
MUTLAKA OKUYUNUZ 

Sınava cep telefonu, fotoğraf makinesi, kamera, ders notu, kitap, cep bilgisayarı getirilmesi yasaktır.  Sınavda 

fonksiyonlu basit hesap makinası kullanılabilir. Soru kağıdına cevaplar dışında karalama yapmayınız. Sınav  cevap 

kağıdına  Öğrenci No, Ad, Soyad ve İmza tükenmez kalemle  yazılacaktır. Sınavda malzeme alışverişi yapmak ve 

görevlilere soru sormak, izinsiz yerinden kalkmak, cevap kağıdını başkalarının göreceği şekilde tutmak, ilave 

karalama kağıdı istemek yasaktır. Kurala uymayanların sınav kağıdı ilgili sınav gözetmeni tarafından alınır.  

Sınav süresi 100 dakikadır. 30 dk içinde sınavdan çıkmak yasaktır.        B A Ş A R I L AR... 

S.1. (30 Puan)  Rotoru sargılı relüktans motorunda endüktans ifadeleri aşağıdadır. 

Endüktanslar Henry boyutundadır.  

 

𝑳𝒓𝒓=0.5+4Sin
2
θ     𝑳𝒔𝒔=1+2Sin

2
θ        𝑳𝒔𝒓=1.5Sinθ 

 

Rotor açısal hızı 500 rad/s’dir. 

a) Rotor sargısı açık devre iken, stator sargısından is=10A’lik akım 

akarsa, rotor ve stator devresinde endüklenen gerilimleri bulunuz. 

b) Rotor sargısından ir=2A ve stator sargısından is=5A’lik akımlar 

akmakta iken oluşan momentin ifadesini bulunuz. 

c) Rotorun θ=0
0
 den θ=90

0
 gelmesi ile yapılacak işi bulunuz. 

d) Rotorun θ=0
0
 den θ=180

0
 gelmesi ile yapılacak işi bulunuz. 

 

S.2. (30 Puan)  220 V/110V ‘luk tek fazlı transformatörde R1=3Ω, X1=4Ω, 

R2=0.7Ω, X2=0.8Ω, RFE=∞ , Xm=∞ olarak veriliyor. İkincil sargıya (10+j4)Ω 

‘luk yük bağlansın. Bu durumda , 

 

a) Birincil Akımını(I1=?) 

b) İkincil akımını (I2=?) 

c) Birincil faz açısını (φ1=?) 

d) İkincil faz açısını (φ2=?) 

e) Endüklenen gerilimleri (E1=? ,  E2=?) 

f) Birincil görünür gücünü(S1=?) 

g) Birincil etkin gücünü(P1=?) 

h) Birincil etkin gücünü(Q1=?) 

i) İkincil görünür gücünü( S2=?) 

j) İkincil etkin gücünü(P2=?) 

k) İkincil tepkin gücünü(Q2=?;) 
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S.3. (30 Puan)   

 

 
 

Bir rölenin açık durum için mıknatıslanma eğrisi λ1=400i
2
 ve kapalı durum için 

mıknatıslanma eğrisi λ2=625i
2
 ‘dir. Sürekli durumda sargı akımı  3A’dir. 

  

a) Röle açıkken , sürekli durumda magnetik sistemde depo edilen  enerjiyi 

bulunuz. 

 

Rölenin devingen parçasının akımı sabit tutacak kadar hızlı devinerek 

kapandığını varsayalım. Bu durumda;  

 

b) Sürekli durumda,  sistemde depo edilen enerjiyi bulunuz. 

c) Devinim sırasında , gerilim kaynağından çekilen enerjiyi bulunuz. 

d) Devinim  sırasında rölenin yaptığı  işi bulunuz. 

 

Şimdi de, devingen parçanın gerilim kaynağından çekilen akım sabitt 

kalacak şekilde yavaş yavaş devindiğini düşünelim .Bu durumda, 

  

e) Sürekli durumda, sistemde depo edilen enerjiyi bulunuz. 

f) Devinim sırasında , gerilim kaynağından çekilen elektrik enerjisini bulunuz. 

g) Devinim sırasında rölenin yaptığı işi bulunuz. 

 

S.4 (30 Puan)  Dönme hareketi yapan bir elektromekanik dönüştürücünün 

sargısının toplam akısı, sargının akımına ve dönme açısına bağlı olarak 

aşağıdaki gibi değişmektedir. 

 

λ=
𝟖𝒊+𝟑

𝒊𝟐+𝟑𝒊+𝟐
 (𝒔𝒊𝒏𝟐𝜽)𝟑 

 

Burada θ dönüştürücünün, hareketli parçasının açısal yer değiştirmesini 

göstermektedir. θ radyan, i ise mper birimindedir. 

 a) Dönüştürücüye etkiyen momentin ifadesini bulunuz. 

 b) 𝜽 =
𝝅

𝟏𝟎
 rad ve i=7A doğru akım değeri için momentin değerini 

bulunuz. 
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λ1 röle açık 

λ2 röle kapalı 
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