
ضريب نفوذپذيري .  آمپر است1 دور و جريان برابر 100در سيستم زير تعداد دور سيم پيچ  - 1
 .  فرض مي شود2000مغناطيسي نسبي هسته برابر 

  .  چگالي شار را در فاصله هوايي و در داخل هسته را محاسبه كنيد- الف
  . شدت ميدان مغناطيسي را در شكاف هوايي و هسته محاسبه كنيد-ب
  . دور مربوط به شكاف هوايي و هسته را محاسبه كرده و با هم مقايسه كنيد-پر سهم آم-ج
  .  انرژي و چگالي انرژي شكاف هوايي و هسته را با هم مقايسه كنيد-د

  

  
  

ضريب نفوذپذيري مغناطيسي نسبي يوغ .  است30cmدر ماشين زير طول ماشين برابر  - 2
تعداد دور سيم پيچ .  فرض مي شوند3000 و قطبها برابر 1500ر برابر  و روتو2000برابر 
 . آمپر است1 و جريان 100برابر 

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

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

  

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

    باشد آيا باز هم اين موضوع صادق است؟5مغناطيسي نسبي هسته در تمام نقاط 
  



سطح مقطع هسته . ال استها ناچيز و هسته ايدهپيچدر سيستم الكترومغناطيسي شكل زير مقاومت سيم - 3
به منبع سينوسي ) 1(پيچي شماره اگر سيم. باشد ميAدر كل مسير يكنواخت و معادل 

)sin(2 tVVt ω=پيچي اتصال كوتاه گردد، جريان موثر سيم) 2(پيچ شماره  وصل شود و سيم
  ). در مدار وجود نداردDCشار : راهنمايي (را در شرايط ماندگار محاسبه كنيد) 1(شماره 

 

 

4 -  
 سانتي متر مربع پيچيده شـده       100اي با سطح مقطع      دوري كه به دور هسته     250پيچي  بر روي يك سيم    - 5

شار متناسب  اگر تلفات فوكو و هيسترزيس هر دو با مجذور چگالي           . است؛ دو آزمايش زير انجام شده است      
  .باشند، مقدار عددي تلفات فوكو و هيسترزيس را براي آزمايش اول محاسبه كنيد



 
 آزمايش دوم: آزمايش اول:

  
  

  باشد و دربخش N=240 و  mWb 0.4 ، اگر شار گذرنده  از هسته 1- 2 شكليسيستم مغناطيدر س - 7
 1.4 (Sheet Steel)ي ورق فوالد  و در بخشT 0.9 شار يهسته چگال(Cast Steel) يختگيفوالد ر

Tي در محل اتصال بخش هايو از شكاف هوائ( مربع باشد يختگي  باشد و سطح مقطع  بخش فوالد ر 
  ) : نموديهسته به هم بتوان چشم پوش

   )a , b(د يين نمايين دو بخش را تعي اي ابعاد الزم برا–الف 
  ديچ را به دست آوريم پي از سيان الزم عبوري  جر- ب 
  د يي رالكتانس آن رسم نمايستم را با ذكر اندازه پارامتر هاين سي ايسي مدار معادل مغناط– ج

  . داده شده است2- 2 - ن دو ماده در شكلي ا B-Hمشخصه 

 يسيستم مغناطيس : 1- 2شكل  يسي  دو ماده مغناط B-Hمشخصه  :  2- 2شكل 

  
  


