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 שאלות. 8בשאלון זה 

 .נקודות 20שאלות בלבד. ערך כל שאלה הוא  5יש לענות על 

 נקודות. 100סה"כ: 

 תקשורת חיצונית(. במחשב כף יד או במחשבון עם)אין להשתמש  .מחשבון .1 

 חומר ההרצאות. אין להוציא דפים מהקלסר. עם בלבד אחד קלסר .2

 שני ספרי לימוד. .3

 .הנבחנים בין ומחשבונים ספרים, עזר חומר להעביר אין

 .מובנות שהן ולוודא, הבחינה שאלות כל ואת השער בדף ההנחיות את בעיון לקרוא יש .1 

 בעמוד לרשום יש המבחן בסיום. ריק הבחינה במחברת הראשון העמוד את להשאיר יש .2

 לא. זה בעמוד כתיבתן סדר לפי ייבדקו התשובות. לבדיקה התשובות מספרי את זה

 .עודפות תשובות ייבדקו

 .ברור יד בכתב, בלבד בעט התשובות את לכתוב יש .3

 צורך אין. הסעיף ואת השאלה מספר את ולציין חדש בעמוד תשובה כל להתחיל יש .4

 .עצמה השאלה את להעתיק

 העמוד בראש" טיוטה" המילה את לרשום יש. בלבד הבחינה במחברת לכתוב יש טיוטה .5

 .ייבדק שלא כדי הכתוב על קו ולהעביר

 .נפרדת תשובה לתת יש שבשאלה סעיף לכל !סעיפים לאחד אין .6

 המתמטי הביטוי מוצג שבה תשובה היא בחישובים הכרוך שאלה לסעיף מלאה תשובה .7

 באמצעות מוצגת החישוב ותוצאת, בביטוי מוצבים הערכים, החישוב ייעשה שלפיו

 .ויחידות מספר

 המופיע נתון או קודם חישוב של תוצאה להיות חייב מתמטי בביטוי המוצב מספר כל .8

 .השאלה בגוף

 .המתמטי בביטוי הערכים הצבת את להציג מהצורך פוטר במחשבון השימוש אין .9

 .כלל בניקוד תזכה לא בה מוצגת הפתרון דרך שאין או מנומקת שאינה תשובה .10

 במחברת במפורש זאת לציין עליך, בשאלה שגוי נתון קיים או נתון חסר להערכתך אם .11

 להסביר חובה. השאלה בפתרון להמשיך לך שיאפשר מתאים ערך ולבחור, הבחינה

 .הבחירה את ולנמק

 ! הבחינה מחדר בחינה מחברת או שאלון להוציא מוחלט איסור חל 
 .כאחד ולנבחנים לנבחנות מכוונות אך, זכר בלשון מנוסחות זה בשאלון ההנחיות

 !בהצלחה

 .עמודים 11 זה בשאלון
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 (.נקודות 20 – שאלה לכל) 8-1 השאלות מבין מהשאלות חמש על ענה

 

 1 שאלה

 של מקורב חשמלי תמורה מעגל. קטבים זוגות שלושה ,Y ,V440,Hz50: הם השראה מנוע נתוני

 :הבא באיור נראה המנוע פאזת

 

 

 1איור לשאלה 

 

: הם התמורה מעגל של הפרמטרים 082.01R,  19.01X,  07.0'

2R, 

 18.0'

2X, 2.7mX .של במהירות מסתובב המנוע מסוים בעומסrpm960. 

    אילו על. בחשבון נלקח לא מההפסדים שחלק ,סיבההמ מקורב נקרא זה מעגל  .א  ('נק 4)

 ?מדובר הפסדים                   

 .המנוע ידי על הנצרך הזרם את חשב  .ב  ('נק 8)

 .mI -המיגנוט זרם את חשב  .ג  ('נק 8)
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 2 שאלה

 .של קבועה במהירות דלק מנוע ידי על מסובב ,זר עירור בעל ,DC גנרטור

 התנגדות. V220-ל המתח יורד מסוים בעומס ואילו, בריקם V230של מתח מייצר הגנרטור

 ,מההפסדים 40% מהווים הגנרטור של הקבועים שההפסדים ,ידוע. 2.0 היא העוגן סליל

  (.בחשבון נלקחים אינם העירור הפסדי) הנתון בעומס המשתנים

 - לגנרטור הדלק מנוע שמספק ,המומנט מהו

 ?הנתון בעומס פועל הגנרטור כאשר  .א  ('נק 12)

 ?בריקם פועל הגנרטור כאשר  .ב    ('נק 8)
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 3 שאלה

 .אחת פאזה רעבו סינכרוני גנרטור של וקטורית דיאגרמה מוצגת באיור

 

 

 3איור לשאלה 

AE- פאזי מ"כא. 

phV- פאזי מתח. 

AI- פאזי זרם. 

AR- הסליל התנגדות. 

sX- הסליל של סינכרוני היגב. 

- המופע זווית. 

- העומס זווית. 

 

  מגיעים איך. השראי אופי בעל הוא הגנרטור של העומס ,הוקטורית הדיאגרמה לפי  .א  ('נק 6)

 ?זו למסקנה                   

  את נמק .AE,מ"הכא גודל את קובעים אשר ,המערכת בפעולת הגורמים מהם  .ב  ('נק 8)

 .המתאימות נוסחאותה עזרתב התשובה                   

  התנגדותי הוא העומס בוש ,למקרה הוקטורית הדיאגרמה את איכותי באופן סרטט  .ג  ('נק 6)

 .טהור                  
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 4שאלה 

:הבא ביטויה ידי על מתואר ,זר עירור בעל ,ישר לזרם מנוע של מכני אופיין

nnTM  06.080)( 

 :הבא ביטויה ידי על מתואר מסוים עומס של מכני אופיין

nnTLD  02.020)( 

ביחידות העומס ידי על שנדרש מומנט - Nm ,LDT ביחידות המנוע שמפתח מומנט -MT:תוןנ

Nm,n- ביחידות הסיבוב מהירות rpm .העומס של השקול( האינרציה) התמדהה מומנט 

2sec4NmJ הוא המנוע ורוטור  .מנוחה ממצב המערכת את מתניעים. 

 (.הקבועה במהירות התייצבות לאחר) המתמיד צבמ, בssnמערכת, ה מהירות את מצא  .א  ('נק 6)

 .       ההתנעה בתהליך ,t)(,בזמן המהירות השתנות ביטוי את כתוב  .ב ('נק 14)

 ?ההתנעה תהליך של הזמן קבוע מהו .המנוע ציר של הזוויתית המהירות -:נתון

 . של כפונקציות ,LDT-ו MT,המומנטים ביטויי את לתאר יש: 'ב סעיף של לפתרון הנחייה
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 5שאלה 

 .kV4.2/12,Hz50,פאזי חד, מתח מוריד שנאי נתון

: השנאי של הבאים הפרמטרים נמדדו 71R , 3.02R ,191X , 75.02X .

  :הבא באיור המתואר ,תמורה במעגל משתמשים לחישובים

 

 

 5איור לשאלה 

 

! :נתון

21 RRReq  ,!

21 XXX eq . 

  הספק בגורםA55.1 של זרם נמדד ,kV12 של במתח בהזנתו ,בריקם השנאי בפעולת

256.0cos 0  מפגר. 

 .kV12הוא ההזנה מתח כאשר ,מפגר 0.8 של ההספק בגורם A40 הצורך ,עומס מזין השנאי

 .השנאי ידי על הנצרך ,הזרם את חשב  .א  ('נק 10)

 .העומס פני על המתח את חשב  .ב  ('נק 10)
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 6 שאלה

 מהזרם 6-5 -פי גדול אשר ,ההתחלתי הזרם של חדה לעליה גורם השראה למנוע מלא מתח חיבור

 מספר יוצר גדול התנעה זרם. המנוע של העמסתו מידת עם קשר ללא וזאת, המנוע של הנומינלי

  רכה התנעה לבצע נהוג ההתנעה זרם את להקטין כדי .מכניות והן חשמליות הן -בעיות

(soft start )המלא למתח ועד הנדרש המינימלי ערךהמ ,המנוע הדקי על המתח שינוי ידי על, 

 מסוג הספק התקני על מבוסס רכה להתנעה האלקטרוני המתנע. ומבוקרת חלקה, רציפה בצורה

 המחוברים , SCR-ה התקני משני המורכב ,מעגל נמצא פאזי התלת המנוע של פאזה בכל.  SCR-ה

 :הרך המתנע של תרשים מוצג לשאלה' א באיור. גב אל גב

 

 

 6לשאלה  'א איור                                                     
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: הזמן כפונקציית ההתנעה בתהליך הנצרך ,הזרם של עקומות שתי מוצגות לשאלה' ב באיור

 :הרך המתנע דרך -יהיוהשנ( הנומינלי המתח קבלת) ישיר חיבור -אחתה

 

 

 6לשאלה  'ב איור

 

 ?בהתנעה גדול זרם השראה במנוע מתפתח למה ,בקצרה הסבר  .א  ('נק 6)

  מהמתח קטן המתח כאשר ,המנוע של אחת בפאזה המתח גל את איכותי באופן תאר  .ב  ('נק 8)

 .                                                                                                 הנומינלי                   

  יש משוב סוג איזה. משוב מעגל ללא המדויקת הזרם הגבלת את להשיג ניתן לא  .ג  ('נק 6)

 ?עליו מבוסס המשוב שמעגל ,המכשיר מהו ?במערכת להתקין                  
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 7שאלה 

. 2700W  ,250V  ,1000rpm  ,%90: הם זר עירור בעל DC מנוע של נומינליים נתונים

 היא העוגן סליל התנגדות 2.1aR. 

  ההפסדים אתו ,cuP ,המשתנים ההפסדים את ,aI, בעוגן הנומינלי הזרם את חשב  .א  ('נק 8)

 .הנומינלי במצב ,constP ,(ומגנטיים מכניים) הקבועים                   

  הנח. הנומינלי מהזרם 25% צורך הוא בוש ,במצב ופועל ,הנומינלי במתח מוזן המנוע  .ב  ('נק 8)

  את השווה? זה במצב המנוע נצילות תהיה מה. משתנים אינם הקבועים שההפסדים                   

 ?מכך המתבקשת המסקנה מהי. הנומינלית הנצילות עם התוצאה                   

 :המנוע פעולת מאפייני תלשלוש נתייחס  .ג  ('נק 4)

 .ההזנה מתח (1                  

 .המנוע ציר על מומנט (2                  

  .העוגן במעגל התנגדות (3                  

                                ? הנצרך הזרם על ישפיע( ההרשימ מתוך בלבד אחד) מאפיין  איזה של שינוי                   

 .תשובתך את נמק                   
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 8 שאלה

היא בסטטור אחת פאזה של התנגדות. קטבים Y  ,400V  ,50Hz  ,4: הם השראהה מנוע נתוני

54.0. של זרם צורך, 3% של בהחלקה המנוע מסתובב מסוים עבודה במצב A25 ההספק בגורם 

 . W400 -ל ושווים קבועים הם הברזל הפסדי .85.5% של ובנצילות מפגר 0.85

 .וברוטור בסטטור החשמליים ההפסדים את מצא .א( 'נק 6)

 .בריקם המומנט אתו המכניים ההפסדים את מצא .ב( 'נק 4)

 .outT, המנוע ציר על והמומנט ,emT ,האלקטרומגנטי המומנט את חשב. ג ('נק 4)

  ישפיע הדבר איך (.בריקם פועל המנוע) המנוע מציר המכני העומס את מנתקים. ד( 'נק 6)

  , הנצרך הזרם, המנוע מהירות: הבאים המאפיינים על( שינוי ללא נשאר או גדל, קטן)                

 .תשובתך את לנמק צורך אין ?והנצילות פקסהה גורם                

 

 

 

 

 

 

 

 

 !בהצלחה

 ט"למה שמורות הזכויות כל©

 



  2018ת חשמל והינע, מועד א' קיץ , מכונו 90619מחוון לשאלון 

 מספר

 שאלה

 מספר 

 סעיף

 ניקוד

 לשאלה

 רמת  מטרת השאלה

הערכה 

 )אחוזים(

 100 תמורה הבנת מעגל  4 א 1

חישובי מכונת חשמל בעזרת מעגל  8 ב 1

 תמורהה

100 

חישובי מכונת חשמל בעזרת מעגל  8 ג 1

 תמורהה

100 

 DC 100הבנת המרת אנרגיה בגנרטור  12 א 2

 DC 100הבנת המרת אנרגיה בגנרטור  8 ב 2

הבנת דיאגרמה וקטורית של גנרטור  6 א 3

 סינכרוני

100 

הבנת גורמים המאפשרים פעולת  8 ב 3

 הגנרטור

100 

 100 הבנת דיאגרמה וקטורית של הגנרטור 6 ג 3

 100 הבנת אופיין מכני של המנוע 6 א 4

 100 חישובים דינמיים במנועים 14 ב 4

 100 חישובי השנאי בעזרת מעגל התמורה 10 א 5

 100 חישובי השנאי בעזרת מעגל התמורה 10 ב 5

 AC 100הבנת תהליך התנעה של מנוע  6 א 6

 100 ידיעת רכיבי הספק אלקטרוניים 8 ב 6

 100 הכרת מעגל משוב למתנע 6 ג 6

 DC 100חישובים במנוע  8 א 7

 DC 100הבנת מצבי הפעולה של מנוע  8 ב 7

 DC 100הבנת פרמטרים במנוע  4 ג 7

 100 חישובים במנוע השראה 8 א 8

 100 חישובים במנוע השראה 6 ב 8

 100 חישובים במנוע השראה 6 ג 8
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