه انداز از مدار)4اتصال بدنه و اتصال کوتاه حلقه ها                    )3

را چه مـی (nr)با سرعت نوشته شده بر روي پالك الکتروموتور  (ns)تفاوت بین سرعت سنکرون یا سرعت میدان دوار مغناطیسی .16
  نامند؟

  پسماند                    سرعت نسبی       )3لغزش                    )2راندمان                )1
  جفت قطب که به صورت حلقوي با گام کامل می باشد، چقدر است؟  3شیار  36گام سیم بندي در یک الکتروموتور سه فاز . 17
  هیچکدام)4             1 – 13)3                1 – 7)2                   1 – 6)1     

        7 – 2                     8 - 2                    14 – 2  
  :است، مطلوبست محاسبۀ قطر سیم به صورت سه المیلیمتر موجود  95/0سیم مسی به قطر . 18

1(54/0                  2(65/0                 3(67/0                 4(31/0                         
  .استفاده می شود................... براي پوشاندن روي شیار استاتور از .19

  شار الك)4ماکارونی                   )3            کاغذ بریشمان     )2وارنیش              )1
  ..................اگر خازن الکترولیتی تکفاز سالم باشد، در هنگام آزمایش با اهم متر . 20

  .اهم متر منحرف و در انتهاي صفحه باقی می ماند)1
  .عقربۀ اهم متر سریع منحرف شده و به تدریج به جاي اولیۀ خود باز می گردد)2
  .عقربۀ اهم متر تا وسط صفحه منحرف و پس از چند ثانیه به جاي اول خود باز می گردد)3
  .اهم متر اصالً نباید منحرف گردد)4

  :براي راه اندازي یک الکتروموتور سه فاز توسط برق تکفاز می توان. 21
  الکتروموتور سه فاز را مستقیماً به برق تکفاز وصل نمود)1
  را با استفاده از خازن الکترولیتی به شبکه تکفاز متصل نمود الکتروموتور سه فاز)2
  هیچکدام)4                     الکتروموتور سه فاز را با استفاده از خازن روغنی به شبکۀ تکفاز متصل نمود)3

  :توان نوشته شده بر روي پالك الکتروموتورها عبارتست از.22
  توانی که از محور روتور می گیرند. ب                       روموتور      کتتوان داده شده به ال. الف
  توان با احتساب تلفات مسی. توان با احتساب تلفات آهنی                                  د. ج
  



 
 

  موتور سه فاز را به صورت تک فاز راه اندازي کرد؟الکترو چگونه می توان.23
  با استفاده از مقاومت )2                                                   با استفاده از یک سلف        )1
  .میکروفاراد قرار دهیم 70، خازن با ظرفیت با استفاده از خازن در صورتی که به ازاي هر کیلو وات)3
  .نمی توان راه اندازي کرد)4

  :          صورت حلقوي با گام کوتاه عبارت است از شیار چهار قطب به 24گام سیم بندي در یک الکتروموتور سه فاز . 24
 1(6 – 1              2(6 – 1           3(7 – 1            4(7 – 1   

    8 - 2               7 – 2                8 – 2   
  :عبارت است ازشیار و چهار قطب به روش متحدالمرکز و گام کامل  24گام سیم بندي الکتروموتور سه فاز . 25

  2 - 7و   1 – 6)4            2 – 16و   1  - 18)3            2 – 7و   1 – 8)2           2 – 5و  1 – 6)1
قطب که داراي سیم بندي متحدالمرکز  می باشـد، ورودي اصـلی و راه انـداز بـه 4شیار  36در یک الکتروموتور تکفاز خازن موقت . 26

  :ترتیب
  موارد الف و ب)4           7و  1)3          6و  1)2        5و  1)1

  گام قطبی در یک الکتروموتور که داراي مشخصات زیر می باشد چقدر است؟. 27
1(24               2(13            3(12              4(16  
  

  مثلث راه اندازي می کنند چیست؟ -علت اینکه بعضی از موتورهاي سه فاز را به صورت ستاره.28
  .براي اینکه ولتاژ کافی به دو سر هر کالف برسد)2                .براي اینکه در ابتداي کار گشتاور راه اندازي زیاد شود)1
  .به خاطر اینکه جریان راه اندازي محدود شود)4                        .براي اینکه جریان موتور افزایش یابد)3

950هرتز در صورتیکه سـرعت روتـور    60و 50قطب به ترتیب در فرکانس هاي  6القایی ضریب لغزش یک الکتروموتور سه فاز . 29
  دور در دقیقه باشد، چقدر است؟ 1150و 
  %4و % 5)4%                  5و % 4)3%                4و % 4)2%             6و % 5)1

  ف جریان چه می باشد؟به ترتیب واحد شار مغناطیسی، توان ظاهري، کار الکتریکی، تکاث. 30
  آمپر بر میلیمتر مربع –وات ثانیه  –وات  -وِبر)2                       آمپر بر میلیمتر مربع  -ژول  -ولت آمپر -وِبر)1
  آمپر ثانیه –کیلو وات ساعت  –وار  –ماکسول )4د                          آمپر –ولت بر ثانیه  –ولت آمپر  –ماکسول )3

  قطب با گام کامل، دسته کالف ها چند تایی است؟ 4شیار  24الکتروموتور سه فاز  در یک. 31
  الف و ج صحیح)4چهار تایی                 )3سه تایی                    )2دو تایی                   )1

  :گام کامل شیارهاي) دوقطب(دور  3000شیار سه فاز  24شروع فازها در یک الکتروموتور . 32
  1و  8و  11)4                  1و  9و  17)3                 1و  6و  11)2           1و  5و  9)1

  .در شکل مقابل ولتاژ فازي و جریان فازي را محاسبه کنید. 33
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  کلید گریز از مرکز در چه نوع الکتروموتورهایی به کار می رود؟. 34
  الکتروموتورهاي سه فاز ستاره)2الکتروموتورهاي سه فاز مثلث                     )1
  الکتروموتورهاي تکفاز با خازن موقت)4الکتروموتورهاي تکفاز با خازن دائم                )3

وار باشد، مقدار توان ظاهري کدام است؟ 600وات و توان رِاکتیو  800در یک مصرف کنندة سه فاز بار متعادل چنانکه توان اکتیو . 35
1(1000V.A                2(800V.A            3(6K.V.A                 4(1/2K.V.A  

  این موتور چند دور و چند قطب می باشد؟. شیار می باشد 24مربوط به الکتروموتور سه فاز دیاگرام شکل زیر . 36
 
 
  
  
  
  دور  3000قطب  4)4دور         3000قطب  2)3دور       1500قطب  2)2دور        1500قطب  4)1

  موتور  این. شیار سه فاز مطابق شکل زیر است 36شماي سیم بندي یک فاز الکتروموتور القایی . 37
  چند جفت قطبی است؟

  
  
  چهار جفت قطبی)4سه جفت قطبی          )3دو جفت قطبی           )2یک جفت قطبی             )1

ــولتی ــردان م گ ــد . 38 ــر کلی اگ
V1200رنــــج  ــر روي روي  متـ

را روي 10عدد  ــه   ــد و عقرب باش
دهــد و آخــرین صـــفحه نشـــان 

12صـــــــفحه  ــدد روي  عــــــ
ــت ــاژ قرائـ ولتـ ــدار   ــد، مقـ باشـ

  شده چقدر است؟
1(V10                   2(V100            3(V1000            4(V10000  

  )از راست به چپ( عالئم زیر بر روي دستگاه اندازه گیري نمایانگر چیست؟ . 39
  5/1                                              1/5  

  5/1دستگاه الکترواستاتیکی، الکترودینامیکی، اتصال بدنه، کالس )1
  5/1دستگاه آهن نرم گردان، الکترواستاتیکی، اتصال زمین، کالس )2
  5/1الکترواستاتیکی، حساسیت دستگاه صلیبی، الکترودینامیکی، )3
  /5دستگاه با آهن نرم گردان، اتصال زمین، اتصال بدنه، حساسیت )4

  کار دیود زِنر چیست؟.40
  صافی جریان)AC              4برش سیگنال )3تثبیت ولتاژ                )2یکسو سازي        )1

  .موفق باشید                                                                          
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