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  1385 خرداد, دانشگاه آزاد اسالمي, نيك دانشكده فني و مهندسيتكگروه الكترو - 1مدار فرمان آزمون كتبي درس كارگاه                                      بسمه تعالي

  :نام و نام خانوادگي

 )نمره 1(هاي ستاره و مثلث چه نسبتي با هم دارند؟توان اتصال-1

  )نمره 1(. را بيان نمائيد) سيمه 4(ها در سيستم سه فاز همراه با سيم نول  رنگ سيم -2

  )نمره 5/1(؟ دهند نشان ميهاي فرمان و وسايل خبري را با چه حروفي  با توجه به استاندارد جديد نام گذاري مدارات فرمان؛ كنتاكتورهاي كمكي، رله -3

  )نمره 5/1( ؟و كليد تابع دور در مدارهاي فرمان چيست) ميكرو سويچ(كاربرد ليميت سويچ  -4

  )نمره 2( . ولتاژ عايقي نامي و جريان دائمي يك كنتاكتور را تعريف و عالئم اختصاري آنها را بيان كنيد -5

  )نمره 2( .شوند؟ شرح دهيد م ميبه چند دسته كلي تقسي) تايمرها(رله هاي زماني  -6

  )نمره 5/1( ؟گردد شود چگونه تعيين مي و اندازه فيوزي كه براي حفاظت موتوري كه با اتصال ستاره مثلث به شبكه وصل مي) تندكار، كندكار(نوع  -7

  )نمره 1(؟ بر روي پالك يك موتور چيست)  λλ( مفهوم اين عالمت  -8

  )نمره 5/1( اي و بعد از چه مدت؟ بيشتر شود آيا مدار بايد قطع شود؟ با چه وسيله% 50موتور از جريان نامي آن چنانچه جريان عبوري از  -9

  )نمره 1( چقدر است؟  4/8هاي  هاي سنكرون موتور داالندر با تعداد قطب سرعت -10

بـه)مدار فرمان راه اندازي دستي ستاره مثلـث موتـور(در مدار فرمان زير -11
  )نمره 5/1( .وسايل مناسب جايگزين كنيد  Zو   Yو   Xجاي  

  

      

  )نمره 1(در مدار فرمان زير چيست؟   Bعلت استفاده از المان -12

  

  

  

  

  

X   :  

Y   :  

Z   :  



  2  شماره صفحه  93 تير ماه  تاریخ تهیه 84-85 دومپايان ترم نيمسال تئوري سواالت آزمون 

   

www.Ghaffarpour.ir   حسين غفارپور: استاد                                                          1 - مدارهاي فرمان: درس
 

 )نمره 2(.مدار قدرت مربوط به راه اندازي موتور داالندر را تكميل كنيد-13

  

  )نمره 5/1(. نام عالئم اختصاري زير را بنويسيد-14

  

      

..........................  ..........................  ..........................  
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