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پرسشهای پایان فصل)1(
1( اجزای اصلی یک ترانسفورماتور را نام برده و وظیفه 

هر یک را بنویسید.
2( ورودی یک ترانس��فورماتور به منبع ولتاژ مستقیم 

متصل شده است،خروجی آن چند ولت است؟چرا؟
3( عوامل موثر در مقدار ولتاژ القایی ثانویه ترانسفورماتور 

را بیان کنید.
4( ویژگی های یک ترانسفورماتور ایده آل را نام ببرید.
5( محل نقطه کار ترانسفورماتورهای قدرت و اندازه گیري را 

روی منحنی اشباع نشان دهید و آن را تحلیل کنید.
6( چگون��ه جریان اولیه با افزایش بار ترانس��فورماتور 

بیشتر  مي شود؟
7( در چه ش��رایطی از جریان بي باري در برابر جریان 

واقعی ترانسفورماتور صرفنظر  مي شود؟
8( هر چه تلفات هس��ته بیشتر باش��د مقدار مقاومت 

الکتریکی مدل شده برای آن ..............)کمتر-بیشتر(است.
9(مدار معادل ترانس��فورماتوری را ترسیم کنید که از 

تلفات هسته آن صرفنظر شده باشد.
10( منظور از شار پراکندگی چیست؟

11( چرا افزایش ولتاژ ورودی ترانس��فور ماتور بیش از 
حد نامی مجاز نیست؟

12( دیاگرام برداری ترانسفورماتور با بار اهمی- سلفی 
را از دیدگاه اولیه رسم کنید.

   U'2=U1، 13( آیا امکان دارد در ترانسفورماتور زیر بار
گردد؟) کدام نوع بار؟(

14( تلف��ات هیس��ترزیس یک ترانس��فورماتور به چه 
عواملی بستگی دارد؟

15( ایجاد امپدانس داخلی مناس��ب در ترانسفورماتور 
جوشکاری چگونه انجام  مي شود؟

16( تفاوتهای عمده اتو ترانسفورماتور و پتانسیومتر را 
بنویسید.

17( دو عی��ب مه��م اتوترانس��فورماتور را نس��بت به 
ترانسفورماتور معمولی ،بنویسید.

18( کاربرد های اتوترانسفورماتور را بیان کنید.
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 U1 الف(ولتاژ
 I1 ب(جریان

ج(امپدانس انتقالی به اولیه      

7( نتایج بدست آمده از آزمایش بي باري و اتصال 
کوتاه مطابق ذیل مي باش��د:

 80w =در آزمایش بي باري مقادیر وات متر
  40 V =ولت متر
 20A = آمپرمتر

80 W =و در آزمایش اتصال کوتاه مقادیر وات متر
 400 V=ولت متر

آمپرمتر= A 2  مطلوب است:
الف( مقادیر تلفات آهنی- تلفات مسی نامی-جریان 
بي باري-جریان نامی-درصد ولتاژ اتصال کوتاه- جریان 

اتصال کوتاه دائم
ب( م��دار مع��ادل و مقادی��ر المان ه��اي م��وازی 

ترانسفورماتور
ج( مدار معادل و مقادیر المانهای س��ری به شرطی 

   X1 = 3X'2 ,  R1 = R'2 که
د( مدار معادل واقعی ترانسفورماتور با ذکر مقادیر

ه( م��دار معادل ترانس��فورماتور با احتس��اب تقریب 
اول،دوم و سوم

  ،  1000V/100Vواقع��ی ترانس��فورماتور  ی��ک  در   )8
مقاوم��ت معادل تلفات هس��ته2KΩ و راکتانس میدان 
اصلی 1000Ω مي باشد.جریان بي باري و تلفات هسته 

را با احتساب تقریب اول بدست آورید.

9(یک ترانس��فورماتور در بار نام��ی دارای افت ولتاژ 
اهم��ی 25 ولت و افت ولتاژ القایی 40ولت و ولتاژ نامی 
200ولت مي باش��د. ولتاژ دو سر بار را از دیدگاه اول در 

حاالت خواسته شده بدست آورید: 

مسائل پایان فصل)1(
1( نی��روی محرکه مغناطیس��ی بوبینی با 500 دور 
س��یم پیچ که از آن جری��ان 2 آمپر عبور مي کند چقدر 

است؟
 HZ 2( ترانس��فورماتوری طبق شکل زیر در شبکه
50 دارای هس��ته ای با چگالی شار T 1/25  مي باشد. 
ولتاژ القایی در سیم پیچ اولیه وثانویه را بدست آورید. 

8cm

3( یک ترانس��فورماتور با ضریب تبدیلa= 8 دارای 
2000 دور سیم پیچ در اولیه مي باشد. تعداد دور ثانویه 

چقدر است؟
4( مقاومت بار 0/04 اهم در ترانسفور ماتور با ضریب 

تبدیل a=10 در سمت اولیه چقدر دیده میشود؟
5( نس��بت تبدی��ل و عک��س نس��بت تبدی��ل یک 
ترانسفورماتور ی که دارای 1000 دور سیم پیچ اولیه و 

200 دور سیم پیچ ثانویه مي باشد را محاسبه کنید.
 6( ترانس��فورماتور ایده آل مطابق شکل زیر موجود 

است:

I1

U1

I2

U2= 40V

N1= 2N2

Z2

   








