
   و آزمايشگاه1درس تبديل انرژي 
  دومتمرين سري  

  
ضريب نفوذپذيري .  آمپر است1 دور و جريان برابر 100در سيستم زير تعداد دور سيم پيچ  - 1

 .  فرض مي شود2000هسته برابر نسبي مغناطيسي 
  . چگالي شار را در فاصله هوايي و در داخل هسته را محاسبه كنيد - الف
  . ا در شكاف هوايي و هسته محاسبه كنيدشدت ميدان مغناطيسي ر-ب
   .دور مربوط به شكاف هوايي و هسته را محاسبه كرده و با هم مقايسه كنيد-سهم آمپر -ج
  . انرژي و چگالي انرژي شكاف هوايي و هسته را با هم مقايسه كنيد -د

  

  
  

يوغ برابر نسبي  نفوذپذيري مغناطيسي ضريب.  است30cmدر ماشين زير طول ماشين برابر  - 2
 100تعداد دور سيم پيچ برابر .  فرض مي شوند3000 و قطبها برابر 1500 و روتور برابر 2000

 . آمپر است1و جريان 
 . شار را در يوغ و روتور و قطبها و شكاف هوايي بدست آوريد- الف
 .آوريد چگالي شار را در يوغ و روتور و قطبها و شكاف هوايي بدست -ب
 . شدت ميدان مغناطيسي را در يوغ و روتور و قطبها و شكاف هوايي بدست آوريد-ج
 دور مربوط به يوغ و روتور و قطبها و شكاف هوايي بدست آوريد و با هم مقايسه - سهم آمپر-د

 .كنيد
  

  



10cm 5cm

5cm

  
  

  . شكل زير يك شبيه سازي براي چگونگي توزيع خطوط شار را نشان مي دهد: راهنمايي
  .شكاف هوايي اغراق آميز رسم شده است: توجه

  

  
ضريب نفوذپذيري چرا خطوط شار در شكاف هوايي بصورت عمود بر سطح مي باشند؟ اگر : سوال

  ضوع صادق است؟  باشد آيا باز هم اين مو5مغناطيسي نسبي هسته در تمام نقاط 



شرايط مرزي  : 8- 8 بخش 1370كتاب الكترومغناطيس مهندسي نوشته پلونوس ترجمه : راهنمايي
  ميدان مغناطيسي

  
 گزارش قابل فهم صفحه در مورد موضوع فوق بصورت دقيق و 4به تمام افرادي كه در حداكثر  •

  .ارائه كنند نمره تشويقي در نظر گرفته خواهد شد
  

  
  

  
  



نسبي  اگر ضريب نفوذپذيري مغناطيسي 8- 1در مسئله .  كتاب8-1 و 7- 1 و 6-1 و 5-1مسائل  - 5
  اصله هوايي چه مقدار خواهد شد؟فهسته بينهايت باشد شار 
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