
حضرت علي(ع): دانش راهبر نيکويي براي ايمان است
کارشناسی

عنــوان درس
رشته تحصیلی/کد درس

سري سوال زمان آزمون (دقیقه) : تستیتعداد سواالت : تستی تشریحیتشریحی

۱مباني مهندسي برق,مباني مهندسي برق 

يك ۱ ۲۰۴۰ ۵۸۰ :::
:

:

: :

( مهندسي صنايع,مهندسي صنايع (چندبخشي ),مهندسي مديريت اجرايي (چندبخشي ),مهندسي مديريت پروژه (چندبخشي
۱۱۲۲۰۱۰ - ,  - ,مهندسي مكانيك .,مهندسي نفت - صنايع۱۳۱۹۰۰۷مهندسي نفت - طراحي فرآيندهاي صنايع نفت 

۱۳۱۹۰۳۴گاز,مهندسي نفت - طراحي فرآيندهاي صنايع نفت,مهندسي نفت - صنايع نفت

مدار معادل تونن مدار شكل زير كدام گزينه است؟                                                                   
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-
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..

استفاده از ماشين حساب ساده , ماشين حساب مهندسي مجاز است
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حضرت علي(ع): دانش راهبر نيکويي براي ايمان است
کارشناسی

عنــوان درس
رشته تحصیلی/کد درس

سري سوال زمان آزمون (دقیقه) : تستیتعداد سواالت : تستی تشریحیتشریحی

۱مباني مهندسي برق,مباني مهندسي برق 

۲۰۴۰ يك۱ ۵۸۰ :::
:

:

: :

مهندسي صنايع,مهندسي صنايع (چندبخشي ),مهندسي مديريت اجرايي (چندبخشي ),مهندسي مديريت پروژه (چندبخشي )
 - ,مهندسي مكانيك .,مهندسي نفت - صنايع۱۳۱۹۰۰۷ - ,مهندسي نفت - طراحي فرآيندهاي صنايع نفت ۱۱۲۲۰۱۰

۱۳۱۹۰۳۴گاز,مهندسي نفت - طراحي فرآيندهاي صنايع نفت,مهندسي نفت - صنايع نفت

 كدام است؟                                   ABمدار معادل نورتون مدار شكل زير از دو سر 
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حضرت علي(ع): دانش راهبر نيکويي براي ايمان است
کارشناسی

عنــوان درس
رشته تحصیلی/کد درس

سري سوال زمان آزمون (دقیقه) : تستیتعداد سواالت : تستی تشریحیتشریحی

۱مباني مهندسي برق,مباني مهندسي برق 

۲۰۴۰ يك۱ ۵۸۰ :::
:

:

: :

مهندسي صنايع,مهندسي صنايع (چندبخشي ),مهندسي مديريت اجرايي (چندبخشي ),مهندسي مديريت پروژه (چندبخشي )
 - ,مهندسي مكانيك .,مهندسي نفت - صنايع۱۳۱۹۰۰۷ - ,مهندسي نفت - طراحي فرآيندهاي صنايع نفت ۱۱۲۲۰۱۰

۱۳۱۹۰۳۴گاز,مهندسي نفت - طراحي فرآيندهاي صنايع نفت,مهندسي نفت - صنايع نفت

ثابت زماني در مدار مرتبه اول شامل سلف و مقاومت كدام است؟

L
RRL

R
LL
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۱234

-

....

پاسخ يك مدار مرتبه اول را مي توان به دو بخش تقسيم نمود. آن دو بخش كدامند؟

پاسخ دائمی، گذراپاسخ دائمی، ورودي صفر
پاسخ گذرا، حالت صفرپاسخ گذرا، ورودي صفر

4

۱2

34

-

..

..

زاويه فاز بين جريان و ولتاژ در سلف چگونه است؟

 درجه از جریان جلوتر است90ولتاژ  درجه از جریان عقب تر است90ولتاژ 
 درجه نسبت به ولتاژ جلوتر است180جریان ولتاژ و جریان همفاز هستند 
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۱2

34

-

..

..

 ولت و۱۰۰ ميلي هانري متصل شده و مدار توسط منبع سينوسي ۳۱/۴ اهمي به طور سري به يك خود القاي ۷يك مقاومت 
 هرتز تغذيه مي شود. جريان مدار چند آمپر است؟۵۰فركانس 

8/22/61/253/18
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....

، زاويه فاز مدار چند است؟۵در سوال 

 درجه وتقدم 55/1 درجه وتاخیر55/1 درجه وتقدم34/9 درجه وتاخیر34/9
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....

 اهمي به صورت سري به هم متصل شده اند . در صورتيكه ولتاژ متناوب۱۰ اهمي و يك راكتانس القايي ۵يك مقاومت 
 اهم چقدر است؟۵ ولت باشد توان تلف شده در مقاومت ۲۰۰اعمالي به دو سر مدار 

 وات 3580 وات2000 وات1600 وات800
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....

اختالف فاز ولتاژهاي سه فاز چند درجه است؟

صفر1206090
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-

....

در منحني مغناطيس شوندگي مواد فرومغناطيس، رفتار ضريب نفوذپذيري مغناطيسي نسبي با افزايش شدت مغناطيس
كنندگي چگونه است؟

ابتدا افزایش می یابد و سپس ثابت می شود.ابتدا افزایش و سپس کاهش می یابد.

ابتدا کاهش و سپس افزایش می یابد.همواره ثابت است
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حضرت علي(ع): دانش راهبر نيکويي براي ايمان است
کارشناسی

عنــوان درس
رشته تحصیلی/کد درس

سري سوال زمان آزمون (دقیقه) : تستیتعداد سواالت : تستی تشریحیتشریحی

۱مباني مهندسي برق,مباني مهندسي برق 

۲۰۴۰ يك۱ ۵۸۰ :::
:

:

: :

مهندسي صنايع,مهندسي صنايع (چندبخشي ),مهندسي مديريت اجرايي (چندبخشي ),مهندسي مديريت پروژه (چندبخشي )
 - ,مهندسي مكانيك .,مهندسي نفت - صنايع۱۳۱۹۰۰۷ - ,مهندسي نفت - طراحي فرآيندهاي صنايع نفت ۱۱۲۲۰۱۰

۱۳۱۹۰۳۴گاز,مهندسي نفت - طراحي فرآيندهاي صنايع نفت,مهندسي نفت - صنايع نفت

يك سيم حامل جريان در ميدان مغناطيسي و به صورت عمود بر خطوط ميدان قرار گرفته است. چگالي شار مغناطيسي
 آمپر از باال به پايين۰/۵ متر و جريان آن ۱ وبر بر متر مربع و جهت آن به سمت خارج صفحه است. اگر طول سيم ۰/۲۵

صفحه باشد دامنه و جهت نيروي القا شده بر سيم را محاسبه كنيد.  

 و به سمت راست0/25 و به سمت راست 0/125
 و به سمت چپ0/25 و به سمت چپ0/125
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 متر بر ثانيه در يك ميدان مغناطيسي و به سمت راست حركت مي۱۰شكل زير يك هادي را نشان مي دهد كه با سرعت
 متر است و زاويه اي كه۱ وبر بر متر مربع و جهت آن به سمت خارج صفحه است.طول سيم ۰/۵كند. چگالي شار مغناطيسي 

 درجه مي باشد. دامنه و پالريته ولتاژ القايي چقدر است؟۳۰سيم با خط عمود مي سازد برابر 

                                                                                                                                    

                                                                                                

 ولت ، سر مثبت پایین8/66 ولت ، سر مثبت باال8/66
 ولت ، سر مثبت پایین 4/33 ولت ، سر مثبت باال4/33
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34
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 اهم۰/۰۶ اهم و مقاومت سيم پيچ ثانويه ۰/۲۵داراي مقاومت سيم پيچ اوليه KVA10 ولت و۲۲۰/۱۱۰يك ترانسفورماتور 
مي باشد. جريان هاي اوليه و ثانويه در بار نامي و در طرف اوليه كدام گزينه است؟

. , .I A I A 1 245 45 45 45. , .I A I A 1 2909 45 45

. , .I A I A 1 2909 909. , .I A I A 1 245 45 909
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حضرت علي(ع): دانش راهبر نيکويي براي ايمان است
کارشناسی

عنــوان درس
رشته تحصیلی/کد درس

سري سوال زمان آزمون (دقیقه) : تستیتعداد سواالت : تستی تشریحیتشریحی

۱مباني مهندسي برق,مباني مهندسي برق 

۲۰۴۰ يك۱ ۵۸۰ :::
:

:

: :

مهندسي صنايع,مهندسي صنايع (چندبخشي ),مهندسي مديريت اجرايي (چندبخشي ),مهندسي مديريت پروژه (چندبخشي )
 - ,مهندسي مكانيك .,مهندسي نفت - صنايع۱۳۱۹۰۰۷ - ,مهندسي نفت - طراحي فرآيندهاي صنايع نفت ۱۱۲۲۰۱۰

۱۳۱۹۰۳۴گاز,مهندسي نفت - طراحي فرآيندهاي صنايع نفت,مهندسي نفت - صنايع نفت

 ، مقاومت كل سيم پيچ ها در طرف اوليه چه قدر است؟۹در سوال 

 اهم0/1225 اهم 0/0625 اهم0/24 اهم 0/49
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ماشين سنكرون از اين جهت ماشين سنكرون ناميده مي شود كه:

در هر شرایطی در سرعت و فرکانس ثابت کار می کند

در شرایط ماندگار در سرعت ثابت و فرکانس متغیر کار می کند

در هر شرایطی در سرعت ثابت و فرکانس متغیر کار می کند

در شرایط ماندگار در سرعت و فرکانس ثابت کار می کند
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 كدام است؟رابطه تعيين مقطع كابل برحسب افت ولتاژ مجاز 

cosLI
aV

 2cosLI
aV

 200cosLI
aV

 LI
aV
2
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رابطه موجود بين مقاومت هاي پل وتسون در شكل زير در حالت تعادل كدام است؟       

   

R R R R1 2 3 4R R R
R

1
2 4

3

R R R R1 4 2 3R R R
R

1 3 4
2
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 ميلي آمپر مي۵ اهم و انحراف كامل آن در همگام عبور جريان ۵قسمت متحرك دستگاه با بوبين گردان داراي مقاومت 
 آمپر استفاده شود. مقاوت شنت مورد نياز را۵باشد. از اين قسمت متحرك قرار است در يك آمپر متر با حداكثر انحراف 

محاسبه كنيد.

0/005010/05010/5010/000501

18
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حضرت علي(ع): دانش راهبر نيکويي براي ايمان است
کارشناسی

عنــوان درس
رشته تحصیلی/کد درس

سري سوال زمان آزمون (دقیقه) : تستیتعداد سواالت : تستی تشریحیتشریحی

۱مباني مهندسي برق,مباني مهندسي برق 

۲۰۴۰ يك۱ ۵۸۰ :::
:

:

: :

مهندسي صنايع,مهندسي صنايع (چندبخشي ),مهندسي مديريت اجرايي (چندبخشي ),مهندسي مديريت پروژه (چندبخشي )
 - ,مهندسي مكانيك .,مهندسي نفت - صنايع۱۳۱۹۰۰۷ - ,مهندسي نفت - طراحي فرآيندهاي صنايع نفت ۱۱۲۲۰۱۰

۱۳۱۹۰۳۴گاز,مهندسي نفت - طراحي فرآيندهاي صنايع نفت,مهندسي نفت - صنايع نفت

 را بيابيد.                                              I وات داشته باشد جريان تغذيه ۴۰ افت انرژي به ميزان R1در مدار شكل زير اگر
                                                                                      

                                                                                                 

3461
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مقدار متوسط يك ولتاژ سينوسي در طول نيم سيكل كدام گزينه است؟

صفر
mv2mv

2mv
2
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 اهمي و توان داده شده به مدار را محاسبه كنيد. ۱۵در مدار شكل زير اختالف پتانسيل در مقاومت 
                                                                                                                                              

1-

سواالت تشريحي
 نمره۱,۴۰ 
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حضرت علي(ع): دانش راهبر نيکويي براي ايمان است
کارشناسی

عنــوان درس
رشته تحصیلی/کد درس

سري سوال زمان آزمون (دقیقه) : تستیتعداد سواالت : تستی تشریحیتشریحی

۱مباني مهندسي برق,مباني مهندسي برق 

۲۰۴۰ يك۱ ۵۸۰ :::
:

:

: :

مهندسي صنايع,مهندسي صنايع (چندبخشي ),مهندسي مديريت اجرايي (چندبخشي ),مهندسي مديريت پروژه (چندبخشي )
 - ,مهندسي مكانيك .,مهندسي نفت - صنايع۱۳۱۹۰۰۷ - ,مهندسي نفت - طراحي فرآيندهاي صنايع نفت ۱۱۲۲۰۱۰

۱۳۱۹۰۳۴گاز,مهندسي نفت - طراحي فرآيندهاي صنايع نفت,مهندسي نفت - صنايع نفت

 اهمي را در شبكه زير محاسبه كنيد.۱۵با استفاده از قضيه جمع آثار جريان در مقاوت 
                                                                                                                              

 نمره۱,۴۰ -2

 اهمي متصل شده است. مدار۷۵ ميلي هانري به طور سري به يك مقاومت خالص ۳۱۸يك اندوكتانس خالص 
 ولت است. ولتاژ۱۵۰ اهمي برابر ۷۵ هرتز تغذيه مي شود و ولتاژ دو سر مقاومت ۵۰توسط يك منبع سينوسي 

تغذيه مدار را محاسبه كنيد. 

 نمره۱,۴۰ -3

)يك امپدانس  )j 3 ) به طور سري با يك امپدانس 4 )j 5 متصل شده است.اگر ولتاژي برابر با8
( )j V80 به مدار اعمال گردد، توان مصرف شده در مدار را محاسبه كنيد.60

 نمره۱,۴۰ -4

 سانتي متر مربع۱۲ سانتي متر و سطح مقطع هسته برابر ۴۰طول متوسط مسير يك هسته فرو مغناطيسي برابر 
 دور مي باشد. رلوكتانس مسير شار۴۰۰ و كالف هسته داراي ۴۰۰۰مي باشد. نفوذپذيري مغناطيسي نسبي هسته 

)را محاسبه كنيد.  * )  
 

74 10

 نمره۱,۴۰ -5
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