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« هب انم خدا »

{

}

(این فایل آخر ین بار در تار یخ  1401/02/12بروزرسانی شده است)

تذکر مهم:

ً
 .1سرفصلهای ذکر شده در قسمت ذیل ثابت نبوده و ممکن است برحسب نیاز (مثال بدلیل حل تستهای سالهای جدید ،ارائۀ تستهای بیشتر ،تغییرات احتمالی در
سرفصلهای مصوب وزارت علوم و  )...بروزرسانی شود .الزم بذکر است استفاده از این بروزرسانیهای احتمالی برای کلیۀ عز یزانی که این بستۀ آموزشی را
خریداری نموده باشند ،رایگان خواهد بود.

فصل اول :مبانی مدا راهی مغناطیسی
 -1مقدمه ای بر ماشین های الکتریکی یک
 -2سیمپیچ
 -3تأثیر هسته بر میدان مغناطیسی
 -4مدار مغناطیسی
 -5بررسی نمودار مغناطیسی
 -6قانون آمپر بخش اول
 -7قانون آمپر بخش دوم
 -8تحلیل مدار مغناطیسی
 -9رلوکتانس و اندوکتانس مغناطیسی
 -11مدار معادل مغناطیسی
 -11تمرین مدار معادل مغناطیسی
 -12تحلیل مدار مغناطیسی در حضور منبع مستقیم
 -13تحلیل مدار مغناطیسی در حضور منبع متناوب
 -14تست ارشد 87
 -15سیستم چندتحریکه
 -16تمرین محاسبه سیستم چندتحریکه
 -17اندوکتانس خودی در سیستم چندتحریکه
 -18تمرین اندوکتانس خودی در سیستم چندتحریکه
 -19اندوکتانس متقابل در سیستم چندتحریکه
 -21تست ارشد 88

خاهن ربق (وبسایت رسمیاستاد تقوی)
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 -21تست ارشد آزاد 89
 -22تست ارشد 91
 -23تست ارشد 92
 -24تست ارشد 95
 -25تست ارشد 95
 -26بررسی سیستم خطی و غیرخطی
 -27محاسبه طول متوسط هسته
 -28تست ارشد 89
 -29تست ارشد 91
 -31محاسبۀ ولتاژ القایی در سیمپیچ بخش اول
 -31محاسبۀ ولتاژ القایی در سیمپیچ بخش دوم
 -32محاسبۀ ولتاژ القایی در سیمپیچ بخش سوم
 -33تست ارشد 88
 -34ارشد آزاد 89
 -35تست ارشد 99
 -36مفهوم شار پراکندگی
 -37رابطه بین رلوکتانس و اندوکتانس بخش اول
 -38رابطه بین اندوکتانس و رلوکتانس بخش دوم
 -39تست ارشد 98
 -41بررسی دو سیمپیچ موازی
 -41تست ارشد -88روش اول
 -42تست ارشد -88روش دوم
 -43تست ارشد 72
 -44بررسی سیمپیچ اتصال کوتاه در حضور منبع مستقیم
 -45بررسی سیمپیچ اتصال کوتاه در حضور منبع متغیر
 -46تست ارشد -87روش اول
 -47تست ارشد -87روش دوم
 -48تست ارشد -93روش اول
 -49تست ارشد -93روش دوم
 -51تلفات هیسترزیس بخش اول
 -51تلفات هیسترزیس بخش دوم
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 -52تلفات هیسترزیس بخش سوم
 -53تلفات فوکو
 -54تلفات هسته در آزمایشهای مختلف
 -55حل تست ارشد 93
 -56حل تست ارشد 94
 -57حل تست ارشد 97
 -58تأثیر ابعاد هسته در تلفات هسته
 -59تأثیر تغییر چگالی میدان در تلفات هسته
 -61تأثیر تغییر ولتاژ در تلفات هسته
 -61تست دکتری 92
 -62تست دکتری 93
 -63هارمونیک در هسته غیرخطی

فصل دوم :اصول تبدیل ارنژی الکتروم کانیکی
 -1مقدمه

 -2اصول تبدیل انرژی بخش اول
 -3اصول تبدیل انرژی بخش دوم
 -4تبدیل انرژی در سیستم تکتحریکه
 -5حل مثال کاربردی برای یافتن حالت تعادل
 -6انرژی ذخیره شده در سیستم تکتحریکه
 -7مفهوم انرژی و کوانرژی
 -8تست ارشد 81
 -9تست ارشد 84
 -11تست ارشد 87
 -11کار مکانیکی انجام شده در سیستم تکتحریکه
 -12تست ارشد 83
 -13تست ارشد 87
 -14تست ارشد  - 93روش اول
 -15تست ارشد  - 93روش دوم
 -16انرژی و کوانرژی در سیستم چندتحریکه
 -17محاسبه نیرو با استفاده از انرژی
 -18محاسبه نیرو با استفاده از کوانرژی

خاهن ربق (وبسایت رسمیاستاد تقوی)
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 -19تست ارشد 76
 -21تست ارشد 81
 -21محاسبه نیرو درسیستم خطی و حرکت خطی
 -22تست ارشد 83
 -23تست ارشد 83
 -24تست ارشد 84
 -25تست ارشد 85
 -26تست ارشد 85
 -27تست ارشد 85
 -28تست ارشد 86
 -29تست ارشد -89روش اول
 -31تست ارشد -89روش دوم
 -31تست ارشد -91روش اول
 -32تست ارشد -91روش دوم
 -33تست ارشد 92
 -34تست ارشد 94
 -35تست ارشد 96
 -36تست ارشد 97
 -37تست ارشد 98
 -38تست ارشد  1411روش اول
 -39تست ارشد  1411روش دوم
 -41تست ارشد 95
 -41محاسبه انرژی در سیستم چند تحریکه
 -42محاسبه نیرو در سیستم چند تحریکه
 -43محاسبه جریان و شاردور در سیستم چند تحریکه
 -44تست ارشد 86

با آرزوی بهترینها  -خاهن ربق (وبسایت رسمی استادتقوی)
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