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پيشگفتار

حمد و ستايش پروردگاري را که جاي جاي هستي را با آيات و جلوههاي خويش بياراست،

تا صاحبان خرد در آن انديشه کنند.

هنرآموزان گرامي و فراگيران عزيز:
کتابي که اينک پيش رو داريد ،يکي از کتابهاي درسي نظام جديد آموزشي در شاخه کاردانش،
زمينه صنعت ميباشد که به کوشش شرکت صنايع آموزشي (وابسته به وزارت آموزش و پرورش) تاليف
و چاپ شده است .اين شرکت در سال  1354با هدف طراحي ،توليد و تامين تجهيزات کمک آموزشي،
آزمايشگاهي و کارگاهي براي تمام مقاطع تحصيلي از (پيش دبستاني تا دانشگاه) تاسيس شده است.
مهمترين رسالت شرکت ،حمايت و پشتيباني همه جانبه از آموزش کشور در جهت تحقق اهداف
آموزش و پرورش است در اين راستا با بهرهگيري از آخرين فناوري کشورهاي پيشرفته صنعتي بسياري
از تجهيزات آموزشي کالسها ،آزمايشگاهها و کارگاهها را توليد نموده است.
يکي ديگر از خدمات شرکت صنايع آموزشي ،همکاري با سازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشي وزارت
آموزش و پرورش براي تاليف کتابهاي درسي است .در تاليف اين کتابها پيشکسوتان و صاحبنظران
آموزشهاي فني و حرفهاي و مهارتي در نهايت صميميت ،اين شرکت را ياري دادهاندد تا کتابي آسان،
روان و خودآموز تهيه و در اختيار فراگيران عزيز مهارتهاي صنعتي قرار دهند .شيوه نگارش اين کتاب
منطبق با شيوه آموزش مهارت پودماني ( )Modularيا پيمانهاي ميباشد .اين شيوه آموزش مهارت ،هم
اکنون در بسياري از کشورهاي پيشرفته صنعتي اجرا ميشود.
اميد است مديران محترم مراکز آموزشي با تمام توان در جهت اجراي هر چه بهتر اين شيوه نوين
آموزش و مهارت همت گمارند تا بتوانيم به کليه اهداف آموزشي کتاب جامه عمل بپوشانيم .با دستيابي
به اين اهداف آموزشي است که فراگيران عزيز در زمره صنعتگران خالق و کارآفرين کشور عزيزمان قرار
گيرند و نقش عمدهاي در شکوفايي صنعت و اشتغال زايي ايفا نمايند.
شرکت صنايع آموزشي
واحد تحقيق وتوسعه
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مقدمه

تنوع وسايل الکتريکي از قبيل وسايل ارتباطي ،مصرف کنندههاي خانگي و وسايل صوتي تصويري

سبب شده است برق در زندگي بشر امروزي نقش اساسي داشته باشد و در بسياري از موارد ادامه حياب
با نبود برق با مشکالت عديده مواجه ميشود .اکثر وسايل به منظور کاهش خطرات برق گرفتگي ،کاهش
حجم و صرفهجويي اقتصادي در ولتاژهاي تغذيه پايين طراحي ميشوند ،چون توليد صنعتي برق در
ولتاژهاي پايين از لحاظ مسائل انتقال و توزيع و اقتصادي امکان پذير نيست ،لذا يک واسطه الکتريکي الزم
است که امکان طراحي هر نوع وسيله را با هر ولتاژ مورد نياز ،براي طراحان فراهم کند و در نهايت آنها
را به شبکه توليد صنعتي برق ارتباط دهد .اين وسيله با اهميت ،ترانسفورماتور ميباشد .ترانسفورماتورها
قادرند با تغيير در اندازه ولتاژ و جريان الکتريکي ،ولتاژ و جريان الکتريکي معيني را ايجاد و ارتباط
مصرفکنندهها را از چند ميلي آمپر تا چند مگا آمپر به شبکه برق برقرار کنند .ولتاژهاي چند ولت تا
هزاران ولت را براي مصرفکنندهها تامين کنند .وجود ترانسفورماتورها سبب شده است مولدهاي انرژي
در مکانهاي مناسب با توجه به امکانات توليد از نقطه نظر سوخت و منابع آبي ساخته شوند و انرژي
توليدي آنها با سيمهاي رابط به محلهاي مصرف انتقال داده شوند .با توجه به نقش ترانسفورماتورهاي
يک فاز و سه فاز در ارتباط مصرف کنندهها به شبکه برق ،طراحي ترانسفورماتورهاي يک فاز تا قدرت
 3 KVAرا در اين مجموعه مطالعه خواهيم کرد.

اغلب سعي شده است مطالب بيشتر از بعد عملي ارائه شوند بدين منظور از جداول
بيشتر استفاده شده است و در مواردي که دانستن تئوريها ضروري به نظر ميرسيد بيشتر
به نتايج فرمولهاي مربوطه پرداخته شده است و اثبات آنها را در حد پايين دنبال کردهايم
اميد است هنرجويان با مطالعه اين مجموعه در ساخت ترانسفورماتورها ،قدم هاي اوليه را
بردارند .از آنجايي که هر مجموعهاي دور از عيب نميباشد از عزيزان استدعا ميشود در
بهبود و رفع نواقص ما را ياري کنند و نظرات اصالحي را به دفتر تاليف کتب درسي ارسال
نمايند.
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لحيم
()4

()3
هويه

2

لحيم

هويه
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کابل

 -1-1لحيم کاري و کاربرد ﺁﻥ

کابل

ارتباطمنابعتغذيهالکتريکيبامصرفکنندهاتوسطسيمهايرابطانجامميشود.
اينگونهارتباطات،بهصورتاتصالموقتيادايمميباشد.ارتباطموقت،بهطريق
پيچومهرهباترمينالبرقرارميشود.اتصالموقتبهکاربرها،امکانميدهدکههر
وقتبخواهند،ميتوانندمصرفکنندهراازمنبعتغذيهجداکنند.شکل()1-1ارتباط

هادﻯالکتريکﻰ
لحيمسخت
کابلشو

لحيمسخت

هادﻯالکتريکﻰ

موقترانشانميدهد.

شکل(2ـ) 1اتصال دايم لحيم کاری سخت
اتصال موقت به طريق ترمينال ها

اتصال موقت به طريق پيچ و مهره ها
شکل(1ـ) 1اتصال موقت

اتصالدايمدرشبکههاومدارهاييکاربردداردکهمصرفکنندهباکاردايميابه
مدتطوالنيبهمنبعتغذيهوصلميشوند.برايجلوگيريازقطعرابطهمصرفکننده
بامنبعتغذيهاتصالدايمبهصورتلحيميابهصورتجوشکاريبرقرارميشود.در
کارهايظريفمانندمداراتچاپيياارتباطاتداخلقطعات،کهامکاناتصالباپيچو
مهرهها،ترمينالهاوجوشکاريموجودنباشد،برايبرقراريارتباطاتازلحيمکاري
استفادهميشود.
لحيمکاريباتوجهبهدمايمحيطکارقطعاتبهدوروش،لحيمکاريسختو
لحيمکارينرمانجامميشود.دردمايباالازلحيمکاريسختودردمايکمتراز
45درجهسانتيگرادازلحيمکارينرماستفادهميشود.
سرکابلها،مفتولهامسي،بهعلتزمختيقطعاتونيازبهدمايزيادمحل
اتصال،بهروشلحيمکاريسخت،اتصالدادهميشود.درايننوعلحيمکاريهنگام
جداکردنقطعاتلحيمشدهتخريبميشود.شکل()1-2چندنمونهازلحيمکاري
نشاندادهشدهاست.
درلحيمکارينرمازمادهلحيمازآلياژسرب-قلعاستفادهميشود.بهعلتپايين

شکل()1-3اتصال لحيم کاری نرم
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بودندمايکاردرايننوعلحيمکارياستحکامبينقطعاتلحيمشدهزيادنيست
وباگرمکردنمحلاتصالدوقطعهلحيمشده،بهراحتيازهمجداميشوند.شکل
()1-3لحيمکارينرممشاهدهميشود.

 -1-2ﺁماده کردﻥ سﻄوﺡ جهت لحيم کاري
هاديهاي الکتريکي مسي يا آلومينيومي اغلب داراي روکش پروتودور يا الک
ميباشند.اتصالسيمهابهروشهايمختلفازقبيلاتصالسوبهسو،اتصالسهراهي،
اتصالطوليوغيرهانجامميشود.قبلازلحيمکاري،الزماست،محلاتصالهاسطوح
برايلحيمکاريآمادهشوند.برايآمادهکردنسطوحمراحلزيررادنبالميکنيم.
 -1-2-1برداشتن روپوش سيمها:درسيمهاييکهروکشپيويسي
()P.V.Cدارندروکشتوسطسيملختکن،برداشتهميشود.اندازهروکشبرداري
باتوجهبهنياز15الي20ميليمترميباشد.درموقعروکشبرداري،الزماستدر
تنظيمسيملختکن،دقتشودتاسيمزخمينشدهوسطحمقطعآنتغييرنکند.
(شکلهاي)1-4روکشبرداريسيمهاراتوسطسيملختکن،نشانميدهد.

الﻒ  -پاﻙ کردﻥ ﻻﻙ سيم با چاقو با تيﻐه تيز
سرسيم

سمباده

روکشسيم

شکل()1-5پاﻙ کردﻥ ﻻﻙ سيم با سمباده

4

شکل( )1-4برداشتن روکش سيمها

 روپوش برداري با چاقو و سمباده :الکسيمهايالکيباقطربيشاز0/6ميلي متر را ميتوان توسط چاقو يا سمباده پاک کرد .شکل( )1-5اين کار بايد با
احتياطزيادانجامشودتادرعملالکبرداري،سيمزخمينشودودراثرتاکردنو
خوابانيدننشکند.الکبعضيازسيمهارابهروششيمياييپاکميکنند.الکهاي
روغنيرابايدباحاللهايينظيراستن،بنزول،الکلويامخلوطيازآنها،پاککرد.
 روپوش برداري با مواد شيميايي:الکهايپليآميديراميتوانبامحلولاسيدفرميک(جوهرمورچه)دردماي60درجهسيلسيوسپاککرد.براياينمنظور
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سرسيمهارابهمدت30ثانيهدرمحلولاسيدفرميکقرارميدهند.ازآنجاييکه
اسيدفرميکيکحاللقوياستالزماستدرانجامکاردقتالزمبهعملآيدتا
اسيدباپوستبدنتماسنداشتهباشد.پسازپاککردنالکبايدسرسيمهارابا
آبشستشوداد.بهجاياسيدفرميکميتوانازاسيدسولفوريکيااسيدفسفريک
نيزاستفادهکرد.دراينحالتانجامکارنسبتبهحالتقبلنتيجهضعيفتريدارد.
از محلول فنل با آب  60درجه سلسيوس نيز ميتوان براي پاک کردن الکهاي
پليآميدياستفادهکرد.ازسود()NaOHمذابنيزميتواندرپاککردنالکها
استفادهکرد.شکل()1-6
روشديگربرايپاککردنالکسيمهاروشحرارتياست.دراينروشبهمدتکوتاهسرسيمرادرمجاورتشعلهآتشقرارميدهندتاالکآنبسوزد.پس
ازسوزاندنالکقسمتمربوطهرادرمحلولالکلوآببانسبتهايمساويفرو
ميکنندتاسيمسختشود.
 -1-2-2قﻄﻊ اندود کردﻥ سيمها:پسازپاککردنالکسيم،الزماست
برايجلوگيريازاکسيدهشدنمحلاتصالها،سرهريکازسيمرادرحمامقلع،قلع
اندودکرد.دمايحمامقلع،باالاستوقلعدردرونآن،بهصورتمذابنگهداري
ميشود.شکل()1-7

مادهشيميايﻰمانندسود

)(NAOH

شکل( )1-6پاﻙ کردﻥ ﻻﻙ سيم با حﻼل

سيم

لحيممذاب

 -1-3روﻏن لحيم و پودر نﺸادر
روانسازهاموادکمکيلحيمکاريهستندکهباعﺚميشوندکهلحيمدرمنافذ
محلاتصالبهترنفوﺫکند.درصنعتازروانسازبهصورتآبلحيم ) ، ( ZnCl2جوهر
نمک،روغنلحيموکلوفونونشادردرصنعتاستفادهميشود.دربسيارﻯموارد
روغنلحيمدرداخلمنفذسيملحيمقراردادهميشود.دراينموردلحيمکاريبه
روانسازاحتياجندارد.جدول()1-1

شکل( )1-7حمام قﻠﻊ
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مواد روانﺴاﺯ در لحيم کاري نرم بر اساﺱ ( DIN8511جدول ) 1-1
نام

آبلحيم
ZnCl2
جوهرنمک
روغنلحيم
کلوفون

مورد استفاده

طرﺯ تهيه

برادههايرويراتاحداشباعدر آهن،فوالدمسوآلياژهاي
آن
جوهرنمکحلميکنند
محلجوهرنمکبهنسبت 1،1/5رويوقطعاتروياندود
محصوالتمخصوصتجارتي
(کلوفون،پيهگاو-پودرنشادر)
صمﻎطبيعيمحلولدربنزينيا
الکل

برايتماممواد
سربوسيمهايمسي

درشکل()1-8روغنلحيموپوردنشادرنشاندادهشدهاست.

روغنلحيمپودرنشادر
شکل ()1-8

روغنلحيمباموادروانسازدرشکل()1-8مشاهدهميشود.
 -1-4سيم لحيم و انواع ﺁﻥ

سيم لحيم با ماده روانﺴاﺯ

6

درلحيمکارينرمبيشترازسيملحيم L-Sn63Pbاستفادهميشودکه٪45قلع
و٪35سربداردودمايﺫوبآن185درجهسلسيوساستايندمايبرايلحيم
کاريمناسباست.
موادلحيميازآلياژسربـقلعوآلياژسربـقلعباکميمسيانقرهوموادلحيمي
نرمويﮋهساختهميشود.درجدول()1-2چندنمونهازموادلحيميديدهميشودسيم
لحيمازآلياژهايقلعوسربساختهميشود.
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جدول()1-2لحيمهاينرماستانداردبراساسDIN1797
گروه

ﻋﻼمت اﺧتصاري



ترکيﺐ به درﺻد وﺯﻥ

کاربرد

حوﺯه ﺫوﺏ به C

L-PbSn2

2

98

320

325

جﻌبه ورﻕ ﻇريﻒ

L-PbSn8Sb

8

92

280

305

کولرساﺯی ،ترموستاﺕ

(L-PbSn25)Sb

25

75

186

260

کولرساﺯی،ماده لحيم مالﺸی

30

70

186

250

ماده لحيم مالﺸی،لحيم کاری
سرﺏ

33

67

183

242

لحيم کاری پوشش کابل ها

35

65

183

245

لحيم کاری پوشش کابل ها

40

60

183

335

قﻠﻊ اندود کردﻥ

L-Sn60pb

50

50

183

205

حﻠبی ساﺯی ﻇريﻒ

L-Sn90pb

60

40

178

190

ﺻنايﻊ برقی ،مدارهای چاپی،
قﻠﻊ اندودکردﻥ ،ﻓوﻻد
مخصوص

90

10

183

215

اشيای قﻠﻌی

مواد لحيمي نرم
قﻠﻊ ـ سرﺏ با
اﺿاﻓاﺕ مﺲ

L-PbSn90pb

60

مﺲ0.2

183

190

ساﺧت دستگاه های برقی،
الکترونيک ،ﺻنايﻊ مينياتور،
مدارهای چاپی

مواد لحيمي نرم
قﻠﻊ ـ سرﺏ با
اﺿاﻓاﺕ نقره

L-Sn60pbAg

60

مواد لحيمي نرم
ويﮋه

L-CdAg5

L-PbSn30Sb
(L-PbSn33)Sb

مواد لحيمي نرم
سرﺏ ـ قﻠﻊ و (L-PbSn35)Sb
قﻠﻊ ـ سرﺏ
(L-PbSn40)Sb

باقی سرﺏ
نقره

--

 3الی4
باقی سرﺏ

178

180

ساﺧت دستگاه های برقی،
الکترونيک ،ﺻنايﻊ مينياتور،
مدارهای چاپی

340

395

در دمای ﺯياد

نقره
 5باقی
سرﺏ

 -1-5انواع هويه و کاربرد ﺁﻥها
هويههامنابعگرماييهستندکهانرژيحرارتيموردنيازمحلرافراهمميکنندتا
دمايمناسببرايﺫوبسيملحيمتوليدشدهولحيمبيناتصاالتجاريشود.پس
ازسردشدنمحلاتصالاجزايلحيمشوندهاتصالمحکميباهمبرقرارميکنند.در
اتصاالتکميزمختترازهويههايچکشي،دراتصاالتمعموليازهويههايالقاييو
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در اتصاالت ظريف از هويههاي قلمي استفاده ميشود.

سیم حلقه ثانویه
سیم نوک هویه

هسته ترانسفور ماتور

سیم پیج اولیه
شکل( ) 1- 9

شکل ()1-10

8

 -1-5-1هويه القايي (هويه هفت تيري) :هويه القايي يا هفت تيري،
يکي از متداولترين منابع گرمايي است که در لحيم کاري از آن استفاده ميشود .اين
دستگاه در واقع يک ترانسفورماتور کاهنده است که از سه قسمت اصلي تشکيل شده
است شکل( )1-9
 سيمپيچ اوليه که به منبع تغذيه الکتريکي جريان متناوب متصل ميشود. هسته مغناطيسي که از طريق آن شار مغناطيسي متناوب ،مدار خود را کاملميکند و موجب ايجاد جريان الکتريکي در سيمپيچ ثانويه ميشود .اين جريان از طريق
سيم پيچ ثانويه و سيم نوک هويه مدار خود را ميبندد.
 مقاومت سيم نوک هويه خيلي بيشتر از حلقه ثانويه است لذا انرژي گرمايي تلفشده ،نوک هويه را به شدت گرم ميکند.
 سيم پيچ ثانويه که در بازوي دوم هسته قرار ميگيرد معموالً شامل يک يا چنددور سيم مسي با قطر زياد ميباشد.
مزيت عمده هويه هفت تيري ،سرعت گرم شدن آن است .به مجرد اين که روي
شستي آن فشار وارد شود نوک آن گرم ميشود .بدين طريق در هر زماني که بخواهيم
آن را گرم ميکنيم ،در شکل( )1-10نمونهاي از هويه هفت تيري نشان داده شده است.
ضرورت دارد نوک هويه يا سر هويه ،سطوح لحيم شونده قبل و بعد از لحيم کاري
تميز شوند زيرا در اثر اکسيده شدن نوک هويه ،انتقال حرارت به سطح کار کاهش
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مييابد.زنگزدگيوچرببودنسطحکار،موجبميشودموادسيالدرسطحکاربه
خوبينتواندنفوﺫکندوازکيفيتلحيمکاريکاستهشود.تميزکاريبهطورمکانيکي
وياازطريقشيمياييانجامميشود.
-1-5-2هويه المنتي:درهويههايالمنتيباعبورجريانازيکمقاومتالکتريکي،
انرژيحرارتيالزمبرايهويهتامينميشود.باعبورجريانازمقاومتالکتريکيRدرزمان
2
tبهاندازه  Q = KRI tکالريحرارتتوليدميشودکهباانتخابمقدارمعينRهويههايي
باتوانموردنيازساختهمﻰشود.درشکل()1-11چندنمونهالمنتيمشاهدهميشود.
-برايلحيمکاريسرکابلهاواتصاالتزمختازهويههايچکشياستفاده
ميکنند .اين هويهها معموالً با منابع گرمايي چراﻍ کورهاي يا مشعل گازي ،انرژي
حرارتيالزمرادريافتميکنند.شکل()1-12يکهويهچکشيرانشانميدهد.
حمامقلعمخزنياستکهانرژيگرماييخودراازطريقالمنتهايالکتريکيياچراﻍکورهاييامشعلگاز،دريافتميکندوهموارهلحيممذاب،درداخلمخزن
موجوداستکهباعبوربردهاوقطعاتالکترونيکيدرصنعتمونتاژ،پايهقطعاتلحيم
کاريميشوند.شکل()1-13
برايگرمکردنسرهويههايچکشيازمشغلگازياچراﻍکورهاياستفادهميشود.درمشعلگازحرارترايگرمکردنسرهويهچکشيازسوختنگازمتانو
درچراﻍکورهازنفتسفيداستفادهميشود.شکل()1-14

شکل 1-11هويه المنتی

شکل 1-12هويه چکﺸی

سيم
لحيممذاب

شکل() 1-13حمام قﻠﻊ

مﺸﻌل گاﺯی

چراﻍ کوره ای
شکل()1-14

 -1-6مواد تميز کننده شيميايي

برايجلوگيريازبروززنگزدگيپسازلحيمکاريوزودنزنگهاوشستن
چربيهاقبلازلحيمکاري،نوکهويهوسطوحراباموادشيمياييتميزميکنند.در
صنعتازمواداسيديماننداسيدکلريدريک،اسيدسولفوريک،اسيدنيتريکونيزاز
9
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مخلوطهاياسيدياستفادهميشود.موادحاللمانندبنزولمحلولسودونشادردر
تميزکردنمحللحيمبهکارميروند.شکل()1-15

الﻒ-تميز کردﻥ سر هويه توسﻂ برﺱ سيمی
شکل 1-15مواد تميز کننده

 -1-7تميز کردﻥ سر هويه
ﺏ-تميز کردﻥ سر هويه توسﻂ سوهاﻥ سيمی

فلزمسبهعلتانتقالخوبانرژيگرمايي،تقريباًدرسرتمامهويههاووسايل
لحيمکاريبهکارميرود.واکنشسريعفلزمسبااکسيﮋن،يکاليهاکسيدمسدر
نوکهويههابهجاميگذارد.اينواکنشسببميشود،گرماازهويهبهمنطقهلحيم
کاريخوبانتقالنيابدومادهلحيمﺫوبنشود.بنابراينالزماستقبلازلحيمکاري
نوکهويههاراباوسايلپاککنندهتميزکرد.ازبرسيميسوهانومادهنشادربراي
پاککردننوکهويههااستفادهميشود.شکل()1-16
 -1-8اﺻول لحيم کاري روي سيمها با هويه قﻠمي و القايي:پسازتابانيدن
سيمها،محلاتصالراتوسطمنبعگرماييازسمتپايينگرمميکنندوموادلحيم
راازبااليمحلاتصال،باسيمتماسميدهند.تاگرمايسيمموادلحيمراﺫوبکند.
(شکل)1-17

ج-تميز کردﻥ سر هويه توسﻂ نﺸادر

لحيم

هويه
د-تميز کردﻥ سر هويه

شکل()1-16روش های تميزکردﻥ
سرهويه اﺯ الﻒ تا د
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شکل 1-17لحيم کاری سيم های با اتصال سر به سر
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موادﺫوبباجاريشدندرمسيراتصالمحلمربوطهراپرميکند.شکل()1-18
براينفوﺫبهترلحيمدرمنافذمحلاتصالسيمها،ازروغنلحيماستفادهميشود.
بهاينروغنمادهروانسازياکمکيگفتهميشود.درلحيمهايسيميمعموالکارخانه
توليدکننده،روانسازرادرونمنفذيدرداخللحيمقرارميدهدوبههميندليل
دراستفادهازايننوعلحيمديگراحتياجبهروانسازنيست.شکل()1-19

شکل1-18سيم های لحيم شده به ﺻورﺕ
سر به سر

سيملحيمحاوﻯمادهروانساز

سرسيمها

وارنيشکمقطر

وارنيشقطور
مرحله1

مادهروانساز
شکل()1-19ماده رواﻥ ساﺯ (روﻏن لحيم)

شکل()1-20نحوه وارنيش گﺬاری روی محل لحيم کاری شده

 -1-8-1ﻋايق گﺬاري:دراتصالسيمهايالکتريکيبرايآنکهمحلاتصال
بابدنهوسايرقسمتهايماشين،اتصالالکتريکيبرقرارنکندبايستيمحللحيم
شدهراعايقبنديکردبدينمنظورقبلازلحيمکاريدرهرطرفسيم،وارنيش
عبور ميدهند و پس از لحيم کاري ،اين وارنيشها را به محل لحيم شده هدايت
ميکنندتاقسمتهايبدونروپوشتوسطوارنيشهاپوشاندهشوند.هردووارنيشرا
بايکوارنيشديگرباسطحمقطعباالترميپوشانندتامحللحيمکاريکام ً
الازنظر
الکتريکيعايقبنديشود.بهتراستقطروارنيشبهکاررفتهيکشمارهباالترازقطر
سيمانتخابشود.شکل()1-20

 -1-9ابزارهاي مورد نياﺯ براي اتصال سيمها
 -1-9-1پيچ گوشتي :برايبازوبستنانواعپيچهاازپيچگوشتياستفاده
ميشود.ازپيچهابراياتصالهايبازشوندهاستفادهميشود،اندازهونوعپيچهابه
قدرتنگهداريوموقعيتمحلاتصالبستگيدارد.بدينمنظورپيچگوشتيهادر
اندازههاوشکلهايمتنوعساختهميشوند.لبهپيچگوشتيهابر اساسنوعپيچ
ساختهميشودوبازوهايآنبراساسنيرويمکانيکيموردنيازطراحيوساخته

11

PowerEn.ir

شکل1 -21پیچ گوشتی های تخت

ميشود ،زيرا بازوها با استفاده از خاصيت اهرمي هر چه پهنتر يا کلفتتر باشند انتقال
نيروي بيشتري خواهند داشت .با توجه به مطالب باال ميتوان پيچگوشتيها را به
اندازههاي ،کوچک  ،متوسط و بزرگ در انواع يک شياره ،دو شياره (تخت و چهارسو)
طبقه بندي کرد .در استفاده از پيچ گوشتيها باید پيچ گوشتي بايد متناسب با نوع پيچ
و نيروي مورد نياز انتخاب شود .مث ً
ال اگر براي باز کردن پيچهاي بزرگ از پيچ گوشتي
ضعيف استفاده شود ،لبه پيچ گوشتي کج شده و خواهد شکست  .در شکل ()1-21
انواع پيچ گوشتي هاي تخت و در شکل( )1-22انواع پيچ گوشتيهاي چهار سو مشاهده
ميشود .بعضي از پيچ گوشتي ها چند کاره ساخته ميشود .بدين صورت که قسمت سر
پيچ گوشتي قابل تعويض است .شکل()1-23
 -1-9-2قيچي :قيچيها در انواع آهن بري ،چرم بري ،پارچه بري ،کاغذ بري
و پالستيک بري ساخته ميشود .قيچيها کاربرد عمومي دارند و براي بريدن پارچه،
کاغذ ،پالستيک و  ...استفاده ميشوند .در صنعت برق براي بريدن ورقهاي نازک از
قيچيهاي اهرمي استفاده ميشود .در شکل ( )1-24نمونهاي از قيچيهاي اهرمي
نشان داده شده است.

شکل()1 -22پیچ گوشتی های چهارسو

شکل()1 -24قیچی اهرمی

شکل( )1 -25انبردست
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شکل()1 -23پیچ گوشتی های چندکاره

 -1-9-3انبردست :در صنعت معموالً از انبردستهاي مرکب استفاده ميشود.
دسته اين نوع انبردستها بر اساس ولتاژ کار عايقبندي ميشوند .از اين ابزارها براي
نگاه داشتن قطعه کار و بريدن سيمها استفاده ميشود .توصيه ميشود از انبردست
براي نگاه داري قطعه کار استفاده کنيد و به هيچ وجه براي باز کردن پيچ و مهره
از انبردست استفاده نکنيد .در موقع کار ،عايق دستهها را به دقت بررسي کنيد تا در
کارهاي الکتريکي با خطر برق گرفتگي مواجه نشويد .شکل()1-25
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 -1-9-4دم باريک :دم باريک وسيلهاي است شبيه انبردست ،که نوک آن
از انبردست باريکتر و بلندتر است .از دم باريک در مکانهايي تنگ که انبردست
قادر به انجام کار نيست استفاده ميشود .براي فرم دادن ،نیز از دم باريک استفاده
ميشود .اين وسيله متناسب با کاري که انجام ميدهد ،در انوع مختلف ساخته ميشود.
در صنعت برق از دم باريکهايي که دستهي آنها عايق شده است ،استفاده ميشود.
شکل()1- 26
 -1-9-5سيم چين :سيمچينها ابزارهايي هستند که دو لبه برنده دارند و
براي بريدن سيمها به کار ميروند .براي لخت کردن سيم ،هيچ وقت از سيمچين
استفاده نکنيد زيرا لبه سيم چين در محل لخت شدن سيم ،بريدگي ايجاد ميکندو
اتصال الکتريکي و مکانيکي در محل اتصال ضعيف ميشود .شکل()1-27
 -1-9-6سيم لخت کن :سيم لخت کنها براي برداشتن قسمت عايق سيمهاي
الکتريکي که عايق پالستيکي دارند به کار ميروند .اين ابزارها به دو نوع ساده و
اتوماتيک ساخته ميشود.
 سيم لخت کن ساده :اين وسيله از دو لبه برنده تشکيل شده است که دارايشيارهايي در جهت قائم است .به وسيله پيچ و مهره تعبيه شده  روي آن ميتوان فاصله
بين لبهها را براي لخت کردن سيمهاي مورد نظر تنظيم کرد .براي لخت کردن سيم،
آن را بين دو لبه سيم لخت کن قرار ميدهند .با فشار دادن لبهها قسمت عايق سيم
در يک مقطع دايرهاي از آن جدا ميشود .اگر در اين حالت سيم لخت کن را به بيرون
بکشيم روکش سيم برداشته ميشود .شکل()1-28

شکل( )1-26انواع دم باریک

شکل( )1 -27سیم چین

سیم بدون با روپوش

سیم بدون روکش
شکل( )1 -28سیم لخت کن ساده

 سيم لخت کن اتوماتيک :اين نوع سيم لخت کن به تنظيم نياز ندارد و از دولبه متحرک تشکيل ميشود .روي اين لبهها شيارهايي تعبيه شده است که با روي هم
قرار گرفتن اين لبهها ،سوراخهاي متنوعي به وجود ميآيد .اين سوراخ در اندازههاي
مقاطع سيمهاي استاندارد ميباشند .براي لخت کردن ،سيم مورد نظر را در سوراخ
13
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شکل()1-29سیم لخت کن اتوماتیک

شکل()1 - 30چاقوی مخصوص
روپوش برداری کابل

مناسب بين دو لبه قرار ميدهيم و دسته سيم لخت کن را فشار ميدهيم .ابتدا لبههاي
صاف پايين ميآيند و سيم را نگه ميدارند با کمي فشار بيشتر ،روکش سيم به اندازه
مناسب برداشته ميشود .شکل()1-29
 -1-9-7چاقوي مخصوص روپوش برداري کابل :چاقوي روپوش برداري
کابل بايد تيز و برنده باشد .يک نمونه از اين چاقو را درشکل( )1-30مشاهده ميکنيد.
از اين چاقوها براي روپوش برداري کابلهاي کم قطر و بريدن لولههاي پالستيکي
مخصوص سيم کشي نيز استفاده ميشود .براي برداشتن روپوش کابل ،در محل مورد
نظر با احتياط بطور عرضي به شکل يک دايره روکش کابل را ميبريم  .سپس از محل
برش تا سر کابل توسط چاقو شياري سطحي اينجا ميکنيم .چاقو را در اين شيار با
فشار تدريجي حرکت ميدهيم روکش کابل کامال بريده شود سپس با انبردست روکش
بريده شده را از کابل جدا ميکنيم.
 -1-9-8دستگاه روپوش برداري کابل :روپوش برداري کابلها با چاقو
سرعت عمل کمتري دارد ،از ايمني برخوردار نيست و در مورد کابلهاي کم قطر
استفاده ميشود.
براي افزايش سرعت عمل و توسعه کار براي مقاطع بيشتر ،از دستگاه مخصوص
روپوش برداري کابل استفاده ميشود .شکل ()1-31
اين دستگاه داراي دو تيغه برش ثابت و غلطکي است.
معموالً از تيغه ثابت براي خط انداختن روي بدنه کابل در جهت افقي يعني در
عرض کابل استفاده ميشود .تيغه غلطکي براي خط انداختن روي قسمت طولي کابل
به کار ميرود .در عمل از تيغهها براي هر دو منظور استفاده ميشود.
 -1اهرم نگه دارنده
 -2محل قرار گرفتن کابل
 -3تيغه برش
 -4پيچ تنظيم

1
2
3

 -5دسته

6

 -6خار نگه دارنده تيغه
 -7غلطک
4

5
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براي برداشتن روکش کابل ابتدا به وسيله پيچ تنظيم که درشکل( )1-31با شماره()4
نشان داده شده ،دهانه دستگاه را به اندازه قطر کابل باز ميکنيم .سپس کابل را در بين
اهرم نگاه دارنده شماره ( )1و تيغه ثابت شماره()3قرار ميدهيم .با چرخاندن دسته
دستگاه کمي پيچ تنظيم را محکم ميکنيم و دستگاه را به دور کابل ميچرخانيم به
طوري که يک خط برش عرضي روي محيط کابل ظاهر شود .شکل( )1-32سپس پيچ
تنظيم برش را بيشتر محکم کرده ،مجددا ً دستگاه را دور کابل ميچرخانيم .اين عمل
را تا برش کامل ضخامت کابل ادامه ميدهيم .پس از برش عرض کابل ،دستگاه را باز
کرده و با فشار دادن دکمه شماره  6تيغه ثابت را خارج و تيغه غلطکي را جايگزين آن
ميکنيم و بار ديگر دستگاه را روي کابل سوار ميکنيم و آن را پس از محکم کردن پيچ
شماره ( ،)4از محل برش عرضي قبلي تا جاي مورد نظر در طول کابل حرکت ميدهيم.
شکل( )1-33تا يک شيار طولي در مسير حرکت ايجاد شود .پس از اين مرحله پوسته
بريده شده کابل را توسط انبردست از بدنه کابل بيرون ميکشيم.
 -1-9-9قيچي کابل بري :براي برش کابلها ،از قيچيهاي مخصوص استفاده
ميشود .تيغه اين قيچيها متناسب با قطر کابل ساخته ميشوند .در بعضي از اين
قيچيها ،تيغهها قابل تعويض و تيز شدن ،هستند و ميتوان در برش کابلهاي مختلف
از آن استفاده کرد .جنس تيغهها از فوالد است .در شکل( )1-34دو قيچي دسته بلند
که براي برش کابلهاي قطور به کار ميروند نشان داده شده است.
شکل( )1-35شيوه عملکرد برش کابلها را نشان ميدهد.
شماره ( )1قرار گرفتن کابل ،شماره ( )2برش و شماره ( )3نتيجه برش را نشان
ميدهد.

شکل1 -32

شکل1 -33

()1

()2
 -aقیچی کابل بری

()3
شکل -1 -35انواع قیچی کابل بری و مراحل برش

-bمراحل برش کابل

شکل1 -34
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شکل 1 -36دستگاه برش کابل

 -1-9-10ايمني در لحيم کاري :در انجام مراحل مختلف لحيم کاري نکات
ايمني زير را رعايت کنيد.
 هويه گرم را در محلهاي که از خطر آتش سوزي يا سوانح ديگر محفوظ هستندنگه داري کنيد .شکل()1- 36
 در بکار گيري هويههاي برقي از ولتاژي که روي آن نوشته شده است استفادهکنيد.
 از تماس مواد تميز کننده و روانسازها با پوست بدن و زخمهاي روي پوستجلوگيري کنيد .براي پيشگيري از کرمهايي که پوست را در مقابل مواد سيال محافظت
ميکنند استفاده کنيد .شکل ()1- 37
 از سيستم تهويه مناسب براي محل کار استفاده کنيد تا دستگاه تنفسي شخصلحيم کار ،در اثر بخار مواد تحريک نشود .شکل()1- 38
هوا کش

میزکار

شکل( )1 -39وسایل اطفاء حریق

شکل() 1-38میزکار با تهویه مربوطه

شکل ( )1 -37جابجایی مواد سیال با دستکش

 وسايل اطفاء حريق را در دسترس قرار دهيد و نکات الزم در ارتباط با پيشگيري ومبارزه با آتش سوزي را رعايت کنيد .دقت کنيد تا موها و لباس کار با آتش در تماس
نباشد .از بکاربردن لباس کاري که با الياف مصنوعي ساخته شدهاند خودداري کنيد.
شکل ()1-39
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کار ﻋمﻠي 1

ﺯماﻥ 3 :ساﻋت

وسايل و مواد ﻻﺯم:
سيمروپوشدارمفتولي1 × 1يا 1 × 1.5بهاندازهيکمترلحيمبامشخصهL-Sn60PbياL-SN63Pbهويههفتتيريياقلميروغنلحيمکاريانبردستدمباريکسمبادهنرممراحل کار:
دوازدهقطعهسيم8سانتيمتريببريددوسرآنهارابهاندازهيکسانتيمترلختکنيد.
سرسيمهاراابتداکميسمبادهنرمزدهوسپسقلعاندودکنيدونتيجهکاررابهمربينشاندهيد.درصورتتاييد،مراحلزيررادنبالکنيد.
هريکازشکلهاينقشهکار()1رابسازيدومحلاتصالدادهرالحيمکاريکنيد.پسازاتمامهرشکل،نتيجهکاررابهمربيکارگاهنشاندهيدوپسازتاييد
مربيشکلهايبعديرابااستفادهازسيم،شکلقبلبسازيدولحيمکاريکنيد.

(الﻒ)

(ﺏ)

(ﺝ)

نقﺸه کار ()1
17

PowerEn.ir



ﺯماﻥ 3 :ساﻋت


ﻛﺎﺭ ﻋﻤﻠﻲ 2

وسايل و مواد ﻻﺯم :
سيمالکي0/80ميليمتربهاندازهيکمترمادهلحيمL-Sn60PbياL-SN63Pbهويههفتتيريياقلميروغنلحيمکاريانبردستدمباريکسمبادهنرموارنيشنمره1بهاندازه2سانتيمتر2عددوارنيشنمره1/5بهاندازه5سانتيمتر1عدد

مراحل کار:

باسمبادهبهاندازه1/5سانتيمترمطابقنقشهکار(-2الف)الکسيمهاراپاککنيد.
 يکي از وارنيشهاي شماره  1را همراه با وارنيششماره1/5روييکيازسيمهايالکيقراردهيدوارنيش
شماره1دوميرارويسيمديگرقراردهيد-2(.ب)
سرسيمهارابهاندازهيکسانتيمتربههمديگربتابانيد(-2ج)
ابتدامحلاتصالسيمهاراباهويهگرمکنيدومادهلحيمراازقسمتباالبامحلاتصالتماسدهيدتاماده
لحيمازسرسيمﺫوبشودودرمحلاتصالجاريشود.
(-2د)
وارنيشهايشماره1رابهمحلهايلحيمشدههدايتکنيد.
باوارنيششماره،1/5رويوارنيشهايشمارهيکرابپوشانيد-2(.هـ)
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هادي ﻻﻙ برداري شده

سنباده هادي با ﻋايق ﻻکي

الﻒ ـ روکش برداري

ﺏ ـ قرار دادﻥ وارنيشها

ﺝ ـ سر سيمهاي تابيده شده

نوﻙ هويه
د ـ لحيم کاري قﺴمت تاييد شده

نقﺸه کار ()2

هـ  -پوشش محل لحيم کاري شده با وارنيش

PowerEn.ir

ﺯماﻥ 3 :ساﻋت

ﻛﺎﺭ ﻋﻤﻠﻲ 3

دوقطعهسيممسيمفتولينمره1/5بهطول15سانتيمتررابهاندازه5سانتيمتر،ازيکسرلختکنيد.باانبريادم
باريکبهاندازه2الي3ميليمتر،يکخم90درجهبهسرآنهابدهيد.حدوديکمترسيمالکينمره0/10يانمره
0/15رادورسيمها،بيندوخميدگيمحکمبپيچيد.روغنلحيمرارويسطحکاربماليد،هويهرازيرسطحکارتماس
دادهومادهلحيمرارويسطحکارقراردهيدتاﺫوبشودوتماممنافذکاررابپوشاند.

(الﻒ)

(ﺏ)

نقﺸه کار ()3

ﺯماﻥ 3 :ساﻋت

ﻛﺎﺭ ﻋﻤﻠﻲ 4

10سانتيمترسيمافشاننمره1ويکسرسيممناسبآنمطابقنقشهکار()4دراختياربگيريد.
سيمرابهاندازهيکسانتيمترلختکنيدورشتههايآنرامحکمبتابانيد.سيمراقلعاندودکنيدوآنرادرسرسيم
قراردهيدوباانبردستيادمباريکمطابقشکلسرسيمراببنديد.اضافيسيمراکهازسرسيمبيرونزدهاستباسيم
چينقطعکنيدوبينسرسيموسيمرابالحيمپرکنيد.
(سر سيم)
(سيم اﻓﺸاﻥ)

نقﺸه کار ()4
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ﺁﺯﻣﻮﻥ ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ )(1
-1کاربردهايلحيمکاريسختونرمرانامببريدوبيانکنيدلحيمکاريمناسببرايدستگاهالکتريکيکهبا
دماي120درجهسلسيوسکارميکندچيست؟
-2اقداممناسببرايجلوگيريازخطراتموادسيالچيست؟
-3چندوسيلهپاککنندهنامببريد.
-4مناسبترينمادهلحيموروغندرلحيمکاريالکتريکيکدامند؟
-5منابعگرماييلحيمکارينرمرانامببريد.
-6نکاتکارلحيمکاريکدامند؟
-7چهنکاتايمنيرادرموقعلحيمکاريبايدبهکاربست؟
-8چرادرهنگاملحيمکاريسطحکاررابايدکام ً
التميزکرد؟
-9طرزلحيمکاريصحيحراشرحدهيد.
-10بهچهدليلدرلحيمکارينوکهويهوسرسيمهاراقلعاندودميکنند؟
-11مشخصاتيکلحيمکاريخوبکداماست؟
-12بهچهدليلازسيمچيننبايدبرايلختکردنسيمهااستفادهکرد؟
-13آياباانبردستميتوانپيچيامهرهايرابازکرد؟درصورتامکانچهعواقبيدارد؟
-14روشکاردستگاهروکشبرداريکابلهاراشرحدهيد.

20
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ﻭﺍﺣﺪ ﻛﺎﺭ ﺩﻭﻡ

ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﮔﻴﺮﻱ ﻗﻄﺮ ﺳﻴﻢ
هدﻑ ﻛﻠﻲ :ﺁﺷﻨاﻳي ﺑا سيمهاي اسﺘانداﺭد و ﺗﻌييﻦ ﻗﻄﺮ سيمها ﺑه وسيﻠه ميﻜﺮومﺘﺮ
هدﻑهاﻱ رﻓﺘارﻱ:
هﻨرﺟﻮ ﭘﺲ از ﺁمﻮزﺵ اﻳﻦ واﺣد ﻛار قادر ﺧﻮاهد بﻮد:
 -1ﻃﺒﻘه ﺑﻨدي سيمها ﺭا ﺑياﻥ کﻨد.
 -2ﭼﮕاﻟي جﺮﻳاﻥ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜي ﺭا ﺗوﺿيﺢ دهد.
 -3ﻃﺮﺯ کاﺭ دسﺘﮕاﻩ ميﻜﺮومﺘﺮ ﺭا ﺷﺮﺡ دهد.
 -4ﻗﻄﺮ سيم ﺭا ﺑا ميﻜﺮومﺘﺮ انداﺯﻩﮔيﺮي کﻨد.
ساﻋت
نﻈﺮي

ﻋمﻠي

جمﻊ

1

1

2
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ﭘیﺶ ﺁزمﻮن )(2
 -1سيمهاي الکي ﺑﺮ اساﺱ  ......................و سيمهاي ﺭوﺷﻨاﻳي ﺑﺮ اساﺱ
 .....................ﻃﺒﻘه ﺑﻨدي ميﺷوند.
 -2سﻄﺢ مﻘﻄﻊ  -سﻄﺢ مﻘﻄﻊ
 -1ﻗﻄﺮ  -ﻗﻄﺮ
 -4ﻗﻄﺮ  -سﻄﺢ مﻘﻄﻊ
 -3سﻄﺢ مﻘﻄﻊ  -ﻗﻄﺮ
 -2ﭼﮕاﻟي جﺮﻳاﻥ ﻳﻚ سيم  3 A/mmميﺑاﺷد .ﺑﺮاي ﻋﺒوﺭ جﺮﻳاﻥ  27/68ﺁمﭙﺮ،
ﻗﻄﺮ سيم موﺭد نياﺯ ﭼﻨد ميﻠي مﺘﺮ اسﺖ؟
12/56 -2
4 -1
8 -4
6/28 -3
 - 3کداﻡ ﻳﻚ اﺯ انداﺯﻩﮔيﺮيهاي دادﻩ ﺷدﻩ دﻗيﻖﺗﺮ اسﺖ؟
12/200 -2
12/2 -1
 -4دﻗﺖ همه ﻳﻜﺴاﻥ اسﺖ
12/20 -3
 -4دﻗﺖ انداﺯﻩﮔيﺮي ﺧﻂکﺶ هاﻳي که دﺭجه ﺑﻨدي ميﻠي مﺘﺮ داﺭند کداﻡ اسﺖ؟
 -2ﻳﻚ دهم ميﻠي مﺘﺮ
 -1سانﺘي مﺘﺮ
 -4مﺘﺮ
 -3ميﻠي مﺘﺮ
-5دﻗﺖ انداﺯﻩﮔيﺮي ﺭﻳﺰ سﻨﺞ (ميﻜﺮومﺘﺮ) کداﻡ اسﺖ؟
 -2ﻳﻚ دهم ميﻠي مﺘﺮ
 -1ﭘﻨﺞ ﺻدﻡ ميﻠﻰ مﺘﺮ
 -4ﻳﻚ ﺻدﻡ ميﻠي مﺘﺮ
 -3دو ﺻدﻡ ميﻠﻰ مﺘﺮ
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 -2-1ﻃﺒقﻪبﻨدﻱ سیمها
سيمهاي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜي مﻌموال اﺯ مﺲ ﻳا ﺁﻟوميﻨيوﻡ ساﺧﺘه ميﺷوند .سيمهاي الکي که
داﺧﻞ دسﺘﮕاﻩهاي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜي ﺑه مﻨﻈوﺭ اﻟﻘاﮔﺮ ﺑه کاﺭ ميﺭوند ،ﺑا ﻗﻄﺮ سيم ﻃﺒﻘه ﺑﻨدي و
ﺷﻨاساﻳي ميﺷوند .ﺷﻜﻞ( ) 2-1اﻟﻒ ساﻳﺮ سيمهاي اﺭﺗﺒاﻃي اﺯ ﻗﺒيﻞ کاﺑﻞها و سيمهاي
ﺭوﺷﻨاﻳي ﺑﺮ اساﺱ سﻄﺢ مﻘﻄﻊ ﻃﺒﻘه ﺑﻨدي ميﺷوند .ﺷﻜﻞ ( )2-1ﺏ
سيم هاي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜي ﺑﺮ اساﺱ مﻘداﺭ جﺮﻳاني که ميﺗوانﻨد ﺗﺤمﻞ کﻨﻨد ،انﺘخاﺏ
ميﺷوند .دﺭ انﺘخاﺏ سيمهاي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜي دو مﺤدودﻳﺖ وجود داﺭد .اوﻟيﻦ مﺤدودﻳﺖ،
مﺤدودﻳﺖ مﻜاني اسﺖ که ﺑه ﻃﺮﻳﻘي ﺑه مﺤدودﻳﺖ اﻗﺘصادي مﺮﺑوﻁ ميﺷود ،ﺑه ﻋﺒاﺭت
دﻳﮕﺮ سيم مصﺮﻓي ﺑاﻳد ﺣداﻗﻞ جا ﺭا ﺑﮕيﺮد و اﺯ نﻈﺮ اﻗﺘصادي مﻘﺮوﻥ ﺑه ﺻﺮﻓه ﺑاﺷد.
دوميﻦ مﺤدودﻳﺖ ﺁﻥ ﺗﺤمﻞ جﺮﻳاﻥ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜي اسﺖ و اﮔﺮ ﺑه ﺧاﻃﺮ مﺴاﻳﻞ اﻗﺘصادي
مﻘﻄﻊ کمﺘﺮي انﺘخاﺏ ﺷود سيم ،جﺮﻳاﻥ مداﺭ ﺭا ﺗﺤمﻞ نخواهد کﺮد و ﺧواهد سوﺧﺖ.
ﺑﻨاﺑﺮاﻳﻦ الﺯﻡ اسﺖ مﻘﻄﻊ انﺘخاﺏ ﺷدﻩ ،ﺣاﻟﺖ ﺑﻬيﻨه اﺯ نﻈﺮ اﻗﺘصادي و ﺗﺤمﻞ جﺮﻳاﻥ
ﺑاﺷد .ﺑدﻳﻦ مﻨﻈوﺭ جداوﻟي اﺯ نﻈﺮ مﻘﻄﻊ و مﻘداﺭ جﺮﻳاني که سيمها دﺭ کاﺭ ﻃﺒيﻌي
ميﺗوانﻨد ﺗﺤمﻞ کﻨﻨد .ﺗﻬيه و دﺭ اﺧﺘياﺭ مصﺮﻑ کﻨﻨدﮔاﻥ ﻗﺮاﺭ ميدهﻨد جدول()2-1

اﻟﻒ  -سیم هاﻯ الﻛﻰ

ﺏ  -سیم روﻛﺶ دار
ﺷﻜﻞ )( 2-1

 -2-2ﭼﮕاﻟﻲ ﺟرﻳان
ﺑﺰﺭﮔي جﺮﻳاني که ﻳﻚ ميﻠي مﺘﺮ مﺮﺑﻊ سﻄﺢ مﻘﻄﻊ هﺮ
سيم دﺭ کاﺭ ﻃﺒيﻌي ﺗﺤمﻞ ميکﻨد ﺭا ﭼﮕاﻟي جﺮﻳاﻥ ﮔوﻳﻨد
و ﺁنﺮا ﺑا ( )Jنشاﻥ ميدهﻨد .واﺣد ﺁﻥ ﺁمﭙﺮ ﺑﺮ ميﻠي مﺘﺮ مﺮﺑﻊ
 Aميﺑاﺷد و اﺯ ﺭاﺑﻄه  j = Iﺑه دسﺖ ميﺁﻳد .دﺭ اﻳﻦ
A
mm2
ﺭاﺑﻄه ﭼﮕاﻟي جﺮﻳاﻥ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺁمﭙﺮ ﺑﺮ ميﻠي مﺘﺮ مﺮﺑﻊ I ،جﺮﻳاﻥ
مﺠاﺯ ﻋﺒوﺭي اﺯ سيم ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺁمﭙﺮ و  Aسﻄﺢ مﻘﻄﻊ سيم ﺑﺮ
ﺣﺴﺐ ميﻠي مﺘﺮ مﺮﺑﻊ ميﺑاﺷد .دﺭ ﺗﻌييﻦ ﻗﻄﺮ و سﻄﺢ مﻘﻄﻊ
سيمها داﺷﺘﻦ جداول ﺑا مﻨﺤﻨيهاﻳي که ﭼﮕاﻟي جﺮﻳاﻥ ﺭا نشاﻥ
ميدهﻨد ﺿﺮوﺭي اسﺖ .ﭘﺲ اﺯ انداﺯﻩﮔيﺮي ﻗﻄﺮ سيم ،سيم موﺭد
نياﺯ ﺭا انﺘخاﺏ ميکﻨيم .ﻗﻄﺮ سيمها ﺭا ﺑا ميﻜﺮومﺘﺮ انداﺯﻩﮔيﺮي
ميکﻨﻨد.

مﺜال :ﭼﮕاﻟي جﺮﻳاﻥ ﺑﺮاي ﻳﻚ سيم  3.5 Aاسﺖ
mm2
ﻗﻄﺮ سيم موﺭد نياﺯ ﺑﺮاي انﺘﻘال  4ﺁمﭙﺮ ﭼﻨد ميﻠي مﺘﺮ
A

اسﺖ؟

mm2
A
mm2

3.5

J = 3.5

I
I
=⇒A
A
J
4
=A
= 1.142mm2
3.5

=J

πd2
=A
4
4A
4 × 1.142
=
= 1.2mm
=d
π
3.14
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جدول ( )2-1نمونه مشخصات سيمهاي الکي
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تعداد دور در هر
cm2

مقاومت سیم
Ω /m

وزن سیم
gr/m

سطح مقطع سیم
mm2

قطر سیم با الک
mm

قطر سیم
mm

20000

8/94

0/019

0/002

0/062

0/05

15000

6/21

0/027

0/0028

0/075

0/06

11000

4/56

0/037

0/0039

0/085

0/07

9000

3/49

0/048

0/0050

0/095

0/08

7000

2/76

0/060

0/0064

0/108

0/09

6000

2/23

0/074

0/0079

0/115

0/10

5000

1/84

0/085

0/0095

0/13

0/11

4000

1/55

0/105

0/0115

0/14

0/12

3600

1/32

0/120

0/0133

0/15

0/13

3200

1/14

0/143

0/0154

0/16

0/14

2800

0/99

0/164

0/0177

0/17

0/15

2500

0/87

0/184

0/0211

0/18

0/16

2250

0/773

0/210

0/0227

0/19

0/17

2000

0/689

0/235

0/0254

0/20

0/18

1800

0/619

0/260

0/0284

0/21

0/19

1650

0/557

0/289

0/0314

0/22

0/20

1500

0/507

0/330

0/0346

0/23

0/21

1400

0/460

0/24

0/038

0/24

0/22

1300

0/422

0/350

0/042

0/25

0/23

1200

/388

0/390

0/045

0/26

0/24

1100

0/357

0/425

0/049

0/27

0/25

1020

0/330

0/460

0/053

0/285

0/26

950

0/306

0/495

0/057

0/295

0/27

870

0/285

0/533

0/062

0/305

0/28

800

0/266

0/612

0/066

0/315

0/29

770

0/248

0/645

0/071

0/33

0/30

690

0/218

0/740

0/080

0/35

0/32
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ا دامه جدول ( ) 2-1نمونه مشخصات سيمهاي الکي
تعداد دور در هر
cm2

مقاومت سیم
Ω /m

وزن سیم
gr/m

سطح مقطع سیم
mm2

قطر سیم با الک
mm

قطر سیم
mm

580

0/1824

0/890

0/096

0/38

0/35

450

0/1396

1/160

520

370

0/1632

0/1103

0/994

0/108

0/40

1/480

0/159

0/48

0/45

0/238

0/59

0/55

0/69

0/65

0/126

300

0/0894

1/830

0/196

210

0/0621

2/62

0/283

250

0/0738

180

0/0526

140

0/0395

160

120

110

0/0455

0/0348

0/0309

100

0/0275

81

0/0223

90

0/0247

75

0/0185

48

0/0132

56

40

33

0/0155

0/0114

2/97

3/43

3/95

4/48

0/334

0/385

0/444

1/16

1/00

6/31

0/950

1/26

7/00

0/786

10/09

1/131

13/7

1/539

11/8

1/327

15

0/0062

25/2

7

12
-

0/0056

17/9
22/6

0/75

0/636

0/709

8/46

0/70

0/99
1/06

5/66

0/60

0/90

0/0077

17

0/84

5/05

20/2

0/0069

0/74

0/568

2/270

20

0/64

0/50

0/504

15/75

0/0088

0/54

0/40

0/89

1/770

25

0/0099

2/200

0/43

0/37

2/011

2/545

0/94

1/36

1/46

0/80

0/85

0/95

1/10

1/20

1/30

1/56

1/40

1/76

1/60

1/66

1/76

1/86

1/50
1/70

1/80

2/835

1/96

1/90
2/5
3

2/07

0/0036

28/00
43/7

3/142

4/908

2/57

0/0025

62/9

7/079

3/08

2
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 -2-3میﻜرومﺘر
ميﻜﺮومﺘﺮ دسﺘﮕاهي اسﺖ که ميﺗواﻥ ﺑا ﺁﻥ ﺿخامﺖ وﺭﻕها و ﻗﻄﺮ سيمهاي ناﺯﻙ
ﺭا ﺗا دﻗﺖ ﻳﻚ ﺻدﻡ ميﻠي مﺘﺮ ،انداﺯﻩﮔيﺮي کﺮد.
ميﻜﺮومﺘﺮ اساسا اﺯ ﻳﻚ ميﻠه و ﻳﻚ ﭘيﭻ دﺭسﺖ ﺷدﻩ اسﺖ .دﺭ اﻳﻦ وسيﻠه ،ميﻠه
اسﺘوانهاي ﺗو ﺧاﻟي اسﺖ که سﻄﺢ ﺧاﺭجي ﺁﻥ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ميﻠي مﺘﺮ مدﺭﺝ ﺷدﻩ اسﺖ .ﺭوي
ﭘيﭻ کﻼهﻜي ﻗﺮاﺭ داﺭد که ميﺗواند دﺭ امﺘداد ﻏﻼﻑ جا ﺑه جا ﺷود .کﻼهﻚ ﭘيﭻ ﺭوي
سﻄﺢ ﺧاﺭجي ميﻠه ﺣﺮکﺖ ميکﻨد .ﺑا ﭘيﭽاندﻥ جﻐﺠﻐه هﺮﺯﮔﺮد کﻼهﻚ ﺑﺮ ﺭوي ميﻠه جا
ﺑه جا ميﺷود .دﺭ ﺷﻜﻞ ( )2-2ﻗﺴمﺖ هاي مخﺘﻠﻒ ﻳﻚ ميﻜﺮومﺘﺮ مﻌﺮﻓي ﺷدﻩ اسﺖ.
کﻼهﻚ ﭘيﭻ

مداد

ﻏﻼﻑ

جﻐﺠﻐه هﺮﺯﮔﺮد

ﺗﺮمﺰ

ميﻠه ﭘيﭻ

ﻓﻚ ﺛاﺑﺖ (سﻨداﻥ)

ﻏﻼﻑ داﺧﻠي

کﻼهﻚ ﭘيﭻ

مﻬﺮﻩ ﺗﻨﻈيم
کماﻥ

ﺷﻜﻞ)(2-3

ﺷﻜﻞ)(2-2

اﮔﺮ کﻼهﻚ ﻳﻚ دوﺭ ﺑﭽﺮﺧد ﺯﺑانه مﺘﺤﺮﻙ نيم ميﻠي مﺘﺮ جاﺑه جا ميﺷود (ﮔاﻡ ﭘيﭻ
نيم ميﻠي مﺘﺮ اسﺖ) .ﻟﺒه کﻼهﻚ ﺑه  50ﻗﺴمﺖ ﺗﻘﺴيم ﺷدﻩ اسﺖ ﺑﻨاﺑﺮاﻳﻦ هﺮ دﺭجه
موجود ﺑﺮ ﺭوي کﻼهﻚ ﻳﻚ ﺻدﻡ ميﻠي مﺘﺮ ﺭا نشاﻥ ميدهد.
ﺑﺮاي انداﺯﻩ ﮔيﺮي ﻗﻄﺮ سيم ،سيم ﺭا ﺑيﻦ دو ﻓﻚ ميﻜﺮومﺘﺮ ﻗﺮاﺭ ميدهيم و جﻐﺠﻐه
هﺮﺯﮔﺮد ﺭا ﺁنﻘدﺭ ميﭼﺮﺧانيم ﺗا دو ﻓﻚ ،سيم ﺭا دﺭ مياﻥ ﺑﮕيﺮند .دﺭ اﻳﻦ ﺣاﻟﺖ جﻐﺠﻐه
هﺮﺯﮔﺮد ﺑا ﭼﺮﺧﺶ ﺧود ﺻداﻳي ﺗوﻟيد ميکﻨد و ﻓﻚها دﻳﮕﺮ ﭘيﺶ نميﺭوند .اﺯ ﺧﻂ کﺶ
مﻬﺮﻩ ﻏﻼﻑ ،ميﻠي مﺘﺮ و اﺯ ﻟﺒه کﻼهﻚ ﺻدﻡ ميﻠي مﺘﺮ ﺭا ميﺧوانيم.
مﺜ ً
ﻼ دﺭ ﺷﻜﻞ ( )2-3ﻗﻄﺮ مداد  7/5+0/35=7/85 mmﻗﺮاﺋﺖ ميﺷود.
ميﻠه  7/85 mmﺭا نشاﻥ ميدهد.
ﻗﻄﺮ مداد = دﺭجهاي ﺭا که ميﻠه نشاﻥ ميدهد.
ﺑه ﻋﻼوﻩ دﺭجهاي که کﻼهﻚ نشاﻥ ميدهد.
ﻗﻄﺮ مداد = 7/85 mm
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ﻛار ﻋﻤﻠﻲ 1

زمان 15 :دقیقﻪ

هدﻑ  :کﺴﺐ مﻬاﺭت الﺯﻡ دﺭ انداﺯﻩﮔيﺮي ﺿخامﺖ و ﻗﻄﺮ

وساﻳﻞ الزﻡ :

 ميﻜﺮومﺘﺮ -ﭼﻬاﺭ ﻋدد ميﻠه دﺭ ﻗﻄﺮهاي مﺘﻔاوت

اﻳﻤﻨﻰ :

 ميﻜﺮومﺘﺮ دسﺘﮕاﻩ دﻗيﻖ و ﺣﺴاﺱ اسﺖ دﺭ ﺑﻜاﺭﮔيﺮي ﺁﻥ دﻗﺖ الﺯﻡ ﺭا ﺑﻜاﺭ ﺑﺮﻳد و ﺁﻥﺭا ﻃوﺭي دﺭ دسﺖ ﺑﮕيﺮﻳد که اﺯ امﻜاﻥ اﻓﺘادﻥ ﺁﻥ ﺑﺮ ﺭوي ﺯميﻦ جﻠوﮔيﺮي ﺷود .ﺷﻜﻞ()2-4
 اﺯ ﺿﺮﺑه ﺯدﻥ ﺑه کﻠيه اجﺰاء ميﻜﺮومﺘﺮ ﺧودداﺭي کﻨيد. دﺭ هﻨﮕاﻡ انداﺯﻩﮔيﺮي وﻗﺘي ﺻداي جﻐﺠﻐه ﺷﻨيدﻩ ﺷد ،دﻳﮕﺮ اﺯ ﭼﺮﺧاندﻥﻗﺴمﺖهاي مﺘﺤﺮﻙ ﺧودداﺭي کﻨيد.
 -اﺯ واﺭد کﺮدﻥ ﻓشاﺭ دﺭ جﻬات مخﺘﻠﻒ ﺑه اهﺮﻡها و ساﻳﺮ اجﺰاء ميﻜﺮومﺘﺮ ﺑﭙﺮهيﺰﻳد.

ﺷﻜﻞ ) (2-4ﻧﺤﻮﻩ در دست ﮔرﻓﺘﻦ میﻜرومﺘر

مراﺣﻞ ﻛار :

 ﻳﻚ ميﻜﺮومﺘﺮ دﺭ اﺧﺘياﺭ ﺑﮕيﺮﻳد .ﻗﺴمﺖهاي مخﺘﻠﻒ ﺁﻥ ﺭا ﺷﺮﺡ دهيد. ﭼﻬاﺭ نمونه ميﻠه دﺭ اﺧﺘياﺭ ﮔﺮﻓﺘه و ﻗﻄﺮ ﺁﻥها ﺭا انداﺯﻩ ﺑﮕيﺮﻳد. مﻘداﺭ ﻗﺮاﺋﺖ ﺷدﻩ دﺭ ﺷﻜﻞ ( )2-5ﭼﻨد ميﻠي مﺘﺮ و ﭼﻨد ﺻدﻡ ميﻠي مﺘﺮ اسﺖ؟مﻘادﻳﺮ ﺭا دﺭ جدول ( )2-2واﺭد کﻨيد.
جدول ()2-2
2
π
d
=  Aسطح مقطع )(mm 2
4

 dقطر
)(mm

ﺷﻤارﻩ

1
2
3
4

4

3

2

1

ﺷﻜﻞ)(2-5
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ﻛار ﻋﻤﻠﻲ 2

زمان 15 :دقیقﻪ

هدﻑ :

 ﺁﺷﻨاﻳي ﺑا کاﺭ ميﻜﺮومﺘﺮ -کﺴﺐ مﻬاﺭت الﺯﻡ دﺭ انداﺯﻩﮔيﺮي ﺿخامﺖ و ﻗﻄﺮ اجﺴاﻡ ﺑا ميﻜﺮومﺘﺮ

وساﻳﻞ الزﻡ :

ميﻜﺮومﺘﺮ
کﺘاﺏ ساﺧﺖ ﺗﺮانﺴﻔوﺭماﺗوﺭها

دسﺘﻮر ﻛار :

ﻳﻚ ميﻜﺮومﺘﺮ دﺭ اﺧﺘياﺭ ﺑﮕيﺮﻳد و ﺑا انداﺯﻩﮔيﺮي ﺑﺮگهاي کﺘاﺏ جدول ( )2-3ﺭا
کامﻞ کﻨيد.
جدول ()2-3
D
n

=  dﺿﺨامت ﻳﻚ برگ

)(mm

28

ﺿﺨامت اﻧدازﻩﮔیرﻱ ﺷدﻩ

تعداد برﮔﻪها

mm

= d1

50

= d2

40

= d3

30

= d4

20

= d5

10

d1 + d2 + d3 + d4 + d5
=
5

=

ave

 dمیاﻧﮕیﻦ
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ﻛار ﻋﻤﻠﻲ 3

زمان 30 :دقیقﻪ

دﺭ اﻳﻦ ﻗﺴمﺖ ﻗﻄﺮ ﭼﻨد سيم ﺭا اﺯ ﻃﺮﻳﻖ انداﺯﻩﮔيﺮي ﺑا ميﻜﺮومﺘﺮ ﺑه دسﺖ ﺁوﺭﻳد.
جدول ( )2-4ﺭا اﺯ ﻃﺮﻳﻖ انداﺯﻩﮔيﺮي و ﺑه کمﻚ مﻘادﻳﺮ جدول ( )2-1کامﻞ کﻨيد

جدول()2-4
تﻔاوﺕ مقدار اﻧدازﻩ ﮔیرﻱ با
مقدار ﺟدوﻝ

سطح مقطع) (mm 2از
ﺟدوﻝ )(1-2

سطح مقطع)(mm 2
2

πd
=A
4

قطر سیم (mm)d

نوﻉ سيم
0.50
0.60
0.75
0.80
0.85
0.90
1
1.2
1.5
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ﺁزمﻮن ﭘاﻳاﻧﻲ )(2
 -1ساﺧﺘماﻥ و اساﺱ کاﺭ ﻳﻚ ميﻜﺮومﺘﺮ ﺭا ﺷﺮﺡ دهيد
 -2ﭼﮕاﻟي جﺮﻳاﻥ ﺭا ﺗﻌﺮﻳﻒ کﻨيد.
 -3اﮔﺮ ﻓاﺻﻠه ﺑيﻦ دو دندانه مﺘواﻟي ﭘيﭻ دﺭ ميﻜﺮومﺘﺮ ﻳﻚ ميﻠي مﺘﺮ و کﻼهﻚ ﭘيﭻ ﺑه  5ﻗﺴمﺖ مﺴاوي ﺗﻘﺴيم ﺷود
دﻗﺖ انداﺯﻩﮔيﺮي ﭼه انداﺯﻩ ميﺷود؟
-4ﭼﻨد نمونه اﺯ کاﺭﺑﺮدهاي ميﻜﺮومﺘﺮ دﺭ ﺻﻨﻌﺖ ناﻡ ﺑﺒﺮﻳد.
A
 -5ﻗﻄﺮ سيم موﺭد نياﺯ ﺑﺮاي انﺘﻘال جﺮﻳاﻥ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜي  25ﺁمﭙﺮ ﺑا ﭼﮕاﻟي جﺮﻳاﻥ
 6ﭼﻨد ميﻠي مﺘﺮ اسﺖ؟
2
mm
 -6مﻘداﺭ واﻗﻌي سﻄﺢ مﻘﻄﻊ ﻳﻚ سيم  2/57ميﻠي مﺘﺮ مﺮﺑﻊ اسﺖ .ﻗﻄﺮ اﻳﻦ سيم ﺑا ميﻜﺮومﺘﺮ  2/55ميﻠﻰ مﺘﺮ
انداﺯﻩﮔيﺮي ﺷدﻩ اسﺖ .ﺗﻔاوت انداﺯﻩﮔيﺮي ﺑا مﻘداﺭ واﻗﻌي ﭼﻘدﺭ اسﺖ؟
 -7کداﻡ ﻳﻚ اﺯ انداﺯﻩﮔيﺮي هاي انﺠاﻡ ﺷدﻩ دﻗيﻖ ﺗﺮ اسﺖ؟
12/20 0-2
12/20 -1
 -4دﻗﺖ همه ﻳﻜﺴاﻥ اسﺖ
12 /2 -3
 -8دﻗﺖ انداﺯﻩﮔيﺮي ﺑا ميﻜﺮومﺘﺮ ﭼﻨد ميﻠي مﺘﺮ اسﺖ؟
0/02 - 2
0 /05 -1
0/1 -4
0/01 -3
 -9سيمهاي الکي ﺑﺮ اساﺱ  . ...................و سيمهاي ﺭوﺷﻨاﻳي ﺑﺮ اساﺱ  ..................ﻃﺒﻘه ﺑﻨدي ميﺷوند.
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و

ﻭﺍﺣﺪ ﻛﺎﺭ ﺳﻮﻡ

ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻋﻤﻞ ﻛﺮﺩ ﺗﺮﺍﻧﺴﻔﻮﺭﻣﺎﺗﻮﺭﻫﺎ
هدف کلي :آشنايي با اصول و طرز کار و ساختمان و انواع ترانسفورماتورهاي
تک فاز و سه فاز
هدفهاي رفتاري:
هنرجو پﺲ از ﺁموزﺵ ايﻦ واﺣد کار قادر خواهد بود:
 -1ساختمان و کاربرد ترانسفورماتورها را بيان کند.
 -2اساس کار ترانسفورماتورهاي تک فاز را شرﺡ دهد.
 -3ترانسفورماتورهاي واقعي و ايده آل تعريف کند و تفاوتهاي آن ها را توضيح دهد.
 -4انواع ترانسفورماتورهاي کاهنده ،افزاينده ،يک به يک ،اتو ترانسفورها و
ترانسفورماتورهاي چند ورودي و چند خروجي را شرﺡ دهد.
 -5کميتهاي ترانسفورماتورها را از پالک آن استخراج کند.
 -6ترانسفورماتورهاي سه فاز و انواع اتصالهاي آنها را شرﺡ دهد.
 -7کاربرد ترانسفورماتورهاي  CTو  PTرا بيان کند و مدار آن ها را رسم کند.
 -8سيم پيچ طرف اول و طرف دوم ترانسفورماتورها و سالم بودن آن ها را مشخص کند.
 -9شرايط موازي بستن ترانسفورماتورها بيان کند و طريقه موازي کردن ترانسفورماتورها
را توضيح دهد.
 -10نقشه ترانسفورماتورها بخواند و مدار نقشهها را رسم کند
نظري
15

ساﻋت
عملي

جمع

7

22
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پیﺶ ﺁزمون ()3
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 -1هسته ترانسفورماتورها را به خاطر  ..... ....ورقه ميسازند.
 -2کاهش تلفات مسي
 -1مونتاژ راحت تر
 -4افزايش مقاومت مغناطيس
 -3کاهش تلفات آهني
 -2علت القاي ولتاژ در سيم پيچ هاي ترانسفورماتورها کدام است؟
 -2ولتاژ الکتريکي
 -1جريان الکتريکي
 -4تغييرات شار مغناطيسي
 -3شار مغناطيسي
 -3کدام کميت هاي الکتريکي توسط ترانسفورماتورها تبديل نميشوند؟
 -2ولتاژ جريان
 -1زاويه اختالف فاز و فرکانس
 -4ظرفيت هاي خازني و اندوکتانس سلف ها
 -3امپدانس
 -4در اتو ترانسفورماتورها هر چقدر اختالف ولتاژ ورودي و خروجي  ......شود توان انتقالي از
طريق هسته  .....ميشود؟
 -2بيشتر  -بيشتر
 -1بيشتر  -کمتر
 -4کمتر  -بيشتر
 -3کمتر  -کمتر
 CT -5ها براي اندازه گيري  ......و  PTبراي اندازه گيري  ..............به کار ميروند.
 -2ولتاژ بيشتر  -جريان بيشتر
 -1جريان بيشتر  -ولتاژ کمتر
 -4جريان کمتر  -ولتاژ بيشتر
 -3جريان بيشتر  -ولتاژ بيشتر
 -6در ترانسفورماتورهاي کاهنده کدام کميت طرف سيم پيچ فشار ضعيف ،بيشتر از طرف
سيم پيچ فشار قوي است؟
 -2ولتاژ
 -1جريان
 -4تعداد دور سيم پيچ
 -3مقاومت اهمي سيم پيچ
 -7کدام کميت ترانسفورماتورها درباره هاي مختلف در هسته تقريبا ثابت ميماند.
 -2تلفات مسي
 -1جريان ثانويه
 -4جريان اوليه
 -3شار متوسط هسته
 -8اختالف فاز ولتاژ سيم هاي هر فاز در ترانسفورماتور  Dy11چند درجه الکتريکي
است؟
150 -2
30 -1
330 -4
180 -3
 -9کدام شرط داده شده جزو شرايط موازي کردن ترانسفورماتورها نيست
 -2برابري اختالف فازها
 -1برابري توان ها
 -4برابري ولتاژها
 -3برابري نسبت مولفههاي اهمي و القايي
 -10نقش ترانسفورماتورها در انتقال توزيع کدام است؟
 -2کاهش مقاومت اهمي خطوط انتقال
 -1افزايش تلفات خطوط انتقال
 -3افزايش ولتاژ وکاهش تلفات خطوط انتقا ل -4کاهش ولتاژ وافزايش امپدانس خطوط
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 -3-1تعريف و کاربرد ترانسفورماتورها
ترانسفورماتورهاي الکتريکي دستگاه هايي هستند که انرژي الکتريکي را بدون
تغيير جنس انرژي ،به انرژي الکتريکي با ابعاد مختلف تبديل ميکنند .ترانسفورماتورها
ميتوانند ابعاد انرژي الکتريکي از قبيل جريان ،ولتاژ ،انواع بارهاي الکتريکي (سلفي،
خازني ،اهمي و ترکيبي از آنها) ،اندوکتانس و ظرفيت خازنها را تبديل کنند ولي
اختالف فاز و فرکانس الکتريکي را نميتوانند ،تبديل کنند.
وسعت تغييرات در ابعاد انرژي الکتريکي توسط ترانسفورماتورها به سازندگان و
طراحان وسايل الکتريکي ،امکان ميدهد که وسايل را با هر ولتاژ يا جريان الکتريکي
طراحي و بسازند .نقش بزرگ ترانسفورماتورها در خطوط انتقال و توزيع انرژي
الکتريکي ميباشد .با توجه به اين که تلفات توان در خطوط انتقال بر اساس رابطه

يک ترانسفورماتور از دو سيم پيچ و يک هسته آهني ساخته ميشود .سيم پيچ
ها اغلب از جنس مس و در بعضي موارد از جنس آلومينيوم انتخاب ميشود .هسته
ترانسفورماتور از ورقه هاي آهن نرم سيليس دار (ورق ديناموبلش) ساخته ميشود سيم
پيچها را در مقاطع پايين باالک و در مقاطع باال با کاغذ پرشپان با نوار کنف عايق بندي
ميکنند .سيم پيچي که به شبکه برق وصل ميشود .سيم پيچ اوليه و سيم پيچي که
به مصرف کننده وصل ميشود ،سيم پيچ ثانويه ناميده ميشود شکل( )3-2

سيم پيچ ثانويه

 -3-2ساختمان ترانسفورماتور تک فاز

هسته يا ورقه هاي
ديناموبلش

سيم پيچ اوليه

P×R
=  ∆Pتعيين ميشود در اين رابطه  ∆Pافت توان در خطوط انتقال بر حسب
U2
وات P ،توان انتقالي بر حسب وات  Rمقاومت خطوط انتقال بر حسب اهم و  Uولتاژ
بين خطوط انتقال بر حسب ولت ميباشد .روشن است که با افزايش ولتاژ بين خطوط
انتقال توسط ترانسفورماتورها ،تلفات توان با مجذور افزايش ولتاژ ،کاهش مييابد يکي
ديگر از نقشهاي برجسته ترانسفورماتورها ،قطع ارتباط الکتريکي مصرف کنندهها با
منابع انرژي و شبکههاي الکتريکي و ارتباط مغناطيسي آنها است .اين ارتباط از طريق
ترانسفورماتورهاي يک به يک امکان پذير ميباشد .بدين خطرات اتصال الکتريکي در
مصرف کننده از بين خواهد رفت شکل( )3-1يک ترانسفورماتور خطوط انتقال را نشان
ميدهد.

شکل( )3-1ترانسفورماتور خطوﻁ انتقال

هر سیم پیچ روي يک بازو پیﭽیده شده

سيم پيچ هاي ثانويه

سيم پيچ اوليه
شکل( )3-2ساختمان ترانسفورماتور
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 -3-3اساﺱ کار ترانسفورماتور
ياد گرفتيم که يک ترانسفورماتور از يک سيم پيچ اوليه و يک سيم پيچ ثانويه
تشکيل ميشود .اين سيم پيچ ها بر روي ورق هاي هسته آهني از طريق قرقره قرار
داده ميشود .شکل()3-3
اگر جريان متناوبي (يا هر جريان متغيري) از سيم اوليه عبور کند در درون سيم

شکل( )3-3ساختمان ترانسفورماتور
پيچ ميدان مغناطيسي متغيري به وجود ميآورد ،اين ميدان در درون سيم پيچ شار
مغناطيسي متغيري پديد ميآورد .قسمت اعظم شار مغناطيسي متغير به علت مقاومت
مغناطيسي (رالکتانس) خيلي کم هسته ،مدار خود را از طريق هسته کامل ميکند.
وقتي که شار مغناطيسي متغير هسته آهني را طي ميکند ،سيم پيچها با تغيير شار
مغناطيسي مواجه ميشوند .بنا به قانون فاراده در سيم پيچها نيروي محرکه الکتريکي
القا ميشود .نيروي محرکه القايي در سيم پيچ اوليه بنا به قانون لنز با عامل به وجود
آورنده خود يعني تغيير شار مغناطيسي و در نهايت با ولتاژ اوليه مخالفت ميکند .به
همين جهت به نيروي محرکه القايي در سيم پيچ اوليه نيروي ضد محرکه ميگويند.
بزرگي نيروي محرکه القايي در سيم پيچهاي اوليه و ثانويه با تعداد دور سيم پيچ
اوليه و ثانويه متناسب است .وقتي مدار سيم پيچ ثانويه باز است امپدانس سيم پيچ
اوليه و ولتاژ اوليه و نيروي ضد محرکه القايي در سيم پيچ اوليه در مجموع بزرگي
جريان اوليه را تعيين ميکنند .به اين جريان ،جريان بي باري ميگويند .اين جريان در
هسته آهني ،شار مغناطيسي به وجود مياورد که آن را با ϕ0نشان ميدهند .اگر جريان
اوليه را با  I0و امپدانس سيم پيچ اوليه را با Z1و نيروي محرکه القايي اوليه را با E1
نشان دهيم ميتوان نوشت:
34
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V1 − E1
= ( I0جريان بي باري )
Z1
اگر در ثانويه کليد  Kبسته شود نيروي محرکه القايي E2 ,جريان  I2را در مصرف
کننده (بار) برقرار ميکند .اين جريان مدار خود را از طريق سيم پيچ ثانويه کامل
ميکند .اين جريان الکتريکي را در ترانسفورماتورها جريان ثانويه ميگويند .جريان I2
به هنگام عبور از سيم پيچ ثانويه شار مغناطيسي  ϕ2را ايجاد ميکند( .شکل 3-4ب)
با عامل به وجود آورندهاش يعني  ϕ0مخالفت ميکند .شکل( )3 -4الف  ϕ2متناسب با
 I2و در نهايت متناسب با بار است .مخالفت  ϕ2با  ϕ0موجب کاهش  E1ميشود و
→

با توجه به رابطه :

→

V− E
=I
Z1

(الف)

شکل( )3-4ساختمان ترانسفورماتور

(ب)

با ثابت بودن  V1و  Z1جريان I0رشد ميکند .رشد جريان I0به اندازهاي است که
اثر مغناطيسي  ϕ2ناشي از بار را خنثي ميکند و مجددا  ϕ0را در هسته برقرار ميکند.
(شکل )3-5

شکل ()3-5
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شکل( )3-6نمايش برداري جريان ها
ϕ2 = ϕ2′

N2I2 = N1I2′
N2
I
N1 2

= I2′

N2
→ I2′ = KI2
N1

=K

جريان در سيم پيچ اوليه را در حالت بارداري ترانسفورماتور با  I1نشان ميدهند و

  
آن را جريان اوليه ميگويند .
رشد جريان  I0به اندازه  I2′است )  ( I 1= I2′ + I0′شار ناشي از  I2′را با  ϕ2′نشان
ميدهند .بزرگي  ϕ2به اندازه  ϕ2′است ولي جهت آنها در خالف هم ديگر است به
طوري که اثر هم ديگر را خنثي ميکنند.
بنابراين شار مغناطيسي در هسته برابر  ϕ0ميشود .چنانچه مشاهده ميشود ϕ2
متناسب با بار توليد ميشود و افزايش جريان اوليه متناسب با بار ميباشد .تنظيم
افزايش جريان اوليه از  I0به  I1بر اساس بزرگي بار ثانويه را خود تنظيم ترانسفورماتور
ميگويند .شکل( )3-6با توجه به مطالب فوق ميتوان روابط سمت راست را بيان کرد.
 Kرا ضريب تبديل ترانسفورماتور ميگويند.
از بررسي اساس کار ترانسفورماتور ميتوان نتيجه گرفت که يک ترانسفورماتور بر
اساس القاي متقابل کار ميکند .به عبارت ديگر شار مغناطيسي حاصل از جريان بار
با افزايش جريان اوليه و توليد شار مغناطيسي متقابل خنثي ميشود .شار مغناطيسي
که در درون هسته به گردش در ميآيد ،به علت ماهيت سينوسي بودن جريان اوليه،
نسبت به زمان سينوسي تغيير ميکند .اگر ماکزيمم شار مغناطيسي در هسته را به
 ϕ mنشان دهيم ميتوان نوشت:

dϕ
dt

dϕ
dt

) ( ϕ = ϕ m sin(ω tشار مغناطيسي در هر لحظه)
( e1 = − N1نيروي محرک القايي در سيم پيچ اوليه)
)d(ϕ m sin(ω t
) = N1ω ϕ m cos(ω t
dt

( e2 = − N2نيروي محرک القايي در سيم پيچ ثانويه)
)d(ϕ m sin(ω t
) = N2ω ϕ m cos(ω t
dt

E1 = N1ω ϕ m
m

= N2ω ϕ m
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E2

m

e1 = − N1

e2 = − N 2

در معادالت به دست آمده اگر دامنه ماکزيمم مقادير  e1و  e2را بنويسيم( .مقادير
ماکزيمم را با  E1mو  E2mنشان ميدهيم) خواهيم داشت:
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اگر مقادير موثر نيروي محرکه القايي در سيم پيچ اوليه و ثانويه را به  E1و E2
نشان دهيم خواهيم داشت:
با در نظر گرفتن  ω = 2 × 3.14 × fو مقادير ماکزيمم نيروهاي محرکه در سيم
پيچ هاي اوليه و ثانويه ،به نتايج روبرو خواهيم رسيد.
N1 × 2 × 3.14 × f × ϕ m
N1 × 2 × 3.14 × f × ϕ m

1

2
1

2

E1

m

E2

m

1

2
1

2

= E1
= E2

= E1
= E2

در اين روابط  fفرکانس برق ميباشد.
E1 = 4.44 N1 ⋅ ϕ m ⋅ f

E2 = 4.44 N1 ⋅ ϕ m ⋅ f

از تقسيم دو رابطه آخري به همديگر ميتوان نتيجه گرفت:
E1 N1
=
E 2 N2
بنابراين نيروي محرکه القايي با نسبت دور سيم پيچ ها متناسب مي باشد.

 -3-4ترانسفورماتورهاي ايده ﺁل
ترانسفورماتورهاي ايده آل به ترانسفورماتورهايي گفته ميشود که هيچ گونه تلفات
نداشته باشند .به عبارت ديگر توان ورودي ) (P1به سيم پيچ اوليه از منبع تغذيه بدون
کم وکاست در خروجي سيم پيچ ثانويه )  (P2ظاهر شود .اين حالت زماني واقعيت
خواهد داشت که شار مغناطيسي توليد شده تماما از هسته عبور کند ،سيم پيچ
هاي اوليه و ثانويه مقاومت اهمي و القايي نداشته باشند .ترانسفورماتور ايده آل در
عمل وجود ندارد ولي از آنجا که ترانسفورماتورهاي واقعي به ايده آل خيلي نزديک
هستند جهت سادگي بررسي و انجام محاسبات مربوطه ،ترانسفورماتور را ايده آل فرض
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ميکنند .در ترانسفورماتورهاي ايده آل داريم.
 PS1توان ظاهري ورودي بر حسب ولت آمپر  PS2 ،توان ظاهري خروجي بر حسب
ولت آمپر I1 ،جريان الکتريکي در سيم پيچ اوليه  I2جريان الکتريکي در سيم پيچ
ثانويه بر حسب آمپر  ، V1ولتاژ ورودي V2 ،ولتاژ خروجي در سيم پيچ ثانويه بر حسب
ولت ميباشد.
V1 = E1, V2 = E2
Ps = Ps

2

1

VI
1 1 = V2I2
و لذا:
V1 E1 N1 I2
=
=
=
V2 E2 N2 I1

 -3-5ترانسفورماتورهاي ﺣقیقي (واقعي)
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در ترانسفورماتورهاي واقعي مقداري از شار مغناطيسي مسير خود را از طريق
هوا ميبندد و در القاي متقابل نيروي محرکه شرکت نميکند .زيرا اين مقدار شار
مغناطيسي اثر خود را به صورت کاهش ولتاژ (افت ولتاژ) نشان ميدهد به آن شار
پراکندگي و به افت ولتاژ ناشي از آن افت ولتاژ پراکندگي ميگويند.
از طرف ديگر سيم پيچ اوليه و ثانويه عمال داراي مقاومت اهمي هستند .عبور
جريان الکتريکي از اين سيم پيچ ها ،مقداري از انرژي ورودي را به انرژي حرارتي
تبديل ميکند .اين مقدار انرژي نيز در توليد نيروي محرکه القايي نقشي ندارد و به
هدر ميرود .انرژي تلف شده را تلفات مسي ميگويند .مقداري از انرژي ورودي نيز
در هسته آهني به صورت تلفات هيسترزيس و فوکو از بين ميرود که به تلفات هسته
(تلفات آهني) معروف است .در بحث راندمان ترانسفورماتورها در اين موارد باز هم
صحبت خواهيم کرد.
در ترانسفورماتورهاي حقيقي مقداري از ولتاژ ورودي ،در مقاومت اهمي و مقداري
در مقاومت القايي (مقاومت معادل شار پراکندگي) سيم پيچ اوليه افت ميکند که به
آن افت ولتاژ اوليه ميگويند .افت ولتاژ در مقاومت اهمي سيم پيچ اوليه با جريان اوليه
هم فاز است ولي افت ولتاژ در مقاومت القايي نسبت به جريان اوليه  90درجه الکتريکي
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پيش فاز است .به دليل وجود افت ولتاژها ميتوان نوشت که  V1 〉E1است.
نيروي محرکه القايي در سيم پيچ ثانويه در زير بار ،مقداري در مقاومت اهمي و القايي
سيم پيچ ثانويه افت ميکند .افت ولتاژ در مقاومت اهمي با جريان ثانويه هم فاز و در
مقاومت القايي  90درجه از جريان ثانويه پيش فاز است .بنابراين در ثانويه E2 〉V2
ميباشد .با توجه به مطالب گفته شده ،يک ترانسفورماتور واقعي را ميتوان با مدار
معادل الکتريکي به صورت شکل()3-7نشان داد.
مقاومت معادل شار
پراکندگي در ثانويه

مقاومت اهمي
سيم پيچ ثانويه

مقاومت معادل شار
پراکندگي در اوليه

مقاومت اهمي
سيم پيچ اوليه

کلید

مصرف کننده

مقاومت معادل جريان
مغناطيس کننده

مقاومت معادل
تلفات در هسته

شکل  -3-7مدار معادل يک ترانسفورماتور واقعي

در اين مدار  IWجريان و اته معادل تلفات در هسته و  IMجريان مغناطيس کننده
هستند که از جمع برداري آنها( I0 ،جريان بي باري) حاصل ميشود .در مدار معادل،
تمام کميتها برداري هستند که به کمک آنها ميتوان روابط بين ولتاژها و جريانها
را نوشت:
در نوشتن روابط بين کميت الزم است از عمليات برداري استفاده شود.
→

→

→

→

بزرگي بردارهاي  I 1, E2 , V1به بردار  I 2بستگي دارد .جريان  I2با ولتاژ خروجي

 V2بسته به نوع بار ،ممکن است سه وضع متفاوت داشته باشد .اگر بار اهمي باشدI2 ،
با  V2هم فاز خواهد بود .اگر بار از نوع سلفي اهمي باشد .جريان  I2نسبت به  V2پس
فاز و در صورت خازني بودن بار I2 ،نسبت به  V2پيش فاز ميباشد.

→

→

→ →

→

→

→ →

→

→

V1= E1 + I1 . R1 + I1 . XL1
→

→

E 2= V2 + I2 . R 2 + I2 . XL2
→ →

→ →

→

→

I 1= I 0 + I′2 . I W + I M . I′2
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 -3-6افت فشار کلي در ترانسفورماتورها
مالحظه شد که مقداري از ولتاژ ورودي ترانسفورماتور در مقاومتهاي القايي و
اهمي سيم پيچ اوليه افت ميکند .اين مقدار افت ولتاژ را ،افت ولتاژ در سيم پيچ اوليه
ميگويند و آن را با  ∆U1نشان ميدهند.
در قسمت بار مقداري از نيروي محرکه ثانويه در مقاومت القايي و مقاومت اهمي
سيم پيچ ثانويه افت ميکند و ولتاژ دو سر بار کوچکتر از نيروي محرکه است .اين
مقدار افت ولتاژ را ،افت فشار در سيم پيچ ثانويه ميگويند و آن را با  ∆U2نشان
ميدهند.
در اغلب موارد افت ولتاژهاي ثانويه را با ضريب تبديل بر حسب مقادير اوليه حساب
ميکنند .سپس مجموع برداري افت ولتاژهاي اهمي و القايي در دو طرف را محاسبه
ميکنند که به آن افت ولتاژ کلي گفته ميشود و آن را با  ∆Uنمايش ميدهند .از آنجا
که افت ولتاژها در مقدار ولتاژ خروجي ترانسفورماتور موثر است ،لذا معموال افت ولتاژ
کلي به صورت درصد براي ترانسفورماتورهاي با قدرت متفاوت در جداول ارائه ميشود
و از آن ها در محاسبات سيم پيچي ترانسفورماتورها استفاده ميشود.

 -3-7تلفاﺕ توان در ترانسفورماتورها
با توجه به آنکه نوع بار ترانسفورماتور (به علت اهمي ،القايي و خازني بودن آن)
نامشخص است .به اين علت ترانسفورماتورها را به توان ظاهري خروجي يا واحد ولت
آمپر ) (VAو در توان هاي باال با واحدهاي کيلو ولت آمپر ) (kVAيا مگا ولت آمپر
) (MVAمعرفي ميکنند .در محاسبات علمي ترانسفورماتورها ،محاسبات بر اساس
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توان ظاهري خروجي انجام ميشود تا ترانسفورماتور بتواند توان معرفي شده را در
اختيار مصرف کننده قرار دهد .به اين علت الزم است در طرﺡ ترانسفورماتور ،تلفات را
در نظر گرفت .قسمتي از توان تلف شده در ترانسفورماتورها در مقاومت اهمي سيم پيچ
اوليه و مقاومت اهمي سيم پيچ ثانويه ميباشد .به اين تلفات ،تلفات اهمي يا تلفات ژولي
يا تلفات مسي ميگويند و با ) (Pcuنشان ميدهند .از آنجايی که اين تلفات چون به
بار بستگي دارد به تلفات متغير نيز معروف است.
از طرف ديگر به سبب اينکه هسته آهني رساناي الکتريکي است همواره در معرض
تغيير شار مغناطيسي قرار دارد و در آن جريان هايي القايي ميشود و به طور عرضي
از طريق خود هسته ،مدار خود را کامل و ايجاد حرارت ميکند .اگر اين جريان ها
کنترل نشوند آسيب شديدي به هسته وارد ميشود و احتمال دارد هسته را ذوب کند.
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با حرارت زياد هسته به عايق سيم پيچ ها صدمه وارد ميشود .اين جريان هاي القايي
در مدار هسته را جريان هاي فوکو يا جريان هاي سرگردان ميگويند .براي کاهش
اثرات آن ها هسته را ورقه ورقه ميسازند و ورقه ها را نسبت به هم عايق ميکنند تا
مقاومت الکتريکي زياد ايجاد شود و بزرگي جريان هاي فوکو کاهش يابد .تلفاتي که
توسط جريان هاي القايي ايجاد ميشود به تلفات فوکو معروف است.
عالوه بر تلفات فوکو در هسته تلفات هيترزيس نيز وجود دارد .اين تلفات مربوط
به آرايش مولکول هاي مغناطيس در هسته ترانسفورماتورهاست .براي کاهش تلفات
هيسترزيس ورقه هاي هسته را از آهن سيليس دار ميسازند و به آن ها ورقهها
ديناموبلش ميگويند .اين ورقه ها با مرغوبيت هاي متفاوت ساخته ميشوند .جنس
هسته را از آهن ريختهگري ،فوالد ريخته گري ،ورق فوالد آبديده (سيليکوني) و آلياژ
آهن ـ نيکل ميسازند.
تلفات هيسترزيس و تلفات فوکو در مجموع تلفاتي آهني ناميده ميشوند .براي يک
ترانسفورماتور که براي فرکانس معيني طراحي ميشود تلفات آهني تقريباً ثابت است
و به بار ترانسفورماتور بستگي ندارد .به همين جهت آن را تلفات ثابت ميگويند و با
)  (PFeنشان ميدهند.
به مجموع تلفات آهني و تلفات مسي ،تلفات کل ترانسفورماتور ميگويند.
از حاصل تقسيم توان خروجي به توان ورودي راندمان ترانسفورماتور به دست ميايد
يعني:
P2
P1

=  ηراندمان

راندمان ترانسفورماتورها اغلب بسيار باالست به طوري که ترانسفورماتورهاي کوچک
حدود  90درصد و در ترانسفورماتورهاي بزرگ تا حدود  98درصد نيز ميرسد.

 - 3-8انواع ترانسفورماتورهاي تک فاز
باتوجه به کارآيي ترانسفورماتور در جريان متناوب تک فاز ،فازآن ها را به گروه هاي
متفاوت دسته بندي مي کنند.
 ترانسفورماتورهاي کاهنده ترانسفورماتورهاي افزاينده ترانسفورماتورهاي يک به يک41

PowerEn.ir

I2

U2

I1

N2

U1

N1

N1 > N2 , U2 < U1 , I2 > I1
شکل() 3-8ترانسفورماتورهاي کاهنده

 ترانسفور ماتورها باچند ورودي وچند خروجي اتوترانسفورماتورها 3-8-1ترانسفورماتورهاي کاهنده :اگر تعداد دورسيم پيچ ثانويه که به باروصل
مي شود ،کمتر از تعداد دور سيم پيچ اوليه باشد ،که به منبع تغذيه وصل مي شود ،
ولتاژ خروجي کمترازولتاژ ورودي خواهد شد .به اين ترانسفورتورها  ،ترانسفورماتورهاي
کاهنده مي گويند.از اين ترانسفورماتورها در مواقعي که  ،ولتاژتغذيه مصرف کننده
ها کم است،استفاده مي شود .مانند دستگاه شارژباطري ها ومدارهاي فرمان با ولتاژ
N
U
I
پايين .باتوجه به رابطه  1 = 1 = 2به سبب آنکه  N1 < N2مي باشد بنابراين
N2 U2 I1
 I 2 > I 1و  U2 > U1خواهد شد.شکل ()3-8
U1 U1 1200 240
=
⇒
=
U 2 U2
80 U2

2400 × 80
= 16V
1200
U 16
I2 = 2 = = 4 A
4
R
N1 I 2 1200 4
⇒ =
=
N 2 I2
80 I1
= U2

دور N1 = 1200
دور N = 80
2

R = 4Ω

4 × 80 4
= = 0.266 A
1200 15
مثال :دريک ترانسفورماتورتک فاز ايده آل  ،تعداد دور سيم پيچ اوليه 1200دور
وتعداد دور سيم پيچ ثانويه 80دور است .اگر ولتاژ اوليه  240ولت وبار ترانسفورماتور ،
بار اهمي 20اهم باشد ،مطلوبست :
 ولتاژخروجي جريان اوليه 3-8-2ترانسفورماتورهاي افزاینده :اگر تعداد دورسيم پيچ ثانويه  ،بيشتر از
تعداد دور سيم پيچ اوليه باشد ترانسفورتوررا افزاينده مي گويند.از اين ترانسفورماتورها
در مواقعي که ولتاژتغذيه مصرف کننده ها بيشتر از ولتاژ شبکه باشد ،استفاده مي
= I1

I2

N2

U2

I1
N1

U1

N1 < N2 , U2 < U1 , I2 < I1
شکل() 3-9ترانسفورماتورهاي افزاينده
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شود .باتوجه به رابطه  N1 = U1 = I2چون  N > Nمي باشد بنابراين I 1 > I 2
1
2
N2 U2 I1
وخواهد شد .شکل()3-9
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مثال :دريک ترانسفورماتورتک فاز ايده آل  ،تعداد دور سيم پيچ اوليه 500دور
وتعداد دور سيم پيچ هاي ثانويه  600دورو دور 800است .اگر ولتاژ اوليه  200ولت
باشد مطلوبست:
 ولتاژثانويه بادور 600 ولتاژثانويه بادور 800N1 U1
500 200
=
⇒
=
600 U2
N2 U2

200 × 600
= 240V
500
200 × 800
= 320V
= U22
500
= U21

دور

N1 = 500

دور N21 = 600
دور N22 = 800

I2

U2

N2

I1

U1

N1

N1 = N2 , U1 = U2 , I1 = I2
شکل( ) 3- 10ترانسفورماتور یک به یک

U1 = 200V

 -3-8-3ترانسفورماتورهاي يک به يک :در ترانسفورماتورهاي يک به يک
تعداد دورسيم پيچ اوليه وتعداد دورسيم پيچ ثانويه باهم برابرهستند.بدين علت ضريب
تبديل اين ترانسفورماتورها برابر يک است .اگردر سيستم مصرفي  ،بخواهند  ،ارتباط
الکتريکي مصرف کننده ها را براي مسايل حفاظتي ازشبکه الکتريکي قطع کنند از
ترانسفورماتورهاي يک به يک استفاده مي کنند.دراين حالت مصرف کننده ها ،از
طريق ارتباط مغناطيسي به شبکه متصل مي شوند .اگر درطرف شبکه الکتريکي اتصال
کوتاه يا نوسانات ناخواسته ايجاد شود ،مصرف کننده هايي که با ترانسفورماتورهاي يک
به يک به شبکه وصل شده اند ،از خطرات احتمالي  ،مصون خواهند ماند .به اين نوع
ارتباط اصطالحاً ايزوله کردن مي گويند .شکل()3-10
 -3-8-4ترانسفورماتورباچند ورودي وچند خروجي :تنوع استاندارد
ولتاژ درکشورهاي مختلف ،ايجاب مي کند هر کشور براساس ولتاژ استاندارد خودش،
مصرف کننده هاي خود را توليد کند .براي آن که به توان از مصرف کننده هاي مختلف با
استاندارد توليدي متفاوت درساير کشورها نيز استفاده کرد ،مي توان ازترانسفورماتورهاي
چند ورودي و چند خروجي براي تغذيه آن ها استفاده کرد .الزم به توضيح است
اين نوع استفاده ها براي بارهاي اهمي توصيه مي شود و براي مصرف کننده هاي
موتوري (گردنده ) ومصرف کننده هاي خازني و سلفي توصيه نمي شود مگر آن که
فرکانس شبکه هاي تغذيه يکي باشند .کاربرد ديگر ترانسفورهاي چند ورودي وچند
خروجي ،فراهم کردن امکان اتصال مصرف کننده هايي که ولتاژ نامي متفاوتي دارند به
شبکه برق است .اگريک شبکه الکتريکي با نوسانات ولتاژ بيشتري روبرو باشد با تغيير رنج
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الف -ترانسفورماتوربا یک ورودی و دو
خروجی مستقل

ولتاژ ترانسفورهاي چند ورودي ،ولتاژ نامي مصرف کننده را مي توان تهيه کرد .به فرض
مثال اگر دريک کشوراستاندار ولتاژ فازي آن 110ولت ودريک کشور ديگر استاندارد
ولتاژ آن 220ولت باشد مي توان يک ترانسفورماتور با دوسيم پيچ ورودي ساخت
که220ولت و 110ولت را پشتيباني کند .درکشور ايران ولتاژ خطي380ولت و ولتاژ
فازي 220ولت است .ترانسفورماتورهاي جوشکاري را براي دو ورودي 220و 380ولت
طراحي مي کنند .اگر دريک منطقه برق سه فاز نباشد وضعيت ورودي را براي برق تک
فاز يعني 220ولت تغيير مي دهند .در شبکه هاي سه فاز از وضعيت 380ولت استفاده
مي شود .درترانسفورماتورهاي چند ورودي و چند خروجي ممکن است خروجي ها
مستقل يا غيرمستقل باشند .شکل() 3-11الف،ب و پ
 -3-8-5اتوترانسفورماتور :دراتوترانسفورماتورها ،به جاي دوسيم پيچ از يک
سيم پيچ استفاده مي شود .بدين ترتيب از يک سيم پيچ دراتو ترانسفورماتورها صرفه
جويي مي شود .در اتوترانسفورماتور بين سيم اوليه وسيم پيچ ثانويه عالوه بر ارتباط
مغناطيسي  ،ارتباط الکتريکي نيز وجود دارد .قسمت زياد انرژي ازطريق ارتباط الکتريکي
وقسمت کم از طريق الکترومغناطيس به بار منتقل مي شود  .ازآن جايي که مقدارانتقال
انرژي از طريق هسته کم است لذا وزن هسته به کاررفته دراتوترانسفورماتورها کم است
وتلفات هسته نيزکم خواهد شد.با حذف يک سيم پيچ وکاهش وزن هسته چند ويژگي
را به اتوترانسفورماتورخواهد داد.

ورودی

ورودی

خروجی

خروجی
ب-ترانسفورماتوربا دو ورودی و یک خروجی

پ -ترانسفورماتوربا دو ورودی و سه خروجی غیر مستقل

شکل ()1-11الف ،ب وپ ترانسفورماتور چند ورودی و چند خروجی مستقل
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 وزن اتو ترانسفورماتوردر مقايسه باترانسفورماتورهاي مشابه سبکتر مي شود . تلفات مسي وتلفات آهني کاهش مي يابد. هزينه ساحت اتوترانسفورماتور کم مي شود . راندمان ترانسفورماتور زياد مي شود.به خاطر ويژگي هاي باال اتوترانسفورماتورها  را  ترانسفورماتورهاي  تقريباً ايده آل وبا
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سیم پیچ سری

= U2

N2 = 500
I2 = 5.5 A

سیم پیچ
مشترک

N1 U1
=
N2 U2

N1 = 1000

500 × 220
= 110 V
1000
U × UL
SB = H
= × S2
UH

سیم پیچ
مشترک

= SB

مثال :تعداد دور سيم پيچ اوليه يک اتوترانسفورماتور  1000دور مي باشد .اين
ترانسفورماتوردرطرف فشار قوي به ولتاژ  220ولت اتصال دارد.در خروجي از سيم مشترک
وحلقه  500دور انشعابي به بارداده شده است .حداکثرجريان خروجي اتوترانسفورماتور
 5آمپر مي باشد مطلوبست:
1000 220
=
500 U2

الف -اتو ترانسفورماتور کاهنده

سیم پیچ سری

UH − UL
× S2
UH

سیم پیچ اولیه

صرفه مي گويند.
دراتوترانسفورماتورها به سيم پيچ بين سيم پيچ اوليه وثانويه سيم پيچ مشترک وبه
سيم پيچ خاص اوليه يا ثانويه  ،سيم پيچ سري مي گويند .به سبب آنکه ازسيم پيچ
مشترک تفاضل جريان اوليه وثانويه عبور مي کند  ،مي توان سطح مقطع اين قسمت
از سيم پيچ را کمتر در نظر گرفت .اتوترانسفور ماتورها مانند ترانسفورماتورهاي معمولي
به صورت افزاينده يا کاهنده طراحي مي شوند شکل () 3-12الف و ب.
توان تيپ اتوترانسفورماتورها :آن قسمت از توان که از طريق هسته در اتوترانسفورماتورها انتقال مي يابد را توان  تيپ مي گويند و با  SBنشان مي دهند .اگر  ولتاژ
طرف فشار قوي را با  UHو ولتاژ طرف فشار ضعيف را با  ULو توان انتقالي رابا  S2نشان
دهيم توان تيپ از رابطه زير بدست مي آيد:

ب  -اتو ترانسفورماتور افزاینده
شکل()3-12الف وب -اتو ترانسفورماتور

S2 = U2 × I2 = 110 × 5 = 550 VA

220 −110
× 550 = 225 VA
220
N1 I2
=
Is = I2 − I1
N2 I1

= SB

5 × 500
= 2.5A
1000

=I

1000 5
=
500 I1

Is = 5 − 2.5 = 2.5A
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 ولتاژ خروجي توان تيپ جريان اوليه -جريان سيم پيچ مشترک

 -3-9پﻼﻙ مشخصاﺕ ترانسفور ماتورهاي تک فاز
هر ترانسفورماتوري باتوجه به ابعاد هسته ،تعداد دور سيم پيچ هاي اوليه وثانويه،
فرکانس ،ولتاژ هاي ورودي وخروجي ،توان ظاهري ،طريقه نصب ،ولتاژاتصال کوتاه
نسبي ،وزن ،مقدار روغن ،راندمان وساير ويژگي هاي ديگر  ،مقادير نامي خواهند داشت
که اين مقادير نامي بر روي پالک ترانسفورماتورها نوشته مي شوند .اطالعات قيد شده
درپالک ترانسفورماتورها ،انتخاب ترانسفورماتور مناسب رابراي استفاده بهينه مهيا
مي سازد وکاربران باتوجه به نياز و شرايط کار ،ترانسفورماتور مورد دلخواه متناسب
با شرايط مصرف را انتخاب مي کنند .درجدول( )3-1پالک يک ترانسفورماتور تک فاز را
نشان مي دهد.
 نام کارخانه سازنده در باالترين کادر نوشته مي شود. کد مخصوص کارخانه سازنده که ويژگي هاي دستگاه را دارد و درصورت سفارشمجدد دستگاه جديد براساس آن توليد مي شود.
 ولتاژ نامي اوليه 11کيلو ولت و ولتاژ نامي خروجي220ولت مي باشد. توان ظاهري خروجي5000ولت آمپر فرکانس ولتاژ تغذيه  50هرتس . کالس عايقي حرارتي اين دستگاه  Eمي باشد. حفاظت در مقابل عوامل خارجي ونفوذ آبجدول()3-1پالک ترانسفورماتور تک فاز
کارخانه سازنده

220v
50

11kv

 HZفرکانﺲ
ﻋﻼﺋم ﺣفاﻇتی
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ولتاژ نامی

تیپ

 VA 5000توان نامی
E

کﻼﺱ ﻋايقی
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در جدول ()3-2کالس عایقی استاندارد و درجه حرارت مجاز محیط ارایه شده
است.
جدول()3-2کالس عایق ها
کالس حراتي يا عايقي

حداکثردما

)(Yيا X

900

A

1050

E

1200

B

1300

F

1550

C

1800

H

2100
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در جدول( )3 -3انواع حفاطت ها ديده مي شود.
جدول( )3-3انواع حفاطت درمقابل اجسام خارجي ونفوذ آب
نشانه

نوع ایمنی

توصیح

ایمنی تماس و ایمنی جسم خارجی
=

بدون ایمنی تماس ،بدون ایمنی چسم خارجی

-

ایمنی در مقابل جسم خارجی بزرگ تر ازmm

-

ایمنی در مقابل جسم خارجی بزرگ تر ازmm

-

ایمنی در مقابل جسم خارجی بزرگ تر ازmm

-

ایمنی در مقابل جسم خارجی بزرگ تر ازmm

1

ایمنی در مقابل رسوب گرد غبار مضربه داخل

2

ایمنی در مقابل نفوذگرد و غبار

IP0X
IP1X
IP2X
IP3X
IP4X
IP5X
IP6X

ایمنی آب
=

بدون ایمنی آب

3

ایمنی در مقابل ریزش عمودی قطرات آب

3

ایمنی در مقابل ریزش عمودی قطرات آب

3

ایمنی در مقابل پخش آب

5

ایمنی در مقابل پاشیدن آب

IPX0
IPX1
IPX2
IPX3
IPX4
IPX5
IPX6
IPX7
IPX8

ایمنی در مقابل ریزش فوران آب ،مث ً
ال ازنازل

6
7

ایمنی در مقابل جریان آب

7

ایمنی در مقابل غوطه ور شدن

8

ایمنی در مقابل غوطه وری کامل

نشانه ی انواع ایمنی (مفهوم را در جدول باال ببینید)
Pa
8
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7

6

5

4

3

2
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 -3-10ترانسفور ماتورهاي سه فاز
توليد صنعتي برق در نيرو گاه ها به صورت سه فاز مي باشد .انتقال وتوزيع آن در
مراکز مصرف نيزسه فاز است .درانتقال براي کاهش تلفات خطوط از ترانسفورماتورهاي
افزاينده سه فاز و در انتهاي خطوط انتقال براي مصرف در ايستگاه هاي برق براي
مصارف ،ازترانسفورماتورهاي کاهنده سه فاز استفاده مي شود .اغلب ترانسفور ماتور
هاي سه فاز انتقال قدرت و پست هاي توزيع ،به علت توان زياد ،روغني هستند.
توسط روغن و بدنه رادياتوري (پره اي شکل) يا لوله اي ،گرماي توليد شده درهسته

شکل ()3-13الف-هسته و سیم پیچ هاي ترانسفور ماتور سه فاز

شکل( )3-13ب -ترانسفورماتور
سه فاز-سیم پیچ  -هسته  -مخزن
روغﻦ و ﻇرف انﺒساﻁ

وسيم پيچ ها ،به خارج ترانسفورماتور هدايت مي شودشکل ( .)3-13بدين طريق از
آسيب رسيدن به سيم پيچ در اثر افزايش دما جلوگيري به عمل مي آيد .روغن مصرف
شده در ترانسفور ماتورها که به روغن ترانسفورماتورها معرف است  ،ضد آتش وعايق
الکتريکي خوب مي باشد.اين ترانسفور ماتورها،درباالي مخزن روغن ،يک منبع انبساط
دارند .درمواقع افزايش حجم روغن ،براثر افزايش دما ،روغن در اين ظرف جمع مي شود
و از انفجارمخزن جلوگيري مي شوددر نتيجه بين مخزن روغن و منبع انبساط يک
وسيله حفاطتي به نام رله بوخهلتس قرار مي دهند .اين رله ترانسفورماتور را در مقابل
سوختن هسته ،اتصال فاز به بدنه ،اتصال فازبه فاز ،چکه کردن روغن و اتصال حلقه ها،
محافظت مي کند .در ترانسفورماتورهاي فشار قوي ،اول سيم فشارضعيف را در هسته
نصب مي کنند سپس سيم پيچ فشار قوي را برروي سيم پيچ فشار ضعيف قرار مي دهند .
در شکل( )3-14اجزاي داخلي يک ترانسفورماتورسه فاز و موقعيت رله بوخهلتس
ومنبع انبساط نشان داده شده است

در ظرف انبساط
روغن نما

منبع انبساط
رله بوخهلتس

شکل(  ) 3-14اجزاي داخلي
ترانسفورماتورسه فازوموقعیت رله بوخﻬلتﺲ
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 - 3-10-1انواع اتصال سيم پيچ هاي ترانسقورماتورها :سيم پيچ هاي طرف
فشارقوي وطرف فشار ضعيف به صورت ستاره(  Yیا  ،) λمثلث (  Dیا ∆ ) و زيگزاک به
همديگر اتصال مي يابند .در ترانسفورماتورهاي توزيع ،به علت داشتن مصرف کننده ها تک
فاز و نياز به سيم نول ،اتصال سيم پيچ هاي ثانويه به صورت اتصال ستاره انجام مي شود .

شکل( ) 3- 15اتصال  Y / yیا λ / λ
شکل( ) 3- 16اتصالD / Y
 اتصال  Y / yیا  : λ / λمدار اين نوع اتصال در شکل( )3-15نشان داده شدهاست دراين اتصال هر دو سيم پيچ اوليه و ثانويه ،به صورت اتصال ستاره وصل مي
شوند .دراين اتصال اگر فقط يکي از فازها زير بار برود ،جريان آن فاز ،درسيم پيچ اوليه
مدارخود را از دو فاز بعدي کامل مي کند .اين عمل باعث مي شود شار مغناطيسي اين
دو فاز ،افزايش يابد ،تلفات شار بيشتر شود و ولتاژ آن ها زياد شود .از آنجايي که در هر
لحظه مجموع ولتاژها سه فاز برابر صفر است ،افزايش ولتاژ دو فازي که زير بار نيستند،
سبب مي شود ولتاژ فازي که زير بار رفته است کاهش يابد و به مصرف کننده ها صدمه
برساند .به علت بروز مشکالت فوق از اين اتصال استفاده نمي شود .درمواقعي که کمتر
از ٪10ظرفيت نامي ترانسفورماتورنياز باشد از اين اتصال استفاده مي شود .شکل(3- 15
)
 اتصال D / Yیا  : ∆ / λدر اين نوع اتصال سيم پيچ اوليه به صورت اتصال مثلثو سيم پيچ ثانويه به صورت اتصال ستاره وصل مي شود .در اين اتصال  ،فازها استقالل
دارند و اگر هريک از فازها به تنهايي به بار وصل شوند ،در طرف اوليه جريان از طريق
فاز مربوطه ،مدار خود را تکميل خواهد نمود بدون آنکه به فازهاي ديگر اثر بگذارد.
یا
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شکل( ) 3-16
 اتصال  : Y / zاين اتصال به اتصال ،ستاره زيگزاگ معروف است که سيم پيچ اوليهبه صورت اتصال ستاره وصل مي شود .درثانويه سيم پيچ هرفاز به دوقسمت تقسيم
مي شود و به صورت شکل( )3-17به هم ديگر متصل مي شوند .اين نوع اتصال در
شبکه هاي توريع با قدرت کم با متوسط ،به کار مي رود .در مواردي که اتصال اوليه
اجبارا ً ستاره باشد و در ثانويه به سيم نول نياز باشد ،ازاتصال  Y / zاستفاده مي شود.
به طوري که در شکل ( ) 1-17نشان داده شده است .دراتصال  Y / zمشکالت اتصال
 Y / yوجود ندارد وقتي که يک فاز زير بار برود ،درسيم پيچ اوليه دو فاز را درتامين
انرژي به کار مي کشد .دراتصال  ، Y / zبه سبب آنکه نيروي محرکه دو سيم پيچ به
صورت برداري جمع مي شوند مقدار آن کاهش مي يابد و براي جبران آن ،بايد تعداد
دور کالف ها را افزايش داد.
 -3-10-3تنﻈیم ولتاژترانسفور ماتورها کلید( :)Top Changerدر
ترانسفورماتورها براي مديريت ولتاژ در طرف ثانويه ،از کليد  Top Changerدر
طرف فشار قوي ،استفاده مي شود .با تغيير رنج اين کليد ،تعداد دور سيم پيچ اوليه
کم يا زياد مي کنند و ولتاژ خروجي تغيير مي کند .معموال" تغييرات دور در هر مرحله
دورسيم ٪40پيچ اوليه مي باشد .شکل ()3-18
1W

1V

1W1

1W3

1V1

1V3 1V2

شکل( ) 3- 17اتصال Y/z

1U

1U1

1U3 1U2

شکل(  ) 3- 18کلید تنﻈیم ولتاژ()Top Changer

 - 3-11ترانسفورماتورهای اندازه گیري

دستگاه هاي اندازه گيري معمولي توانايي سنجش جريان ها و ولتاژ هاي زياد را ندارند.
براي اندازه گيري جريان ها ي زياد و ولتاژهاي زياد ،ازترانسفورماتور اندازه گيري جريان
) )C.Tو ترانسفورماتور اندازه گيري ولتاژ ( )P.Tاستفاده مي شود .شکل ()3-19

شکل(  ) 3-19ترانﺲP.T
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ﺷﻜﻞ ) (3-20ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺍﺯ
ﺗﺮﺍﻧﺴﻔﻮﺭﻣﺎﺗﻮﺭﺟﺮﻳﺎﻥ

-3 -11 -1ﺗﺮﺍﻧﺴﻔﻮﺭﻣﺎﺗﻮﺭ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺟﺮﻳﺎﻥ :ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭻ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺍﻳﻦ
ﺗﺮﺍﻧﺴﻔﻮﺭﻣﺎﺗﻮﺭﻫﺎ ﺭﺍ ،ﺷﻴﻨﻪ ﻫﺎ ،ﺑﺎﺱ ﺑﺎﺭ ﻳﺎ ﺳﻴﻢ ﻫﺎﻱ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺷﺒﻜﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺩﻫﻨﺪ .ﺳﻴﻢ
ﭘﻴﭻ ﺩﻭﻡ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﻫﺴﺘﻪ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﻛﻪ ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭻ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺍﺯ ﺩﺭﻭﻥ ﺁﻥ ﻣﻲ ﮔﺬﺭﺩ ،ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ
ﻣﻲ ﺷﻮﺩ .ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﻋﺒﻮﺭﺟﺮﻳﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻭﻟﻴﻪ ،ﺩﺭ ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭻ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺟﺮﻳﺎﻥ
ﺿﻌﻴﻔﻲ ﺍﻟﻘﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺍﺯ ﺁﻣﭙﺮﻣﺘﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻋﺒﻮﺭ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻗﺮﺍﺋﺖ ﺷﺪﻩ
ﺍﺯ ﺁﻣﭙﺮﻣﺘﺮ ﺭﺍ ﺩﺭﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺗﺮﺍﺗﺴﻔﻮﺭﻣﺎﺗﻮﺭ ،ﺿﺮﺏ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻋﺒﻮﺭﻱ ﺍﺯﺳﻴﻢ
ﻫﺎﻱ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺭﺍ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ ﺁﻭﺭﻧﺪ .ﺷﻜﻞ )( 3-20
ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺁﻣﭙﺮﻣﺘﺮ ﻣﻌﻴﻮﺏ ،ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺩﻭ ﺳﺮ ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭻ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺭﺍ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻣﻲ ﺩﻫﻨﺪ
ﻭ ﺁﻣﭙﺮﻣﻌﻴﻮﺏ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺁﻣﭙﺮﻣﺘﺮ ﺳﺎﻟﻢ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺳﭙﺲ ﻣﺴﻴﺮ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﻨﺠﺶ
ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺑﺎﺯ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .ﺑﺮﺍﻱ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻫﺎ ﻛﺌﻮﺭﻭﺳﻴﺘﻴﻮ ﻳﻚ ﻃﺮﻑ ﺳﻴﻢ
ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺭﺍ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺯﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺩﻫﻨﺪ.
ﻣﺜﺎﻝ :ﺩﺭ ﻣﺪﺍﺭ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺷﻜﻞ) (3 -21ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺟﺮﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺁﻣﭙﺮﻣﺘﺮﺧﻮﺍﻧﺪﻩ
300
ﻣﻲ ﺷﻮﺩ  12ﺁﻣﭙﺮ ﻭ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺗﺮﺍﻧﺴﻔﻮﺭﻣﺎﺗﻮﺭ A
ﺍﺳﺖ .ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ
5
ﭼﻨﺪ ﺁﻣﭙﺮ ﺍﺳﺖ ؟
-3-11-2ﺗﺮﺍﻧﺴﻔﻮﺭﻣﺎﺗﻮﺭﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻭﻟﺘﺎژ:ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭻ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺍﻧﺴﻔﻮﺭﻣﺎﺗﻮﺭﻫﺎ،
ﺑﺎ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺑﻴﺸﺘﺮﺑﻪ ﻭﻟﺘﺎژ ﺷﺒﻜﻪ ﻭ ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭻ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺩﻭﺭ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﻭﻟﺖ ﻣﺘﺮ ﻭﺻﻞ
ﻣﻲ ﺷﻮﺩ .ﻭﻟﺘﺎژ ﺷﺒﻜﻪ ﺍﺯ ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮﺏ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻗﺮﺍﺋﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﻭﻟﺖ ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ
ﺗﺮﺍﻧﺴﻔﻮﺭﻣﺎﺗﻮﺭ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ .ﺷﻜﻞ ) ( 3-22

IL = IA × a

300
= 720A
5
ﺷﻜﻞ )C.T(3-21

× IL = 12

ﺷﻜﻞ) P.T (3-22

 -3-12ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮﺩﻥ ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭻ ﻫﺎ ﻭﻋﺎﻳﻖ
ﺗﺮﺍﻧﺴﻔﻮﺭﻣﺎﺗﻮﺭ
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ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮﺩﻥ ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭻ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺵ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺩﺍﺩ .ﻳﻜﻲ ﺍﺯﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﻫﺎ
ﺷﻜﻞ ﻇﺎﻫﺮﻱ ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭻ ﻫﺎ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭻ ﻫﺎ ،ﺭﻧﮓ ﺗﻤﺎﻡ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎ ﻱ ﺳﻴﻢ
ﻳﻜﻨﻮﺍﺧﺖ ﻭﺷﻔﺎﻑ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ .ﺷﻜﻞ )(3-23
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درسيم پيچ هاي ناسالم  ،شکل ظاهري سيم پيچ ها درقسمت هاي مختلف رنگ
يکنواخت را ازدست مي دهند يا رنگ سيم پيچ ها تيره والک سيم ها خشک وشکننده
مي شوند .شکل ()3-24
ازروش هاي ديگر تشخيص سالم بودن سيم پيچ ها آزمايش ولتاژگيري است دراين
طريق ابتدا ولتاژ نامي را در طرف سيم پيچ قسمت فشار قوي برقرار مي کنيم و بار
نامي را به ترانسفورماتور اتصال مي دهيم .ولتاژ خروجي را اندازه گيري مي کنيم اگر

شکل( ) 3-23در سيم پيچ هاي سالم رنگ تمام قسمت ها يکنواخت و شفاف است

مقدار اندازه گيري شده برابر ولتاژ نامي طرف فشار ضعيف باشد سيم پيچ ها سالم
هستند و اگر مقدار زيادي اختالف داشته باشند .به احتمال قوي درسيم پيچ ها اتصال
حلقه رخ داده است .اين تشخيص ازطريق آزمايش اتصال کوتاه هم امکان پذيراست.
اگرمولفه هاي اهمي و القايي در آزمايش اتصال کوتاه تغيير کرده باشند احتمال اتصال
حلقه وجود دارد .شکل() 3-25
براي تعيين صحت عايقي بين سيم پيچ ها وسيم پيچ ها با بدنه ،از اندازه گيري
مقاومت با ميگراستفاده مي شود .مقدار مقاومت عايقي بين سيم پيچ ها وسيم پيچ ها با
بدنه بايد خيلي زياد و بيشتر از چندين مگا اهم بدست آيد .شکل ()3-26

شکل(  )3-25تشخيص سالم بودن سيم ها از طريق ولتاژگيري

شکل( ) 3-24در سيم پيچ هاي نا سالم
يکنواختي رنگ موجود نيست
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 -3-13تعییﻦ سیم پیچ فشار ﺿعیف وسیم پیچ فشار قوي
ترانسفورماتور
سيم پيچ طرف فشارضعيف در ترانسفور ماتورها به علت تحمل جريان زياد و ولتاژ
کم ،داراي تعداد دور کم و ضخامت سيم زياد مي باشد .اين شرايط در طرف سيم پيچ
فشارقوي به علت ولتاژ زياد و جريان کم برعکس طرف فشارضعيف ،تعداد دور زياد و
ضخامت سيم کم است .بنابراين مقاومت اهمي سيم طرف فشار قوي زياد و مقاومت
اهمي سيم پيچ فشارضعيف کم خواهد بود .ازاين خاصيت مي توان سيم پيچ هاي
طرف هاي فشارقوي و ضعيف را با اهم متر تعيين کرد .با اندازه گيري مقاومت اهمي
سيم پيچ ها ،سيم پيچي که مقاومت اهمي زياد دارد به طرف فشار قوي تعلق داد.
وسيم پيچي که مقاومت کمي دارد به طرف فشارضعيف تعلق دارد .ازقطر سيم ها نيز
مي توان سيم پيچ ها را تشخيص داد .سيم پيچي که قطر سيم آن زياد است به طرف
فشارضعيف مربوط است و سيم پيچ با قطر کم به طرف فشارقوي تعلق دارد .شکل
() 3-27

شکل() 3-26تست ﻋايقي
شکل ( ) 3- 27تعییﻦ سیم پیچ هاي فشار زياد
وفشارﺿعیف

 -3-14موازي کردن ترانسفورماتورها
رشد جمعيت ،توسعه مراکز صنعتي وگسترش توليد ،باعث مي شود که انرژي
الکتريکي بيشتري درخواست شود .ترانسفورماتور هاي نصب شده ،به علت محدود
54
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بودن توان انتقالي نمي توانند انرژي الکتريکي درخواست شده راتامين کنند .الزم است
ترانسفورماتورهاي جديد به شبکه الکتريکي اضافه شود تا با کمک ترانسفورماتورهاي
نصب شده ،انرژي الکتريکي مورد نياز را تامين کنند .ورود ترانسفورماتورهاي جديد بايد
شرايط ترانسفورماتورهاي نصب شده را دارا باشند .شرايط موازي کردن ترانسفورماتورها،
را مي توان به صورت زير دسته بندي کرد.
 ولتاژهاي ورودي وخروجي ترانسفورماتورها بايد يکي باشند .به عبارت ديگر ضريبتبديل آن ها يکي باشد.
R1
R2
 اختالف فاز ولتاژهاي ورودي وخروجي فازها برابر باشند.=

X L2

X L1

 نسبت مولفه هاي اهمي و القايي ولتاژ اتصال کوتاه آن ها برابر باشند. -نسبت توان ها عکس امپدانس ها باشد.

شکل(  ) 3-28دوترانسفورماتورموازي شده

P1 Z2
=
P2 Z1

 درصد ولتاژ اتصال کوتاه نسبي آن ها برابر باشند . در ترانسفورماتور هاي سه فاز ،گروه ترانسفورماتور بايد يکي باشند. درترانسفورماتورها بايد توالي فاز ها رعايت شوند يعني فاز  L2 ،L1به  ،L2به  L2و L3به  L3وصل باشند .شکل ( ) 3-28دوترانسفورماتورموازي نشدن مي دهد.

-3-14-1طريقه موازي کردن ترانسفورماتورهاي تک فاز:

موازي کردن ترانسفورماتورهاي يک فاز را معموالً توسط ولت متر انجام مي دهند .در
اين طريق ولت متر را به دو سيم خروجي ترانسفورماتورها مطابق شکل( )3-29اتصال
مي دهند .اگر ولت متر به سيم هاي مشابه يک فاز متصل شده باشد مقدار صفر را
نشان خواهد داد که شرايط براي موازي کردن آماده است .مي توان با اتصال کليد
ترانسفورماتور جديد را به شبکه وصل کرد .اگرمقدارقرائت شده از ولت متر دو برابر ولتاژ
خروجي ترانسفورماتورها باشد .سيم هاي خروجي انتخاب شده مشابه يک فاز نيست و
نمي توان دراين شريط ترانسفورماتورجديد را وارد شبکه نمود .بايد سيم هاي خروجي
را درترانسفورماتور جديد تعويض کرده و دوباره ولتاژ دو سيم اتصالي به دو سر ولت متر
را اندازه گيري کرد .اگر ولت متر مقدارصفر را نشان داد اتصال ترانسفورماتور جديد به
شبکه مجاز خواهد بود .شکل()3-30

شکل( )3 -30موازي کردن دو ترانسفورماتور
تک فاز

 -3-14-2طريقه موازي کردن ترانسفورماتورهای سه فار:

در ترانسفورهای سه فاز ،عالوه برآن که الزم است گروه ترانسفورماتورها یکی باشد.
توالی فازها نیز ،باید رعایت شود .برای این منظور ،برای موازی کردن ترانسفورماتورهای
سه فازازسه ولت متر یا از سه المپ استفاده می شود .در شکل( )3-31روش اتصال
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ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻪ ﻭﻟﺖ ﻣﺘﺮ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺍﮔﺮ ﺗﻮﺍﻟﻰ ﻓﺎﺯﻫﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪﻫﺮ ﺳﻪ ﻭﻟﺖ
ﻣﺘﺮ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺻﻔﺮ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺍﺩ  .ﺩﺭﺍﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺗﺮﺍﻧﺴﻔﻮﺭﻣﺎﺗﻮﺭ ﺟﺪﻳﺪ ﺭﺍ ﺑﻪ
ﺷﺒﻜﻪ ﻭﺻﻞ ﻛﺮﺩ .ﺍﮔﺮ ﺳﻪ ﻭﻟﺖ ﻣﺘﺮ ﻳﺎ ﺩﻭ ﻭﻟﺖ ﻣﺘﺮ ﻳﺎ ﻳﻚ ﻭﻟﺖ ﻣﺘﺮ ﻣﻘﺪﺍﺭﻏﻴﺮﺍﺯﺻﻔﺮ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ
ﺩﻫﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻫﺎﻱ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﺗﺮﺍﻧﺴﻔﻮﺭﻣﺎﺗﻮﺭﺟﺪﻳﺪ ﺭﺍ ﺭﻭﻱ ﻓﺎﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩ ﺗﺎ ﻫﺮ
ﺳﻪ ﻭﻟﺖ ﻣﺘﺮ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺻﻔﺮ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪ ﺳﭙﺲ ﻛﻠﻴﺪ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺭﺍ ﻭﺻﻞ ﻛﺮﺩ .ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﺟﺎﻱ ﺳﻪ
ﻭﻟﺖ ﻣﺘﺮ ﺍﺯﺳﻪ ﻻﻣﭗ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻴﻢ .ﻭﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻻﻣﭗ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﻮﺍﺯﻱ
ﺗﻮﺍﻟﻲ ﻓﺎﺯﻫﺎ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ .ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺗﺮﺍﻧﺴﻔﻮﺭﻣﺎﺗﻮﺭ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﭘﺬﻳﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺷﻜﻞ 3-31ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻣﻮﺍﺯﻱ ﻛﺮﺩﻥ ﺩﻭﺗﺮﺍﻧﺴﻔﻮﺭﻣﺎﺗﻮﺭﺳﻪ ﻓﺎﺯ

 -3-15ﻧﻘﺸﻪ ﺧﻮﺍﻧﻲ ﻭ ﻧﻘﺸﻪ ﻛﺸﻲ ﺗﺮﺍﻧﺴﻔﻮﺭﻣﺎﺗﻮﺭﻫﺎ
ﺑﺮﺍﻱ ﺭﺳﻢ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎﻱ ﺗﺮﺍﻧﺴﻔﻮﺭ ﻣﺎﺗﻮﺭﻫﺎ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﺎ ﺳﻤﺒﻞ ﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﺮﺍﻧﺴﻔﻮﺭﻣﺎﺗﻮﺭﻫﺎﻱ
ﺗﻚ ﻓﺎﺯ ،ﺩﺭﺟﺪﻭﻝ ) (3-4ﺁﺷﻨﺎ ﻣﻲ ﺷﻮﻳﻢ
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جدول( ) 3-4عالئم اختصاري واتصالي ترانسفورماتورها

شمای فنی

سیم پیچ اولیه

سیم پیچ اولیه

سیم پیچ اولیه

سیم پیچ اولیه

سیم پیچ اولیه

سیم پیچ اولیه

سیم پیچ ثانویه

سیم پیچ ثانویه

بدون هسته آهنی

بدون هسته آهنی

با هسته آهنی

بدون هسته آهنی

سیم پیچ اولیه

سیم پیچ اولیه

هسته شمشی

هسته شمشی

سیم پیچ اولیه

سیم پیچ اولیه

هسته آهنی با
فا صله هوایی

هسته آهنی با
فا صله هوایی

سیم پیچ اولیه

سیم پیچ اولیه

شمای فنی

ترانسفورماتور تک فاز با دو سیم پیچ خروجی مستقل

ا

شمای فنی

عالمت اتصال

عالمت اتصال

شمای فنی

ترانسفورماتور تک فاز با دو سیم پیچ خروجی مستقل

شمای فنی
اتوترانسفورماتور کاهنده
عالمت اتصال

N U

عالمت اتصال

V W

U1

U1

U2

U2

شمای فنی
اتوترانسفورماتور کاهنده
عالمت اتصال

عالمت اتصال

V W

U

V W

شمای فنی

w Nu v w
ترانسفورماتور سه فاز Dynll

v

+
e1

k
k

k
k

k
k

3

4

4

3

>I

>I

>I

f1
I

I
L

v

N u

N u

~

a2

3

U

4

N U

4

شمای فنی
Nu v w
w
ترانسفورماتور سه فازYz5

عالمت اتصال

مبدل قابل تنظیم یله ای

مبدل قابل تنظیم یکنواخت

U2

U2

V W

عالمت اتصال

U1

U1

عالمت اتصال شمای فنی

عالمت اتصال

شمای فنی
عالمت اتصال
کلید قطع کننده تحت باز

-

~

I
L

L

شمای فنی
عالمت اتصال
یک سو کننده تمام موج پل
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مثال :با توجه به شماي فني داده شده ،نقشه اتصالي آن را رسم کنيد.

نقشه اتصالي در شکل(  )3-32رسم شده است.
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شکل( ) 3-32نقشه اتصالي ترانسفورماتور سه فاز با
کليد قطع کننده تحت بار

PowerEn.ir

در شکل( )3-33نقشه اتصالي يک ترانسفور ماتور تک فاز با چند خروجي ثابت ويک
خروجي قابل تنظيم بامدار يک سوسازومدار صافي نشان داده شده است .

شکل()3-33
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کار ﻋملي 1

زمان4 :ساﻋت

هدف:

نقشه خواني ورسم نقشه هاي ترانسفورماتور

وسايل ﻻزم:

 -1کاغذ  A 4بک برگ
 -2وسايل رسامي ( تخته رسم  -خط کش  -گونيا  -نقاله راپيد ) ....
در صورت داشتن امکانات کامپيوتر مي توانيد از اتوکد يا  wordبراي رسامي
استفاده کنيد.

مراﺣل کار:

- 1نقشه شماتيک شکل(  )3-34را در نظربگيريد .
 - 2شما ي حقيقي آن را بر روي کاعذ  A 4رسم کنيد .

1/N~50Hz220V
2
2
2
2
220V/(10,15,20,25,30)V
6
V

2
2

2

2

2

2

2
2

3
2

شکل()3-34

60

2

20V25V
30

15V
10V

PowerEn.ir

کار ﻋملي 2

زمان1 :ساﻋت

هدف:

تشخيص سيم پيچ طرف فشار قوي و سيم پيچ طرف فشارضغيف و تست عايقي ترانسفورماتورتک فاز

وسايل ﻻزم:

 -1ترانسفورماتور  220v / 12vيا يکي از ترانسفورماتورهايي که ساخته ايد .يک عدد
 -2اهم متر يک عدد  -مِيگر يک عدد
به مقدار کافي
 -3سيم رابط

مراﺣل کار:

 - 1به وسيله اهم متر مقاومت اهمي سيم پيچ هاي دوطرف ترانسفورماتور را اندازه گيري کنيد
وياداشت کنيد .شکل ( 3-35و)3-36
 - 2طرفي که مقاومت اهمي کمتري دارد سيم پيچ طرف فشار ضعيف است وطرفي که مقاومت اهمي
زيادي دارد سيم پيچ طرف فشار قوي است.
 -3مقاومت اهمي يکي از سرهاي سيم پيچ ها فشارقوي وفشار ضعيف راجداگانه توسط ميگربا بدنه
ترانسفورماتور اندازه گيري کنيد  .اگردر هرمرحله مقاومت نشان داده شده توسط مِيگردرمقادير مگا اهم
باشد مقاومت عايقي مناسب است و اگر در مقادير اهم يا کيلو اهم باشد مقاومت عايقي مناسب نيست .

شکل ()3-35

شکل() 3-36
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کار ﻋملي 3

زمان2 :ساﻋت

هدف:

تشخيص سالم بودن سيم پيچ هاي ترانسفورماتورها و موازي کردن ترانسفورماتورهاي تک فاز

وسايل مورد نیاز:

 - 1ولت متر  2عدد و آمپر متر يک عدد
 - 2المپ 20واتي 12ولتي دو عدد
 - 3ترانسفورماتور 20 ، 220v / 12vالي 30ولت آمپري دوعدد
 - 4کليد دوپل 2عدد کليد تک پل دو عدد
 - 5فيوز دوعدد

مراﺣل کار:

 -1طرف فشار قوي ترانسفورماتورها را مطابق شکل به ولتاژ 220ولت وصل کنيد .اگر هر دو ولت متر مقدار مساوي و حدود

 12ولت را نشان دهند سيم هاي ترانسفورماتور ها سالم هستند.
 -2مدار مطابق شکل(3-37و )3-38تشکيل دهيد.
 -3کليد  K1را ببنديد و نورالمپ  L1را مشاهده کنيد.
-4کليد  K 2را ببنديد و نورالمپ هاي  L1و  L 2را مشاهده کنيد.
 -5ولت متر را بين ترانسفورماتور  T2و خروجي متناظرترانسفورماتور T1
قرار دهيد .
 -6با تغييرتعداد دورسيم پيچ ثانويه ترانسفورماتور  ، T2مقداري که ولت
متر نشان مي دهد را برابر صفرکنيد.
 -7کليد  a2را وصل کنيد ،هرگونه تغييرات مشاهده شده را تشريح
کنيد

شکل( ) 3-37
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ﺁزمون پاياني ()3
 -1اجزاء ساختمان يک ترانسفورماتور تک فاز را نام ببريد و وظيفه هر قسمت را
بيان کنيد.
 -2نقش ترانسفورماتور ها را در انتقال انرژي الکتريکي را توضيح دهيد.
 - 3القاي متقابل را کام ً
ال شرﺡ دهيد .
 -4اصول کار ترانسفورماتورهارا شرﺡ دهيد.
 - 5خود تنظيمي ترانسفورماتورها را توضيح دهيد.
 -6در پالک ترانسفورماتوري در قسمت حفاظت  IP44نوشته شده است .نوع
حفاظت را شرﺡ دهيد.
-7نقش منبع انبساط ،رله بوخهلتس ،بدنه ترانسفورماتورهاي روغني را بيان کنيد.
 - 8انواع اتصال ها وگروه هاي ترانسفورماتورهاي سه فاز شرﺡ دهيد.
 - 9چگونه با اهم متر مي توان سيم پيچ اوليه وثانويه يک ترانسفورماتور را تشخيص
داد.
 -10شرايط موازي کردن ترانسفورماتورها را بيان کنيد وطريقه موازي کردن آن ها
را با رسم شکل شرﺡ دهيد.
 -11انواع تلفات ترانسفورماتورها توضيح دهيد.
 -12ارتباط انواع تلفات ترانسفورماتورها را با فرکانس وچگالي ميدان بيان کنيد .
 -13ترانسفورماتورهاي حقيقي با ترانسفورماتورهاي ايده آل چه تفاوتي دارند.درعمل
چرا نمي توان به ترانسفورماتورهاي ايده آل دسترسي پيدا کرد .
 -14مزايا ومعايب اتوترانسفورماتوررا بيان کنيد.
 -15تعداد دور سيم پيچ اوليه يک اتوترانسفورماتور  800دور مي باشد .اين
ترانسفورماتور درطرف فشار قوي به ولتاژ  240ولت اتصال دارد .در خروجي ازسيم
مشترک و حلقه  400دور انشعابي به بار داده شده است .حداکثر جريان خروجي
اتوترانسفورماتور 4آمپر مي باشد مطلوبست :
 توان خروجي توان انتقالي از طريق هسته و مدار الکتريکي اگرکل تلفات اتوترانسفورماتور 20وات باشد جريان اوليه چند آمپر خواهد بود . - 16يک ترانسفورماتورتک فاز ايده آل ،با ولتاژ اوليه 240ولت  ،بار اهمي 20اهمي را
با جريان 2آمپر تغديه مي کند اگر تعداد دور سيم پيچ اوليه 1200دور باشد ،مطلوبست :
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ﺁزمون پاياني ()3
 ولتاژخروجي جريان اوليه تعداد دور سيم پيچ اوليه -17يک ترانسفورماتور تک فاز بار اهمي 200وات را تحت ولتاژ 50ولت تغذيه مي
کند .اگر تلفات هسته آن 20وات وتلفات مسي آن 30وات باشد.راندمان ترانسفورماتور
را بدست آوريد.
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ﻭﺍﺣﺪ ﻛﺎﺭ ﭼﻬﺎﺭﻡ

ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭽﻲ ﺗﺮﺍﻧﺴﻔﻮﻣﺎﺗﻮﺭﻫﺎﻱ ﺗﻚ ﻓﺎﺯ
هدﻑ کلي :سيم پيچي ترانسفوماتورهاي تک فاز

هدﻑ هاي رفتاري:

هنرجو ﭘس از آموزﺵ اين واحد کار قادر خواهد بود:
 - 1هسته ترانسفورماتور را براي توان مورد نظر برآورد کند.
 - 2تعداد دور سيم پيچ اوليه و ثانويه وقطر سيم پيچ اوليه و ثانويه را محاسبه کند .
 - 3سيم هاي يک ال را به چند ال و برعکس تبديل کند.
 - 4سيم هاي مسي را به آلومينيومي و بر عکس تبديل کند.
 - 5ورق مورد نياز سيم پيچي را انتخاب کند.
 - 6قرقره ترانسفورماتور را براي سيم پيچي تهيه کند.
 - 7کميت هاي ترانسفورماتورهاي با چند ورودي و چند خروجي محاسبه کند.
 - 8با انواع بوبين پيچ هاي دستي و برقي کار کند.
 -9ترانسفورماتورهاي با چند سيم پيچ اوليه را سيم پيچي کند.
 -10ترانسفورماتورهاي با چند سيم پيچ ثانويه را سيم پيچي کند.
 - 11اتوترانسفورماتورها را سيم پيچي کند..
 - 13آزمايش عايقي ترانسفورماتورها را انجام دهد.
 - 14اصول ايمني وحفاظتي ترانسفورماتورهاي تک فاز را توضيح دهد.

ساعت
نظري

عملي

جمع

18

42

60
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ﭘيﺶ آزمون ()4

S

66

 -1سطح مقطع هسته يک ترانسفورماتور 10/8سانتي مترمربع است جريان
دريافتي ازاين هسته تحت ولتاژ 8ولت در ثانويه چند آمپر است ؟
1/8 - 2
10/12 - 1
4- 4
1 -3
 - 2براي جايگزيني سيم الکي  1/40چند رشته سيم  0/70الزم است ؟
4 -2
2 -1
5 -4
3 -3
 -3براي جايگزيني سيم آلومينيومي  1/27چه سيم مسي مناسب است ؟
1/1 - 2
0/90 - 1
1 -4
1/5 - 3
 -4دوربرولت يک ترانسفورماتور با هسته مرغوب به سطح مقطع موثر6/25
سانتي متر کدام است ؟
8 -2
6 -1
10 - 4
4 -3
 -5قطر سيم اوليه ترانسفور ماتور  220/12ولت باتوان  110ولت آمپروچگالي
جريان چند ميلي متر است ؟
0/42 - 2
0/50 - 1
0/35 - 4
0/60 - 3
 -6هسته مربع شکل باورق EI96تقريبا" چه تواني را منتقل مي کند؟
80 - 2
72 - 1
120 - 4
100 - 3
 -7براي جبران افت ولتاژها  ،درسيم پيچ هاي يک ترانسفورماتوردرصدي
ازتعداد دوراوليه  .......ودرصدي از تعداد دورثانويه را ........مي دهند
 - 2افزايش  -کاهش
 - 1کاهش  -افزايش
 - 4افزايش -افزايش
 - 3کاهش  -کاهش
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 -4-1محاسبهي سطح مقطع هسته

S

سطح مقطع هسته ،سطح موثر هسته آهني است که شار مغناطيسي از آن عبور
مي کند .در بعضي از ترانسفورماتورها سطح مقطع به گونه اي انتخاب مي شود که
هسته سريع به اشباع برسد .اين ترانسفورماتورها در ايجاد امواﺝ ضربهاي (پالس يا
تب) کار برد دارند .ولي در ترانسفورماتورهاي قدرت سطح مقطع هسته را به گونهاي
در نظر ميگيرند که ترانسفورماتور در منطقه خطي 1کار کند و به توان ضريب تبديل
N2

الﻒ ـ هسته نوع EI

=  Kرا در کميتهاي الکتريکي اعمال کرد.

N1
در شکلهاي ( )4-1الف وب دو نوع مختلف هسته  UIو  EIنشان داده شده است.
ا ند ا ز ه سطح مقطع مو ثر هسته ا ز ر ا بطه  S = K × P2تعيين مي شو د K .
ضريبي است که درفاصله بين  0/8تا  1/2بسته به توان ترانسفورماتور تغيير ميکند.
در ترانسفورماتورهاي کوچک  K =1/2و در ترانسفورماتورهاي پرقدرت  K=0/8در نظر
گرفته ميشود .در رابطه باال  P2توان ظاهري در خروجي ترانسفورماتور ميباشد
که بر حسب ولت آمپر ) (V0Aبيان ميشود S .سطح مقطع موثر هسته بر حسب
2
سانتي متر مربع )  (cmميباشد.
براي کاهش تلفات فوکو هسته ترانسفورماتورها ،ورق ورق ساخته ميشود .ورق ورق
کردن هسته سبب ميشود که مقدار موثر سطح مقطع آنها کاهش يابد .براي جبران
ميزان کاهش آن از سطح مقطع ظاهري استفاده ميشود .براي تعيين سطح مقطع
ظاهري از ضريب تورق 0/9 0الي  0/95استفاده ميشود .اگر سطح مقطع ظاهري را با
 S′نشان دهيم از رابطه مقابل ميتوان آن را محاسبه کرد.
سطح مقطع موثر
ﺿريب تورق

=

S

S

ب ـ هسته نوع UI

شکل ( )4-1سطح مقطع انواع هسته

سطح مقطع ﻇاهري هسته

S
≈ 1.1 × S cm2
0.90

= S′

 -1در منطقه خطی مغناطيسی با افزايش جريان سيم پيچ شار در هسته متناسب با آن زياد می شود و هسته به
اشباع نمی رود.
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مثال :سطح مقطع هسته ترانسفورماتور به مشخصه  P2 = 1kVAرا تعيين کنيد.
حل:
سطح مقطع موثر هسته آهنی
≈ 38cm2

S = 1.2 P2 = 1 / 2 1 × 1

سطح مقطع ظاهری هسته آهنی
S′ = 1.1 × S = 1 / 1 × 38 ≈ 41.8cm2

مثال :سطح مقطع هسته ترانسفورماتور با ولتاژ  U2 = 12و  I2 = 4Aجريان را
بدست آوريد
حل:
P2 = U2 × I2 = 12 × 4 ≈ 48V ⋅ A

S = 1 / 2 P2 = 1.2 48 = 8.31cm2

S′ = 1.1 × S = 1.1 × 8.31 = 9.14cm2

 -4-2ابعاد هسته:
تعيين سطح مقطع هسته از روابط زير ،نوع هسته را تعيين ميکنيم .معموالً ضخامت
(ارتفاع) هسته کمي بيشتر از عرض (پهناي بازو) هسته در نظر گرفته ميشود.
 -1نوع هسته
 -2نوع هسته
 -3نوع هسته
 -4نوع هسته
 -5نوع هسته
 -6نوع هسته
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 ≤ 30 × S ⇐ EIنوع هسته EI
 ≤ 30 × S ⇐ UIنوع هسته U
 ≤ 30 × S ⇐ Lنوع هسته L
(کاربرد خيلي کم)
1
 ≤ 33 × S ⇐ EEنوع هسته EE
3
 ≤ 50 × S ⇐ 3UIنوع هسته 3 UI
 ≤ 40 × S ⇐ Mنوع هسته M
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تعداد ورقهاي مورد نياز با توجه به نوع انتخاب از رابطه مقابل تعيين ميشود .در
انتخاب نوع ورقها ،نزديکترين ورق موجود در جدول استاندارد را انتخاب ميکنيم.
مثال :نوع ورق مناسب براي هسته ترانسفورماتور با ولتاژ  U2 = 9Vو جريان
 I2 = 4Aرا به دست آوريد.
ضخامت (ارتفاع)

ضخامت يک ورق

=  nتعداد ورقها

حل:
Ps = U2 × I2 = 9 × 4 = 36V ⋅ A
2

S = 1.2 Ps = 1 / 2 × 36 = 7.2cm2
2

 ≤ 30 × S = 30 × 7.2 = 80.49نوع هسته EI

از جدول شکل ( )3-1برش ورق  ،EIنوع ورق مناسب  EI78ميباشد .به طوري که
از جدول مشاهده ميشودعرض بازوي وسط ورق  f = 26mmميباشد .بنابراين ضخامت
هسته از رابطه  S′بدست ميآيد .اگر ضخامت هر ورق را  0/5ميلي متر فرض کنيم
f
خواهيم داشت:
2
 S′ = 7.2 × 100mm × 101 = 30 / 46mmضخامت هسته
26mm

30 / 46
≈ 61
0.5

=

ضخامت هسته
ضخامت يک ورق

f

=  nتعداد ورقها

 -4-3محاسبه تعداد دور سيم ﭘيﭻ اوليه و ثانويه:
مبناي محاسبات تعداد دورهای اوليه و ثانويه رابطه E = 4.44 × f × Bm S × N

ميباشد.عم ً
ال در محاسبات براي سادگي عمل  Eرا يک ولت در نظر ميگيرند و تعداد
دور را براي يک ولت بدست ميآورند و آن را دور بر ولت ميگويند و با  N vنشان
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ميدهند .پس از تعيين  ، N vبر اساس ولتاژهاي سيم پيچهاي اوليه و ثانويه و در نظر
گرفتن افت ولتاژها ،تعداد دورهاي اوليه و ثانويه را تعيين ميکنند.
E = 4.44 × f × Bm S × N

108
دور بر ولت
4.44 × f × B m

= E = 1V ⇒ N v

 Sبر حسب سانتي متر مربع و  Bmبر حسب گوس است.
اگر  Bm = 1.2تسال يا  Bm = 12000گوس و  f = 50Hzباشد دور بر ولت از
رابطه
37.5
ساده شده
=  N vتعيين ميشود.
) S(cm2

اگر  Bm = 1تسال يا  Bm = 1000گوس و  F=50 Hzو باشد دور بر ولت از رابطه
ساده شده

45

) S(cm2

=  50Hz N vتعيين ميشود.

توجه :اگردرساخت ترانسفورماتورها به ورقهاي با چگالي  Bm = 12000يا
 Bm = 1000گوس دسترسي نداشته باشيم يا فرکانس شبکه  50Hzباشد ،الزم است
108

=  N vمحاسبه کرد .افت ولتاژ را
دور بر ولت را از رابطه اصلي
4.44 × f × Bm × S

در محاسبات ترانسفورماتورها به دو طريق به کار ميبرند.
الف -تعداد دور سيم پيچ اوليه را متناسب با نصف درصد افت ولتاژ کل کاهش و
تعداد دور ثانويه متناسب با نصف درصد افت ولتاژ افزايش ميدهند.
ب -تعداد دور سيم پيچ اوليه را تغيير نميدهند و تعداد دور ثانويه را متناسب با
درصد افت ولتاژ کل افزايش ميدهند .ميزان افت ولتاژ با توجه به توان ترانسفورماتور
تغيير ميکند .در جدول ( )4-1افت ولتاژ بر حسب توان خروجي نشان داده شده
است.
جدول ( )4-1افت ولتاژ ترانسفورماتورها

10 25 50 75 100 150 200 300 400 750 1000 1500 2000 3000 3500
1
70

5

2

3

4

5

6/5

7

7/5

8

9

5

20 17 14 12 10

قدرت
VA
درصد افت
ولتاژ

PowerEn.ir

مثال :ترانسفورماتوري با مشخصات  200V ⋅ Aبا ولتاژ اوليه  220ولت و ولتاژ
ثانويه12ولت مورد نياز است .هسته اين ترانسفورماتور از نوع مرغوب با چگالي
 Bm = 12000Gو ضخامت هر ورق  0/50 mmو فرکانس شبکه  50هرتز ميباشد .تعداد
دور سيم پيچ اوليه و ثانويه ،نوع هسته و تعداد ورقهاي هسته را با شرايط زير معين کنيد.
 -1بدون در نظر گرفتن افت ولتاژ ،در اوليه
 -2با در نظر گرفتن افت ولتاژ در اوليه
از جدول  EIنوع مناسب  EI120، Eميباشد که عرض زبانه وسط اين نوع ورق
 f = 40mmميباشد .بنابراين:
حل -1 :بدون افت ولتاژ در اوليه
از جدول ( )4-1افت ولتاژ برابر  %7.5دست ميايد.

يا

S = 1.2 P2 = 1.2 200 = 16.97
108
= Nv
= 2.21
4.44 × 50 × 12000 × 16.97

دور
دور

37.5
37.5
= Nv
=
≈ 2.21
2
16
.
67
) S(cm
N1 = N v × U1 = 2.21 × 220 ≈ 486
N2 = (1 + ∆U)N v × U2

حل  -2با منظور کردن افت ولتاژ در اوليه
∆U
N1 = (1 −
) × N v × U1
2

دور

0.075
N1 = (1 −
) × 2.21 × 220 = 468
2
∆U
) × N v × U2
2

دور

N2 = (1 −

0.075
) × 2.21 × 12 = 27.5 ≅ 28
2

N1 = (1 −

 ≤ 30 × S = 30 × 16.97 = 123.58نوع EI

N2 = (1 + 0.075) × 2.21 × 12 ≅ 29

ضخامت هسته

تعداد ورقهاي مورد نياز

S′ 1697 1866.67
=
=
≅ 46.66mm
f
40
40

46.66
 → 94عدد = 93 / 33mm
0.5

=n
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سطح مقطع هادي

ج
ان
ري
يک ميلي متر مربع
از سطح مقطع هادي

 -4-4تعيين قطر سيم اوليه و ثانويه:
در تعيين قطر سيم هاي اوليه و ثانويه بايد اصول زير رعايت شود.
 -1تلفات مسي حداقل باشد.
 -2وزن سيم به کار رفته حداقل باشد.
 -3سيم هاي انتخابي ،جريان هاي اوليه و ثانويه را به راحتي تحميل کنند.
با توجه به اصول فوق در انتخاب ،قطر سيم به توان و چگالي جريان بستگي دارد.

 -4-5چگالي جريان ()J

جريان کل هادي = I
چگالي جريان = J

بزرگي شدت جرياني است که هر ميلي متر مربع از يک سيم ،آن را تحمل ميکند.
واحد آن آمپر بر ميلي متر مربع است.
I
A / mm2
A

( J = I A / mm2چگالي جريان)
A

= ( Jچگالي جريان)
I
= mm2
J

سطح مقطع سيم

=A

πd12
4 × A1
= A1
= ⇒ d1
4
π

قطر سيم اوليه

d1 = 1.13 A1mm

πd22
4 × A2
= A2
= ⇒ d2
4
π

قطر سيم ثانويه

در جدول ( )4-2ارتباط توان و چگالي در ترانسفورماتورها نشان داده شده است.
با توجه به جدول و تعقيب محاسبات ،قطر سيم را در اوليه و ثانويه بدست ميآوريم.
جدول( )4-2چگالي جريان سيمهاي مسي با توجه به توان در ترانسفورماتورها
500-1000 1000-2000 2000-3000 3000-4000

1
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1/5

1/75

2

200-500

2/5

50-100 100-200

3

3/5

0-50

4

قدرت
VA
چگالی جريان
A
mm2
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 - 4-6تبديل سيم هاي يک ال به چند ال و بالعکس
در سيم پيچي ترانسفورماتورها ،به ضرورت کار ترانسفورماتور و در دسترس نبودن
سيم موردنيازمي توان براي سرعت عمل کار ازسيم هاي موجود درکارگاه سيم معادل
مورد نياز سيم پيچي را محاسبه و ترانسفورماتور را سيم پيچي کرد .يا به علت ضخامت
زياد سيم مورد نياز ومشکل فرم کاري آن  ،ازسيم هاي مقطع پايين معادل سيم مورد
نياز را محاسبه کرد .درمحاسبه سيم هاي معادل مي توان معادل سيم را براساس يک
مقطع محاسبه کرد يا مي توان ازمقاطع مختلف معادل سيم را بدست آورد.در معادل
گذاري سيم ها  ،به اين نکته بايد توجه کرد که آمپردور ) (θ = NIومقاومت اهمي
سيم ها نبايد تغيير کند .ازاين که در برخي از کارگاه ها مرسوم است که قطر سيم را
کم مي کنند تعداد دور را افزايش مي دهند .منطقي نمي باشد وبايد از آن پرهيز کرد.
 - 4-6-1تعيين معادل يک سيم ازيک مقطع يکسان :اگر قطر سيم
مورد نياز را  ،Dو قطرسيم موجود را به  dنشان دهيم تعداد رشته هاي سيم به قطرd
که معادل سيم به قطرDخواهد شد ،برابراست با:
 nتعداد رشته هاي سيم به قطر  dمي باشد.
مثال :چند رشته سيم به قطر  0/50معادل سيم به قطر  1/50ميلي مترمي باشد.
-4 -6-2تعيين معادل يک سيم ازيک مقاﻃع مختلﻒ :اگرقطرسيم هاي
موجود را به d1 ، d2 ، d3 ،وتعداد رشته هاي آن ها به  n1 ، n2 ، n3 ،و قطر سيم مورد نياز
را به Dنشان دهيم ،خواهيم داشت :

D=d n

D=d n
1.50 = 0.50 n
1.50
=n
=3
0.50
n=9

d = 0.50

D = 1.50
?=n

D = n1 × d12 + n2 × d22 + n3 × d23 + ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅n n × d2n
D = n1 × d12 + n2 × d22

n2 = 3

= n1

D = 2.5

d1 = 0.50 2.5 = n1 × 0.502 + 5 × 0.802
d2 = 0.50 6.25 = n1 × 0.25 + 3.2
6.25 − 3.2
≅6
0.25

? = n1

مثال :چند رشته سيم به قطر0 /50ميلي متر را با3رشته سيم به قطر0/70موازي
کنيم تا بتوانيم معادل سيم به قطر  2/5ميلي متربدست آوريم.
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 -4 -7تبديل سيم مسي به آلومينيومي وبالعکس
درتبديل سيم مسي به آلومينيومي وبرعکس الزم است مقاومت اهمي سيم ها در
تبديالت تغيير نکنند بنابراين مي توان نوشت :
L
L
R AI = R CU ⇒ ρAI AI = ρCU CU
A AI
A AU
ρ
1
=AI
35
L AI = L CU

1
1
LAI
دوره ها ثابت
= × D2
×
CU
2
56
35
D AI
π
4
D AI ≅ 1.27DCU ⇒ DCU ≅ 0.79D AI

مثال  :معادل سيم مسي  ،سيم آلومينيوم 0/95ميلي متر چند ميلي متر است؟
DCU = 0.79D AL

DCU = 0.79 × 0.95
DCU = 0.75

شکل(  )4-2ورق هاي هسته ترانسفورماتورها

2
1
1
1
= a, c = a, c = a, f = a,g
3
6
2
3
شکل( ) 4-3ابعاد ورق EI
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=b

 -4-8انتخاب ورق ترانسفورماتورهاي تک فاز
ورقه هاي ترانسفورماتورهاي تک فاز در انواع ورق هاي مرغوب با چگالي ميدان
حدود12000گوس ،ورق هاي متوسط با چگالي ميدان حدود 10000گوس وورق هاي
نامرغوب با چگالي ميدان حدود 8000گوس توليد مي شوند.اين ورق ها به شکل هاي
 UI، EE ، L ، M ، EIو  3UIساخته مي شوند  .شکل ()4-2
در ترانسفورماتورهاي تک فاز بيشتر از ورق هاي  EIاستفاده مي کنند .اين ورق ها،
دور ريزکم دارند وداراي مدار مغناطيسي مناسب  ،تلفات پراکندگي کم ،ولتاژ اتصال
کوتاه کم وتلفات توان کم مي باشند .اين ورق ها براساس اندازه  aبرحسب ميلي
متراستاندارد شده اند.مث ً
ال در ورق  EI84طول  aبرابر  84ميلي متر مي باشد .درشکل
( )4-3ابعاد ورق هاي  EIنشان داده شده است ودر جدول ( )4-3ورق هاي استاندارد
 EIنشان داده شده است.
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جدول ()4-3

ضخامت
ورق

i

g

f

e

d

c

b

a

اندازه

0-. 0.5

_

20

10

15

_

5

20

30

EI30

"

-

25.5

12.8

19.21

-

-

25.6

38.4

EI38

0.27 -.65

35

28

14

21

3.5

7

28

42

EI42

"

40

32

16

24

3.5

8

32

48

EI48

"

45

36

18

27

3.5

9

36

54

EI54

"

50

40

20

30

3.5

10

40

60

EI54

"

55

44

22

33

4.5

11

44

66

EI60

"

62.5

50

25

37.5

4.5

12.5

50

75

EI66

"

65

52

26

39

4.5

13

52

78

EI75

"

70

56

28

42

4.5

14

56

84

EI78

"

80

64

32

48

5.5

16

64

96

EI96

"

87.5

70

35

52.5

5.5

17.5

70

105

EI105

"

90

72

36

54

5.5

18

72

108

EI108

"

100

80

40

60

7

20

80

120

EI120

"

125

100

50

75

8

25

100

EI150N 150

 -4-9ﻃراحي قرقره ترانسفورماتور تک فاز
سيم پيچ هاي هر ترانسفورماتور ،ابتدا روي يک قرقره پيچيده ميشود .شکل()4-4
پس از آماده شدن سيم پيچي ها ،ورق هاي هسته در درون قرقره ها قرار داده ميشوند.
قرقره ها متناسب با ابعاد هسته انتخاب ميشوند .اين قرقره ها در توان هاي پايين،
از مواد ترموپالست به صورت يک پارچه در قالبهاي استاندارد ساخته ميشوند ،يا از
برش و مونتاژ کاغذهاي برشمان درست ميشوند .در توان هاي باال و دماي کار زياد
قرقره ها را از فيبرهاي استخواني ميسازند .فيبرهاي استخواني از استحکام مکانيکي
باال برخوردارند و دماهاي زيادي را تحمل ميکنند .در انتخاب ورقهاي هسته و قرقره
ترانسفورماتورها دو عامل تعيين کننده را بايد در نظر گرفت.

شکل() 4-4

قرقره فيبری
75

PowerEn.ir
قرقره از مواد ترموپالست

سيم پيچ ولتاژ پايين
سيم پيچ ولتاژ باال
قرقره از مواد ترموپالست

سيم پيچ ولتاژ باال

سيم پيچ ولتاژ باال

 -1سطح کافي براي سيم پيچ اوليه و ثانويه
 -2حداکثر بهره برداري از فضاي قرقره
در شکل ( )4-5طرز قرار گرفتن هسته ها در درون قرقره مشاهده ميشود.
با مراجعه به جداول استاندارد ورق هستههاي ترانسفورماتورها ،مشاهده ميشود که
اين ورقها ابعاد متفاوتي دارند و سطح پنجره آنها متفاوت است .بنابراين در انتخاب
ورق هسته ،ورقي را بايد انتخاب نمود که سطح پنجره آن ،سطح مورد نياز سيم پيچ
اوليه و ثانويه را کفايت کند .از ستون آخر جدول استاندارد سيمهاي الکي ميتوان
سطح اشغال شده توسط سيم پيچ اولیه و ثانويه را محاسبه کرد .روابط ( 4-1الي
)4-2
رابطه :4-1
سطح اشغال شده توسط سيم پيچ اوليه
رابطه :4-2
سطح اشغال شده توسط سيم پيچ ثانويه

رابطه :4-3
سطح اشغال شده توسط سيم پيچ اوليه و ثانويه

N
A1 = 1 cm2
a1
N
A2 = 2 cm2
a2

A = A1 + A2 cm2

شکل() 4-5

 N1تعداد دور سيم پيچ اوليه N2 ،تعداد دور سيم پيچ ثانويه a1،تعداد دور سيم
پيچ اوليه (با قطر  ) d1در هر سانتي متر مربع a2 ،تعداد دور سيم پيچ ثانويه (با قطر
 ) d2در هر سانتي متر مربع و  Aکل سطح اشغال شده توسط سيم پيچ اوليه و ثانويه
است .سطح پنجره ورقهاي هسته بايد کمي بيش از اين سطح را داشته باشد ،تا
عايقهاي بين سيم پيچها را پوشش دهد .بدين خاطر در سيم پيچي دستي %35و در
سيمپيچي هاي ماشيني %20اضافه سطح منظور ميکنند .سطح پنجره ورق هسته از
رابطه  A = c × eمحاسبه ميشود .اين سطح بايد %20تا %35بيش از سطح سيم پيچ
هاي اوليه و ثانويه باشد.
مثال:ورق  EIمناسب براي  400دور سيم پيچ اوليه به قطر  0/60mmو  80دور
سيم پيچ ثانويه به قطر  1/2mmرا به دست آوريد .اين سيم پيچها به طور دستي
روي قرقره پيچيده ميشوند.
در ورق  EI75داريم:
بنابراين ورق  EI75براي مشخصات باال مناسب ميباشد .براي ساخت یا انتخاب
76
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ابعاد ورق انتخابي

37/5

N 400
= A1 = 1
= 1.90cm2
a1 210
N
80
A2 = 2 = = 1.43cm2
a12 56

12/4

A = A1 + A2 = 1.90 + 1.43
A = 3.33cm2

AF = 1.35 × A = 4.5cm2
C = 12.4mm = 1.24cm
e = 37.5mm = 3.75cm

75

L

AF = 1.24 × 3.75 = 4.65 4.5

h

قرقره سيم پيچها ،ابتدا ابعاد قرقره را مطابق شکل ( )4-6نام گذاري ميکنيم .شکل
و ابعاد قرقره ها متنوع ميباشد .انواع قرقره ها ،با توجه به ابعاد آنها در جدول ()4-4
ارایه شده است
قرقرههاي استاندارد در ابعاد مختلف با توجه به نوع ورقهاي هسته ساخته ميشوند.
پس از تعيين نوع ورق  EIبا توجه به توان ظاهري ترانسفورماتور ،از جدول قرقرههاي
مربوط به ورقهاي  ، EIقرقره مورد نياز را انتخاب ميکنيم .در اين جدول در شمارههاي
يکسان قرقرههايي با انديسهاي مختلف ديده ميشود قرقرههاي انتخابي بايستي بتواند
حجم سيم ترانسفورماتور را در فضاي خود جاي دهد به اين موضوع در فصول بعدي
خواهيم پرداخت.

b
a
شکل( )4-6ابعاد قرقره ترانسفورماتور

77
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EI  استاندارد ابعاد قرقرههاي هسته4-4 جدول
نوع

a(mm)

b(mm)

h(mm)

L(mm )

EI 30
EI 38
EI 42
EI 48
EI 54
EI 60
EI 66
EI 78
EI 84 a
EI 84 b
EI 92 a
EI 92 b
EI 96 a
EI 96 b
EI 96 c
EI 106 a
EI 106 b
EI 120 a
EI 120 b
EI 120 c
EI 130 a
EI 130 b
EI 140 a
EI 140 b
EI 140 c
EI 150 a
EI 150 b
EI 150 c
EI 170 a
EI 170 b
EI 170 c
EI 195 a
EI 195 b
EI 195 c
EI 231 a
EI 231 b
EI 231 c

19.5
25.1
27.2
31.2
35.2
39.1
43.1
51.1
55.1
51.1
67.4
67.4
62.4
62.4
62.4
75.5
75.4
77.5
77.5
77.5
90
92
97
97
97
107
107
107
121
121
121
136
136
136
159
159
159

10.5
13.3
14.5
16.5
18.5
20.6
22.6
26،6
28.6
32.6
32.6
32.6
32.6
32.6
32.6
29.6
29.6
40.8
40.8
40.8
35.7
35.7
51
51
51
40.7
40.7
40.7
45.7
45.7
45.7
56.5
56.5
56.5
66.5
66.5
66.5

10.5
13.6
14.8
16.8
18.8
21
24.7
27،5
29.5
34.6
33.5
37.5
37.5
45.7
59.7
33.5
46.5
41.7
53.7
73.7
37.7
47.7
49،6
66.6
92.6
41.6
51.7
61.7
56.7
66.7
45.7
76.7
57.7
70.7
85.7
80.7
99.7

14.5
18.7
20.5
23.5
26.5
29
32
38
41
41
47
47
50
50
50
55
55
59
59
59
69
69
73.5
73.5
73.5
79
79
79
94
94
94
124
124
124
143
143
143

78
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 -4-10عايﻖهاي به کار رفته در ترانسفورماتور
سيمهاي مصرفي در ترانسفورماتورها در قطرهاي پايين با الک و در قطرهاي باال با
کاغذ يا الياﻑ رشتهاي روکش ميشوند .نوع و ضخامت مواد عايقي روکشها به ولتاژ و
دماي کار بستگي دارد .بدين علت سيمهاي الکي را از نظر دمايي که تحمل ميکنند
به طبقات  A,B,F,Hدسته بندي ميکنند .سيمها بر روي قرقره در چند طبقه پيچيده
ميشوند .شکل( )4-7بين سيمهاي طبقات متوالي اختالﻑ پتانسيل وجود دارد .براي
جلوگيري از اتصال سيمها در طبقات متوالي ،بين طبقات از عايقهاي کاغذي با نام
پرسپان (يا برشمان)يا عايق پلي استر قرار ميدهند .عايقهاي کاغذي با پلي استر را
يک طبقه باالتر از کالس سيمها انتخاب ميکنند .کاغذ عايقها يا پلي استرها بر اساس
درجه حرارت قابل تحمل طبقه بندي ميشوند .جدول()4-5
از الياﻑ عايق کالس  Aدر ترانسفورماتورهايي که با هوا يا روغن خنک ميشوند
استفاده ميشود .سيم پيچ هاي ترانسفورماتورهايي که با هوا خنک ميشوند توسط
پارچههاي پنبهاي يا کتاني آغشته به روغن نواربندي ميشوند تا به صورت يک پارچه
درآيند .بدين طريق از لرزش سيمها جلوگيري ميشود.
پس از نواربندي سيم پيچ ها به روغن آغشته ميشوند سيم پيچ هاي اوليه و ثانويه
توسط کاغذ يا صمﻎ معمولي از همديگر عايقبندي ميشوند .سيمهاي الکي مورد
استفاده در سيم پيچي ترانسفورماتورهاي با قدرت کم داراي مشخصات و اندازههاي
استانداردي هستند که بيش از اين دو بخش اندازهگيري قطر سيم با آنها آشنا شدهايد.
جدول ( )4-5شرح کالسهاي عايقي را اراﺋه ميکند.

شکل 4-7

جدول ( )4-5کالس(طبقه بندی)حرارتی سيم های الکی
کالس عايقی
حداکثر دماي قابل تحمل

0

C

A

B

F

H

105

130

155

180

79
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جدول ( )4-6شرح کالس های عايقی

80

کالس
عايق

حداکثر دماي قابل
0
تحمل C

Y

90

اين نوع عايق از مواد پنبه ،ابريشم،کاغذ،سلولز چوب که به روغن آغشته يا
غوطه ور نشدهاند ساخته ميشوند (کاربرد زيادي ندارد)

A

105

مواد عايقي نوع  Yهستند که به روغن يا صمﻎهاي طبيعي اترسل آغشته
ميشوند ورقهاي چوبي و کاغذ در اين رده قرار دارند.

E

120

B

130

F

155

از عايقهاي ميکا ،الياﻑ شيشهاي ،پنبه با چسب مناسب ،به صورت ورقهاي
ميکا و شيشه و پنبه نسوز ساخته ميشود.
مواد عايقي  Bرا همراه با چسبي که پايداري حرارتي باال دارد شامل ميشود.

H

180

الياﻑ شيشه ای ،پنبه نسوز ،ميکا و صمﻎ ها ی سيلسيم را شامل می شود.

Y

باالتر از180

مشخصات

شامل لعابهاي مصنوعي ،پنبه و ورقهاي کاغذي با چسب مالدﺋيد و غيره
ميباشند.

ميکا ،سراميک ،شيشه ،کوارتز بدون چسب يا صمﻎهاي سيلسيم با پايداري
حرارتي باال را شامل ميشود.
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زمان4 :ساعت

ﻛﺎﺭ ﻋﻤﻠﻲ 1

سيمﭘيﭽي ترانسفورماتورهاي تک فاز
هدﻑ:
ساخت ترانسفورماتور تک فاز به مشخصات

U1 = 220V, U2 = 12V, I2 = 2A
از ورق  EIمرغوب با چگالي  12000گوس

شکل()4-8

وسايل الزم:

 قرقره ترانسفورماتور از نوع  EI48يک عدد ورق  EI66به ضخامت  0/5 mmبه تعداد  60عدد فيبر استخواني 1 mmنيم متر مربع سيم الکي مسي  0/20 mmو 0/80 mm دستگاه بوبين پيچ سيم چين سيم لخت کن دم باريک سيم روکش نمره  1/5و 1 ماکاروني (وارنيش) نمره 1/5و  2و 1 هويه و دريل لحيم و ژاک (جاي فيش) چهار عدد کاغذ برشمان  0/20و 0/15 چسب نواري -کاغذ سمباده

شکل()4-9

شکل()4-10

81
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زمان4 :ساعت

ﻛﺎﺭ ﻋﻤﻠﻲ 1

نکات ايمنی:

 -1از لباس کار مناسب استفاده کنيد.
 -2شار الک سيم الکي را بررسي کنيد تا الک سيم سالم باشد و روکش سيم الکي
از بين نرفته باشد.
 -3اگر از دستگاههاي دستي استفاده ميکنيد در هدايت سيم به قرقره بوبين از
دستکش استفاده کنيد.
 -4در کار با دستگاههاي اتوماتيک ،ابتدا با توجه به قطر سيم ،رنﺞ ياب دستگاه را
تنظيم کنيد.
 -5در سيمهاي کم قطر از سرعت کم ماشين استفاده کنيد.
 -6قبل از سيم پيچي اتصال بدنه ماشين را بررسي کنيد.

مراحل کار:

شکل()4-11

82

 توان خروجي را به دست آوريد. سطح مقطع هسته را تعيين کنيد. دور بر ولت را مشخص کنيد. افت ولتاژ را تعيين کنيد. تعداد دور اوليه را بدون افت در اوليه محاسبه کنيد. تعداد دور ثانويه را با در نظر گرفتن همه افت ولتاژ در ثانويه بدست آوريد. چگالي جريان را تعيين کنيد. قطر سيم اوليه و ثانويه را بدست آوريد. ابعاد قرقره را مشخص کنيد. فضاي مورد نياز سيمهاي اوليه و ثانويه را با ضريب فضاي  %35اضافي مشخصکنيد.
 فضاي محاسبه شده را با فضاي قرقره  F × Lمقايسه کنيد .در صورت کافيبودن فضا قرقره را از فيبر استخواني بسازيد.
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زمان4 :ساعت

ﻛﺎﺭ ﻋﻤﻠﻲ 1
P2 = U2I2 = 12 × 2 = 24V ⋅ A
SF = 1.2 P = 1.2 24 = 5.88
e
37.5 37.5
=
≅ 6.38
= Nv
5.88
SF
e
از جدول ()4-1
∆U = %14
N1 = 220 × 6.38 = 1403

دور
از جدول ()4-2

شکل()4-12

N2 = 12 × 6.38 × 1.14 = 87

J = 4A / mm2
2
A2 = = 0.5 ⇒ d1 = 1.13  / 5 = 6.80
4
P2
= 26.67
= P1
0.9

26.67
= I1
= 0.21A
220
0.12
= A2
= 0.03
4
d2 = 1.13 0.03 ≅ 0.20mm

شکل()4-13

 يک قطعه چوب به شکل مکعب مستطيل به گونهاي تهيه کنيد که با لقي 0/1ميلي متر فضاي داخلي قرقره را پوشش دهد و سوراخي متناسب با محور بوبين پيچ در
آن تعبيه کنيد( .شکل )4-12
 چوب ساخته شده را در داخل قرقره قرار دهيد و مجموعه را به بوبين پيچ ببنديد. سيم پيچ اوليه را به طور مرتب و بدون فاصله بين حلقهها بپيچيد ،سر سيمها رااز ماکاروني گذرانده به بيرون قرقره هدايت کنيد( .شکل )4-13
 روي سيمپيچ اوليه را با کاغذ برشمان  0/15يا  0/10محکم بپوشانيد و با چسبکاغذي لبههاي آن را بچسبانيد که باز نشود.
 سيمپيچ ثانويه را به طور مرتب و بدون فاصله بين سيمها ،روي قرقره بپيچيد وسر آنها را از ماکاروني گذرانده و به بيرون قرقره هدايت کنيد.
 روي سيم پيچ ثانويه را با کاغذ برشمان  0/20بپوشانيد و با چسب آن را محکم83
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زمان4 :ساعت

ﻛﺎﺭ ﻋﻤﻠﻲ 1

کنيد که باز نشود شکل()4-14
 در هر لبه قرقره دو سوراﺥ تعبيه کنيد و چهار عدد ژاک (جاي فيش) به سوراﺥهاببنديد .سر سيمهاي فشار قوي را به يک طرﻑ و سر سيمهاي فشار ضعيف را به طرﻑ
ديگر در محل مربوطه به ژاکها محکم کنيد.
 ورقهاي EIهسته آهن را در داخل قرقره از دو طرﻑ به صورت يک در ميان جابنزنيد تا قرقره پر شود .سپس ورقها را با پيچ يا بست مناسب به هم محکم کنيد
شکل()4-15
شکل()4-14

شکل()4-15
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 -4-11ترانسفورماتورهاي با چند ورودي و خروجي

سيم پيچ اوليه ترانسفوماتورها ممکن است در شبکههاي مختلف با ولتاژهاي
متفاوت اتصال داده شود ،مث ً
ال در ولتاژهاي  380 V ،220 V ،110 Vبه کار گرفته
شود .همچنين ولتاژهاي مختلف 48 V ، 24 V ، 12 V ، 9 V ، 6 V ،4/5V ، 1/5 V
و 110 Vاز خروجي ترانسفورماتورها دريافت شود .شکل( )4-16سيمپيچهاي ثانويه
ممکن است مستقل از هم يا يک پارچه باشند .سيم پيچهاي يک پارچه در ولتاژهاي
پايين به کار نميروند .همچنين ممکن است از سيمپيچهاي ثانويه به صورت هم زمان
و يا غير هم زمان استفاده کرد.
مثال :ترانسفورماتور تک فاز با ولتاژهاي اوليه  220 V - 380 Vو ولتاژهاي ثانويه
 12ولت  5 Aو  6ولت  1 Aکه سيم پيچهاي ثانويه آن مستقل از هم بوده و همزمان
مورد استفاده قرار ميگيرند ،مورد نياز است .هسته اين ترانسفورماتور از ورق آبديده با
چگالي  10000گوس به ضخامت  0/5 mmساخته ميشود و فرکانس شبکه  50هرتز
ميباشد .کليه مراحل طراحي اين ترانسفورماتور را انجام دهيد.
حل:

الﻒ ـ سيم ﭘيﭻ اوليه با ولتاژهاي مختلﻒ

ب ـ ترانسفورماتور با دو خروجي مستقل

U11 = 220V, U12 = 380V
U21 = 6V, I21 = 1A, U22 = 12V, I22 = 5

 -1محاسبات تعداد دور اوليه و ثانويه:

ﺝ  -ترانسفورماتور با خروجي هاي يک ﭘارچه

P21 = 6 × 1 = 6V ⋅ A
P22 = 12 × 5 = 60V ⋅ A

چون از هر دو خروجي همزمان استفاده ميشود ،پس:
P2 = P21 + P22 = 60 + 6 = 66

دور بر ولت
دور
دور

شکل( )4-16نمونههاي از ترانسفورماتورهاي
چند ورودي و چند خروجي

→ ∆U = 0.2
→ ∆U = 0.17

P = 5 V⋅ A
P = 10 V ⋅ A

S = 1.2 P2 = 1.2 × 66 = 9.75cm2
45
45
= Nv
=
= 4.62
S 9.75
N11 = U11 × N v = 220 × 4.62 = 1016

N12 = N11 + (U12 − U11) × N v
N12 = 1016 + (380 − 220) × 4.62 = 175
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از جدول ( )4-1چون توان  6ولت آمپر بين دو مقدار  5و  10ولت آمپر جدول قرار
دارد از تناسب در مقدار مربوط به  5ولت آمپر و  10ولت آمپر استفاده ميکنيم
→ ∆U = 0.2
→ ∆U = 0.

P = 5 V⋅ A
P = 10 V ⋅ A

∆P = 10 − 5 = 5 → ∆∆ = 0.2 − 0 / 17 = 0.0
? = ∆P = 10 − 6 = 4 → ∆∆U
0.03 × 4
0.0
5

دور

= ∆∆U

∆UI = 0.17 + 0.024 = 0.195
N21 = 6 × 4.62 × (1 + 0.195) = 3
→ ∆U = 0.
→ ∆U = 0.

P = 50 V ⋅ A
P = 75 V ⋅ A

= ∆P = 75 − 50 = 25 → ∆∆ = 0.14 − 0 / 10
? = ∆P = 75 − 60 = 15 → ∆∆U
0.04 × 15
0.024
25
∆U = 0.10 + 0.024 = 0.124
= ∆∆U

دور

N22 = 12 × 4.62 × (1 + 0.124) = 62

جهت پرهيز از عمليات رياضي ميتوان با کمي تقريب درصد افت ولتاژ را تعيين
نمود .مث ً
ال با توجه به نزدکي  6به  5ولت آمپر ميتوان افت ولتاژ براي ترانس  6ولت
آمپر را همان %20منظور نمود و يا در مورد ترانس  60ولت آمپر ميتوان ميانگين افت
ولتاژ در ترانسفورماتورهاي  50و  75ولت آمپر يعني  0/12را در نظر گرفت.
 -2تعيين قطر سيم اوليه و ثانويه
از جدول چگالي جريان جدول( )4-2ميتوان نوشت:
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P2 = 66V ⋅ A
η = 0.9
P
66
= P1 = 2
= 73.33V ⋅ A
η 0.9
J = 3.5A / mm2

73.33
= 0.33 A
= I11
220
0.33
= A
= 0.09mm2
11 3.5

شکل( ) 4-17مشخصات ترانسفورماتورهاي

(مثال )4-7

d12 = 1.13 × 0.09 = 0 / 34
0.193
= A
= 0.28mm2
21 3.5

d21 = 1.13 × 0.28 = 0.60 mm
5
= A
= 1.43mm2
22 3.5

d22 = 1.13 × 1.43 = 1.35 mm

 = S′ = 940 × 1.1 ≈ 37ضخامت هسته
f
28
 = 37 = 74تعداد ورق ها
0.50

شکل(  )4-9مشخصات سيم پيچهاي ترانسفورماتور محاسبه شده را نشان ميدهد.
 -3تعيين ابعاد هسته
 EI ≤ 30 S = 30 × 9.75 = 94mmنوع هسته از جدول ( )4-3نوع ورق EI
مناسب با  EI84با  f = 28ميباشد.
از جدول ( ،)3-17قرقره مناسب  EI96aبا مشخصات زير مناسب است.



a = 62.4
b = 32.6
h = 37.5
L = 50
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زمان4 :ساعت

ﻛﺎﺭ ﻋﻤﻠﻲ 2

سيم ﭘيﭽي ترانسفورماتور با چندورودي و چند خروجي
ترانسفورماتوري با مشخصات:

U11 = 220V, U12 = 110V, U21 = 6V, U22 = 9V
U23 = 12V, I21 = 5A, I22 = 4A, I23 = 3 A

شکل() 4- 18
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که سيم پيچهاي ثانويه هم زمان مورد استفاده قرار مي گيرند مورد نياز است هسته
اين ترانسفورماتور از ورقهاي  EIبه ضخامت  0/35ميلي متر با چگالي 10000
گوس ساخته ميشود .قرقره آن از قرقرههاي استاندارد انتخاب ميشود .طراحي اين
ترانسفورماتور را از طريق منحني هاي داده شده انجام دهيد و مطابق مراحل مذکور در
کار شماره آن را بسازيد .سپس آن را در قاب آماده مطابق شکل ( )4-18قرار دهيد و
سر سيم ها را با اتصال به سيم هاي روکش دار بيرون بياوريد.
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 -4-12سيم ﭘيﭽي اتو ترانسفورماتورها
سيم پيچ اوليه و ثانويه اتوترانسفورماتورها را يک سيم پيچ تشکيل ميدهد بدين
طريق در اتوترانسفورماتورها ،انتقال قدرت از دو طريق الکتريکي و مغناطيسي از ورودي
به خروجي انجام ميشود .سهم توان انتقالي از طريق الکترومغناطيسي متناسب با
تفاضل ولتاژهاي ورودي و خروجي ميباشد .بنابراين هسته مورد نياز در اين نوع
ترانسفورماتورها به مراتب کمتر از هسته ترانسفورماتورهاي معمولي ميباشد.
تلفات پراکندگي ،تلفات مسي ،تلفات آهني ،مقدار آهن و مس به کار رفته در
اتوترانسفورماتورها خيلي کمتر از ترانسفورماتورهاي مشابه معمولي ميباشد.به طوري
که به اتوترانسفورماتورها ،ترانسفورماتورهاي صرفهاي ميگويند.
به علت ارتباط الکتريکي بين سيم پيچهاي اوليه و ثانويه اتوترانسفورماتور ،در
صورتي که اختالﻑ پتانسيل سيم پيچ هاي اوليه و ثانويه زياد باشد ،از اتوترانسفورماتور
استفاده نميشود .زيرا اوال چنين ترانسفورماتوري با صرفه نيست ،ثانيا از نظر ايمني براي
اپراتورها و مصرﻑ کننده نامناسب است .ثالثا در صورت قطع سيم پيچ فشار ضعيف،
ولتاژ زياد به ثانويه منتقل ميشود .به علت تلفات خيلي کم در اتوترانسفورماتورها،تقريباً
آن هارا ايده آل در نظر می گيرند .اين ترانسفورماتورها ممکن است افزاينده يا کاهنده
باشند .در هر حال معموالً ولتاژهاي اوليه و ثانويه آن ها به هم نزديک است .مدار
الکتريکي اتوترانسفورماتورها در شکل ( )4-19نشان داده شده است.
 -4-12-1سيم ﭘيﭻ مشترﻙ :قسمتي از سيم پيچ اتوترانسفورماتور است که
تفاضل جريان اوليه و ثانويه از آن قسمت عبور ميکند .شکل( )4-19الف
 -4-12-2سيم ﭘيﭻ سري :قسمتي از سيم پيچ اتوترانسفورماتور است که از آن
قسمت ققط جريان اوليه با جريان ثانويه عبور ميکند .شکل( )4-19الف
 -4-12-3توان تيب )  : (PTقسمتي از توان که توسط هسته مغناطيسي به بار
منتقل ميشود را توان تيپ اتوترانسفورماتور ميگويند .توجه شود بقيه توان از طريق
ارتباط الکتريکي از طريق سيم پيچ مستقيما به بار انتقال مييابد.
در اتوترانسفورماتورها سطح مقطع هسته از طريق توان تيپ محاسبه ميشود.
 Sسطح مقطع حقيقي هسته بر حسب سانتي متر مربع و  PTتوان تيپ بر حسب
ولت آمپر است.
تعداد دور سيم پيچ اوليه از رابطه  N1 = U1 × N vو تعداد دور سيمپيچ ثانويه از رابطه:

سيم پيچ سری
خروجی
سيم پيچ مشترک

ورودی

الﻒ -اتو ترانسفورماتور افﺰاينده

ب -اتو ترانسفورماتور کاهنده
شکل( ) 4-19انواع ترانسفورماتور

S = 1.2 PT

)N2 = U2 × N v × (1 + ∆U
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مشخص ميشود .تعداد دور سيم پيچ سري از رابطه  Ns = N1 − N2به دست ميآيد.
افت ولتاژ بر اساس توان تيپ از جدول( ) 4-7تعيين ميشود.
توان تيپ از اين روابط به دست ميآيد:
U − U2
PT = P2 × 1
U1 U2
U1
U − U1
PT = P2 × 2
U2 U1
U2

 PTتوان تيپ ترانسفورماتور بر حسب ولت آمپر.
 U1ولتاژ اوليه بر حسب ولت است.
 U2ولتاژ ثانويه بر حسب ولت است.
 P2توان خروجی بر حسب ولت آمپر است و از رابطه  P2 = U2 × I2به دست ميايد.

جدول( )4-7افت ولتاژ در اتو ترانسفورماتورها بر اساس توان تيپ

400 500 1000 2000

1

2

3

3/25

300

200

150

100

75

50

25

10

5

3/5

3/75

4

4/5

5

6

7/5

8/5

10

توان تیپ
VA
 ∆Uبه در
صد

مثال :اتوترانسفورماتوري به مشخصات  110 v -220 vبه جريان خروجي  10آمپر
مورد نياز است اين دستگاه در شبکه با فرکانس  50هرتز کار ميکند و هسته آن از
جنس مرغوب با چگالي ميدان  12000گوس ساخته ميشود مراحل طراحي آن را
انجام دهيد.
حل:
 )1تعيين دور سيم پيچ اوليه و ثانويه
U1 = 220V, U2 = 110V, f = 50Hz, Bm = 12000GS
P2 = U2 × I2 = 110 × 10 = 110V ⋅ A
220
= 550V ⋅ A
110

× = 1100

U2 − U1
U2

× PT = P2

S = 1.2 × PT = 1.2 × 550 = 28.14cm2
37.5 37.5
=
= 1.332
= Nv
دور بر ولت
28.14
S
دور
N1 = U1 × N v = 220 × 1.332 = 293
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از جدول ( )4-7افت ولتاژ براي توان تيپ  500 V. Aتقريبا  %3ميباشد.
)N2 = U2 × N v × (1 + ∆U

N2 = 110 × 1.332(1 + 0.03) = 151

Ns = N1 × N

دور سیم پیچ سری

Ns = 293 − 151 = 142

-2محاسبه قطر سيم ها
از جدول ( ، )4-2چگالي جريان برابر:
A
mm

J=2

تعيين ميشود .به علت ناچيز بودن افت ولتاژها در اتوترانسفورماتورها آنها را تقريبا
ايده آل در نظر ميگيريم.
I2 = 10A
I1 U2
=
⇒ I1 = K × I2
I2 U1
110
= I1
× 10 = 5A
220
 Ic = I2 −جریان سیم پیچ مشترک
Ic = 10 − 5 = 5A
P 1100
= Is = 1
=5
U1 220

P1 = P2 = 1100V ⋅ A

جریان سیم پیچ سری

I
5
As = s = = 2.5mm2
J 2

ds = 1.13 × As = 1.13 × 2.5 = 1.78m
I
5
Ac = c = = 2.5mm2
J 2
d c = 1.13 × As = 1.13 × 2.5 = 1.78m
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 -4تعيين ابعاد قرقره

 ≤ 30 S = 30 × 28.14 = 159mmنوع  EIاز جدول ( ، )3-1نوع ورق  EI150با
 f = 50مناسب با ميباشد.
S 28.14 × 100
= 56.28mm
f
50
 = h = 1.1 × 56.28 = 62.9mmضخامت ظاهري هسته

= = ضخامت خالص هسته

 -5بررسي فضاي الزم
از جدول ( )4-3تقريبا  18دور سيم  1/78 mmدر هر cm2جا ميشود .بنابراين:
151
= A1
= 8.39cm2
18
141
= A2
= 7.83
18

 = ( A1 + A2 ) × 1.35 = 21.9cm2فضاي مورد نياز

فضا کافي نميباشد.

C = 25mm = 2.5cm
L = 75mm = 7.5cm
C × L = 2.5 × 7.5 = 18.75

⇒ 21.9 18.75

بنابراين ورق  EI150مناسب نبوده و بايستي ورق بزرگتري انتخاب شود.

 -4-13محاسبات عملي ترانسفورماتورهاي تک فاز با
استفاده از منحني ها

92

با استفاده از منحنيها ،سرعت عمل و دقت طراحي ترانسفورماتورها افزايش مييابد.
در اين روش به ارتباط کميتهاي الکتريکی دسترسي نداريم و با محاسبات ابتدايي
ميتوانيم ترانسفورماتورها را طراحي کنيم .براي اين منظور از يک سري منحنيها
استفاده ميشود ابتدا به شناسايي و طرز استفاده از اين منحنيها ميپردازيم .اکثر اين
منحنيها بر اساس توان خروجي )  (P2 = U2 × I2تعريف شدهاند و کافي است توان
مورد نظر را روي محور  Xها انتخاب و خطي به موازات محور  Yها عمود ميکنيم
بزرگي کميت مورد نظر تعيين ميشود.
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نمونهاي از منحني هاي مورد استفاده در محاسبه ترانسفورماتور
تعیین سطح مقطع هسته بر اساس توان خروجی
منحنی 4-1

سطح مقطع هسته

مثال :برای توان 48VAسطح مقطع هسته آهن
هسته برابر  9/6سانتی متر مربع است.

توان ثانویه برحسب ولت -آمپر
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زمان 9 :ساعت

ﻛﺎﺭ ﻋﻤﻠﻲ 3

اتوترانسفورماتوري با مشخصات زير مورد نياز است کليه مراحلي آن را از طريق
محاسبات و منحني هاي داده شده انجام دهيد و نتايﺞ بدست آمده را با هم مقايسه
کنيد و ترانسفورماتور را بسازيد.
مشخصات اتوترانسفورماتور:
U11 = 180V, U12 = 220V, U 23 = 240V
U 2 = 220V, I2 = 8A

هسته اتوترانسفورماتور از نوع مرغوب با چگالي  12000گوس و نوع آن از برش EI
ميباشد .فرکانس شبکه  60هرتز ميباشد.

زمان 1 :ساعت

ﻛﺎﺭ ﻋﻤﻠﻲ 4
هدﻑ :تست عايقي

وسايل مورد نياز:

 -1ترانسفورماتور يا اتوترانسفورماتور کار عملي شماره  3يک عدد
 -2ميگر يک عدد

مراحل کار:

شکل() 4- 25

94

 -1يکي از سيم هاي رابط ميگر را به هسته يا بدنه ترانسفورماتور اتصال دهيد.
 -2سيم رابط دوم ميگر را به يکي از خروجي هاي ترانسفورماتور اتصال دهيد.
 -3دکمه تست ميگر را فشار دهيد.
اگر مقاومت نشان داده شده توسط ميگر چند مگا اهم باشد .عايق ترانسفورماتور
سالم است  .شکل()4-25
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منحني هاي اراﺋه شده در صفحات بعد به قرار زير است:
 -1منحني هاي شماره  4-2،4-1و 4-3سطح مقطع هسته را بر اساس توان خروجي
بر حسب ولت آمپر تا 500V ⋅ Aنشان ميدهد.
 -2منحني هاي شماره  4-5 ،4-4و  4-6ارتباط بين توان خروجي  P1و  P2را
بر حسب ولت آمپر نشان ميدهد در واقع منحنيها ،منحنيهاي بازده (راندمان ) µ
ميباشند .توان خروجي روي محور Yها و توان ورودي روي محور  Xها ميباشند.
 -3منحني هاي شماره  4-8 ، 4-7و  4-9تغييرات دور بر ولت را نسبت به سطح
مقطع هسته ،براي هسته هاي مرغوب با  12000گوس و براي هسته هاي با چگالي
ميدان  10000گوس بيان ميکنند.
 -4منحني هاي شماره  4-11 ، 4-10و  4-12افت ولتاژ مجاز را نسبت به تغييرات
توان خروجي تا توان  50000V ⋅ Aنشان ميدهد.
 -5منحني شماره  ، 4-13چگالي جريان الکتريکي ( )Jرا به ازاي تغييرات توان
ثانويه بر حسب

 Aبيان ميکند .در ترانسفورماتورهاي باالتر از  1000V ⋅ Aچگالي

mm2

جريان به روش خنک کردن ترانسفورماتور بستگي دارد و چگالي جريان در محدوده
 1/5الي ،3

A
mm2

انتخاب ميشود.

 -6با داشتن توان اوليه ولتاژ اوليه ،ميتوان جريان را به دست آورد.
60
مثال :براي توان رودي  60ولت آمپر و ولتاژ اوليه  120ولت جريان
120

P
I1 = 1
V1

=  I1برابر

 0/5آمپر ميشود.
 -7منحني هاي شماره  4-14و  4-15قطر سيم اوليه و ثانويه را تا جريان  10آمپر
نشان ميدهد.
 -8منحني شماره  4-16با معلوم بودن سطح مقطع هسته ،نوع هسته را در برش
 EIبدون افت تعيين ميکند .توجه شود انتخاب بايد به گونهاي انجام شود که ارتفاع
ضخامت هسته حدود عرض زبانه وسط هسته و يا بيشتر (بيش از يک سوم طول ()a
هسته) باشد.
 -9منحنيهاي شماره  4-17و  ، 4-18جرم سيم مسي مصرفي تا  4000خروجي
ثانويه را بر حسب کيلوگرم تعيين ميکند.
 -10منحنيهاي  4-19و  4-20جرم هسته آهني به کار رفته را تا حدود 4000V ⋅ A
خروجي ثانويه بر حسب کيلوگرم تعيين ميکند.
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توان ثانویه برحسب ولت -آمپر P2

هسته برابر  9/6سانتی متر مربع است.

مثال :برای توان 48VAسطح مقطع هسته آهن

منحنی 4-1

تعیین سطح مقطع هسته بر اساس توان خروجی

سطح مقطع هسته
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توان ثانویه برحسب ولت -آمپر P2

منحنی 4-2

تعیین سطح مقطع هسته بر اساس توان خروجی

سطح مقطع هسته
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توان ثانویه برحسب ولت -آمپر P2

منحنی 4-3

تعیین سطح مقطع هسته بر اساس توان خروجی

سطح مقطع هسته
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توان ثانویه برحسب ولت -آمپر P1

آهن هسته برابر  58ولت آمپر است.

مثال :برای توان 48ولت آمپرسطح مقطع

منحنی 4-4

رابطه توان خروجی با توان ورودی

توان ثانویه برحسب ولت -آمپر P2
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توان ثانویه برحسب ولت -آمپر P1

منحنی 4-5

رابطه توان خروجی با توان ورودی

توان ثانویه برحسب ولت -آمپر P2
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توان ثانویه برحسب ولت -آمپر P1

منحنی 4-6

رابطه توان خروجی با توان ورودی

توان ثانویه برحسب ولت -آمپر P2
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دور بر ولت

شار  1/2ثسال تعداد دور بر ولت 5دور است.

مثال :برای سطح مقطع  6/9سانتی متر مربع وچگالی

منحنی 4-7

تعیین تعداد دور بر ولت بر اساس سطح مقطع هسته و چگالی

سطح مقطع هسته
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دور بر ولت

منحنی 4-8

تعیین تعداد دور بر ولت بر اساس سطح مقطع هسته و چگالی

سطح مقطع هسته
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دور بر ولت

منحنی 4-9

تعیین تعداد دور بر ولت بر اساس سطح مقطع هسته و چگالی شار

سطح مقطع هسته
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افت ولتاژ به درصد

افت ولتاژ مجاز 12درصد است.

مثال :برای ترانسفورموتور باتوان خروجی 48ولت آمپر

منحنی 4-10

تعیین در صد افت ولتاژ مجاز بر اساس توان خروجی

توان ثانویه برحسب ولت -آمپر P2
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افت ولتاژ به درصد

منحنی 4-11

تعیین در صد افت ولتاژ مجاز بر اساس توان خروجی

توان ثانویه برحسب ولت -آمپر P2
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افت ولتاژ به درصد

منحنی 4-12

تعیین در صد افت ولتاژ مجاز بر اساس توان خروجی

توان ثانویه برحسب ولت -آمپر P2
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چگالی جریان به A / mm2

چگالی جریان سیم ها  4آمپر منظور می شود.

مثال :برای توان خروجی 50ولت آمپروکمتر

منحنی 4-13

تعیین چگالی جریان سیم ها بر اساس توان خروجی

توان ثانویه برحسب ولت -آمپر P2
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قطر سیم برحسب میلی متر

 0/4انتخاب می شود.

میلیمتر مربع باشد ،قطر سیم  0/39می شود که سیم با قطر

مثال :اگر جریان سیم  0/5آمپرو چگالی جریان  4آمپربر

منحنی 4-14

شدت جریان
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تعیین قطرسیم بر اساس جریان سیم وچگالی جریان

قطر سیم برحسب میلی متر

منحنی 4-15

شدت جریان
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هسته از نوعEI

ورق نوع E178

می توان انتخاب می شود.

مثال :برای ترانسفورماتور با سطح مقطع  6/9سانتی متر مربع

منحنی 4-16

انتخاب اندازه هسته از نوع  EIبراساس سطح مقطع هسته

سطح مقطع هسته
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تعیین جرم سیم براساس توان خروجی
منحنی 4-17

مثال :برای ترانسفورماتوربا توان خروجی  150ولت آمپر باشد،
مقدار یک کیلوگرم سیم مسی الزم است.

جرم مس مصرفی بهkg
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توان ثانویه
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تعیین جرم سیم براساس توان خروجی

توان ثانویه

منحنی 4-18

جرم مس مصرفی بهkg
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تعیین جرم آهن براساس توان خروجی ترانسفورماتور
منحنی 4-19

مثال :برای ترانسفورماتوربا توان خروجی  150ولت آمپر مقدار
یک کیلوگرم آهن هسته مورد نیاز است.

جرم آهن مصرفی بهkg
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توان ثانویه
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تعیین جرم آهن براساس توان خروجی ترانسفورماتور

توان ثانویه

منحنی 4-20

جرم آهن مصرفی بهkg

مناسب است در کار با منحنيها براي طراحي ترانسفورماتورها جدولي مطابق (جدول
مناسب است در کار با منحنی ها برای طراحی ترانسفورماتورها جدولی مطابق ()4-8
تشکيل دهيم و آن را کامل کنيم.

115

PowerEn.ir

جدول  - 4-8تکميل اطالعات طرح ترانسفورماتورها از منحنيها
ضخامت

P2 = P21 + P22 + P23 + V ⋅ A
V⋅ A
نتیجه

= V ⋅ A P23 = I23 × U23
محاسبات

ورق d′ = mm
ولتاژ اوليه U1 = V
U21 = V, U22 = U23 = V, I21 = A, I22 = A, I23 = A
= V ⋅ A P22 = I22 × U22
فرمول

N1 = U1 × N v

= P21 = I21 × U21

منحنی

خواسته ها

1

S

2

P1

3

Nv
N1

)N21 = U21 × N v (1 + ∆U21

4

∆U21

) N22 = U22 × N v (1 + ∆U22

4

∆U22

) N23 = U23 × N v (1 + ∆U23

4

∆U23
N21

I1 = P1 / V1

N22
N23

5

J

6

I1

7

d21

7

d21

7

d22

7

d23

8

نوعEI
تعداد ورق های EI

)n = (1.1 × S) / (f × d ′

a
b
L
1.1 × S
f
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=h

9

وزن مس مصرفی

10

وزن آهن مصرفی

ابعاد قرقره

مثال :ترانسفورماتوري به مشخصات  U1 = 220V ، U2 = 24V ، I2 = 1.5A ، d′ = 0.50mmرا از طريق
منحنيها و (جدول ( )5-9طرح کنيد.
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جدول  -4-9تکميل اطالعات طرح ترانسفورماتورها از منحنيها
ضخامت ورق d′ = 0.50mm

P2 = 24 × 1.5 + 36V ⋅ A
V⋅ A

U21 = V, U22 = U23 = V, I21 = A, I22 = A, I23 = A

= V ⋅ A P23 = I23 × U23

نتیجه

= V ⋅ A P22 = I22 × U22
فرمول

محاسبات

5/9cm2

42/5V. A
6/4

ولتاژ اوليه U1 = 220V

220 × 6.4

N1 = U1 × N v

= P21 = I21 × U21
منحنی

خواسته ها

1

S

2

P1

3

Nv

1480

N1

13/5
-

175
-

)N21 = U21 × N v (1 + ∆U21

4

∆U21

) N22 = U22 × N v (1 + ∆U22

4

∆U22

) N23 = U23 × N v (1 + ∆U23

4

∆U23

)24 × 6.4 × (100.135
42.6 ÷ 220

-

N21
I1 = P1 / V1

N22

32.6

N23

4

5

J

0/195

6

I1

0/23

7

d21

0/70

7

d21

-

7

d22

-

7

d23

8

نوعEI

66
59

تعداد ورق های EI

)n = (1.1 × S) / (f × d ′

250g

9

وزن مس مصرفی

350g

10

وزن آهن مصرفی

h = 29.5mm

a = 43.1
b = 22.6
L = 38
(1.1 × S) 1.1 × 5.9 × 100
=h
=
t
22

ابعاد قرقره
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ﺁﺯﻣﻮﻥ ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ )(4
 -1ترانسفورماتور تک فاز با ولتاژ و جريان  5آمپر موردنيا ز است .مطلوبست:
 تعداد دور سيم پيچ اوليه و سيک پيچ ثانويه قطر سيم اوليه و ثانويه ابعاد هسته تعيين ابعاد قرقره -2ترانسفورماتور تک فاز با ولتاژ اوليه 220ولت و 380ولت الزم است ولتاژ ثانويه  24ولت را تامين کند ..هسته اين
ترانسفورماتور از ورق های  0/35ساخته می شود  ،مطلوبست
 تعداد دور سيم پيچ اوليه و سيم پيچ ثانويه قطر سيم اوليه و ثانويه ابعاد هسته تعيين ابعاد قرقره -3اتو ترانسفورماتوری افزاينده با جريان 8آمپردر فرکانس  50هرتز مورد نياز است ،ورق های هسته دارای چگالی
ميدان 10000گوس می باشد ،کليه مراحل اين ترانسفورماتور انجام دهيد.
 -4ترانسفورماتور تک فاز با ولتاژ های اوليه  220ولت با ولتاژ ثانويه24ولت  8آمپر و 6ولت 4آمپر مورد نياز است.
هسته اين ترانسفورماتور از ورق های ميلی متری با چگالی ميدان 12000گوس ساخته می شود سيم پيچ ها مستقل
می باشند .مطلوبست:
 -تعداد دور سيم پيچ اوليه و سيم پيچ ثانويه
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ﻭﺍﺣﺪ ﻛﺎﺭ ﭘﻨﺠﻢ

ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻭ ﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻯ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻯ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻰ
هدف کلي:آشنايیبادستگاههایاندازهگيریوتعيينراندمانترانسفوماتور


هدف هاي رفتاري:

هنرجو پس از آموزش اين واحد کار قادر خواهد بود:
-1انواعدستگاههاياندازهگيريرانامببرد.
-2انواعروشهاياندازهگيريراشرحدهد.
-3انواعخطاهاياندازهگيريراشرحدهد.
 -4ساختمان و نحوه عملکرد دستگاههاي اندازهگيري شامل عقربهاي ،آهنرباي دايم و قابگردان،
آهنربايدايموقابصليبي،آهننرمگردان،بوبينگردوآهننرمگردان،الکتروديناميکي،الکترواستاتيکي،
فرکانسمترارتعاشيوحرارتيراشرحدهد.
-5ولتاژوجريانوتوانومقاومتاهميومقاومتسلفيوالقاييرااندازهگيريکند.
-6ساختمانوطرزکارپتانسيومترراشرحدهد.
-7ازآزمايشبيباريتلفاتهستهراتعيينکند.
-8ازآزمايشاتصالکوتاه،ولتاژاتصالکوتاهوتلفاتمسيراتعيينکند.
ساعت
نظري

عملي

جمع

12

24

36
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پيش آزمون ()5

 -1فنرها در دستگاههاي اندازهگيري  .........و در  ..........هم ديگر پيچيده ميشوند؟
 -1ارتعاشات عقربه را کاهش داده  -جهت موافق
 -2ارتعاشات عقربه را کاهش داده  -جهت مخالف
 -3نيروي مقاوم ايجاد کرده  -جهت موافق
 -4نيروي مقاوم ايجاد کرده  -جهت مخالف
 -2کدام دستگاه اندازهگيري توانايي سنجش مستقيم جريان  ACو جريان  DCرا
دارد؟
 -1الکترو ديناميکي
 -2آهن رباي دايم و قاب گردان
 -3آهن نرم گردان
 -4الکتروديناميکي و آهن نرم گردان
 -3دستگاه اندازهگيري که مستقيما قادر به سنجش ولتاژ الکتريکي ميباشد کدام
است؟
 -1الکتروديناميکي
 -2آهن رباي دايم و قاب گردان
 -3الکترواستاتيکي
 -4آهن نرم گردان
 -4از آزمايش اتصال کوتاه ترانسفورماتور به منظور تعيين کدام کميت استفاده
ميشود؟
 -1تلفات آهني درباره نامي
 -2تلفات مسي دربار نامي
 -3ولتاژ خروجي دربار نامي
 -4تلفات مسي و آهني دربار نامي
 -5در آزمايش بي باري ترانسفورماتور از وات متر  240وات و در آزمايش اتصال
کوتاه  300وات قرائت ميشود .اگر ترانسفورماتور در يک دوم بار نامي کار کند تلفات
آن چند وات خواهد شد؟
315-2                                135-1
380-4                                540-3
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 -5-1اندازهگيري و دستگاههاي اندازهگيري

 -5-1-1تعاريف:

 اندازهگيري :تعيين بزرگي يک کميت مجهول نسبت به يک کميت معلوماستانداردشدهرااندازهگيريگويند.
 دستگاه اندازهگيري:تماممتعلقاتمربوطبهسنجشيککميترادستگاهاندازهگيريميگويند.ممکناستوسايلمربوطبهيکدستگاهيکپارچهياجدااز
همباشند.
دستگاههاياندازهگيريبسيارمتنوعاندوليدرکلبهدوگروهتقسيمميشوند.
الفـدستگاههاياندازهگيريآنالوگ
بـدستگاههاياندازهگيريديجيتال
 -5-1-2دستگاههاي اندازهگيري آنالوگ:دردستگاههايآنالوگتغييرات
نشاندهنده،پيوستهاستيعنيايندستگاههاميتوانندکميتمورداندازهگيريرا
عيناًنشاندهند.نشاندهندهآنهاعقربهباشعاعنورانياست.شکل)5-1(-الف
 -5-1-3دستگاههاي اندازهگيري ديجيتال:تغييراتنشاندهنده
دستگاههاياندازهگيريديجيتالي،بهصورتپلهاييارقمي(ناپيوسته)استونشان
دهندهآنهاازيکشمارندهتشکيلميشود.شکل)5-1(-ب

الف ـ دستگاه آنالوگ

 -5-2روش ها و مفاهيم اندازهگيري
بهطورعمدهدونوعروشاندازهگيريوجوددارد.روشاندازهگيريمستقيم،روش
اندازهگيريغيرمستقيم
 -5-2-1روش اندازهگيري مستقيم:اگرمقدارکميتموردسنجشتوسط
نشاندهندهدستگاهمشخصشود،اندازهگيريرامستقيمميگويند.ماننداندازهگيري
جريانتوسطآمپرمتريااندازهگيريولتاژتوسطولتمترشکل()5-2الف
-5 -2 -2روش اندازه گيري غير مستقيم:اگردستگاهانداز هگيري
مخصوصيبرايسنجشيککميتدردسترسنباشدوازطريقاندازهگيريکميتهاي
مربوطبهآنوباکمکروابطموجود،مقداريککميتراتعيينکنيم،اندازهگيريرا
غيرمستقيمميگويند.مثالبرايتعيينمقاومتالکتريکييکعنصر،ابتداولتاژدوسر
آنرااندازهگيريميکنيمسپسجريانمداررااندازهميگيريموازتقسيممقدارولتاژ،
بهجريانالکتريکياندازهگيريشده،مقدارمقاومتالکتريکيعنصرمشخصميشود.
اينروشاندازهگيريرااندازهگيريغيرمستقيمميگويند.شکل()5-2ب

ب ـ دستگاه ديجيتالی
شکل ( )5-1نمونههايي از دستگاههاي
اندازهگيري
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 اندازهگيري مقايسهاي :در اين حالت معموالً کميت مورد نظر را با يکمقدارمعلوممقايسهميکنندونسبتبينآنهاراتعيينميکنندمانندانواعپلهاي
اندازهگيري،کهازدقتزياديبرخوردارند
 -5-2-3خطاهاي اندازهگيري:معموالًاندازهگيريکميتهاباخطاهمراه
است.خطاهاياندازهگيريممکناستمربوطبهدستگاهاندازهگيريباشدکهبهآن
خطايسيستماتيکميگويندوعواملموثردراينخطا،شاملخطايفرکانس،خطاي
جريانفوکو،خطاياصطکاک،ياتاقانها،خطايحوزههايالکتريکيوالکترومغناطيسي
وخطايحرارتيميشود.امروزهدستگاههاياندازهگيريبسياردقيقکهتقريبافاقد
خطاهستندساختهميشوندوبههميندليلبحثخطايدستگاههاکمترموردتوجه
قرارميگيرد.خطاياندازهگيريممکناستمربوطبهشخصاندازهگيرباشدکهبه
آنخطاياتفاقيميگويند.
عوامل موثر در اين خطا به استفاده نادرست از دستگاه ،مهارت و تجربه کم
شخصاندازهگيرمربوطميشود.باانجامآزمايشهايمکررودرنظرگرفتنميانگين
اندازهگيريها تا حدود زيادي ،ميتوان اين خطاها را کاهش داد .معموالخطا را به
شکلهايمختلفنشانميدهندکهبهشرحمختصرآنهاميپردازيم.

شکل ()5-2الف  -اندازهگيري مقاومت به
روش مستقيم به وسيله اهم متر

شکل ( )5-2ب ـ اندازهگيري مقاومت به روش غير مستقيم به
کمک ولت متر و آمپرمتر

شکل ( )5-2ج ـ اندازهگيري مقاومت از
روش مقاومت به کمک پل اندازهگيري

 خطاي مطلق:اختالفبينمقداراندازهگيريشدهومقدارواقعيراخطايمطلقميگويند.مقدارخطايمطلقممکناستمثبتبامنفيباشد.
 خطاي نسبي :نسبت خطاي مطلق به مقدار واقعي (با کمي تقريب مقدار122
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اندازهگيري شده) را خطاي نسبي ميگويند.
هشدار در جهت کاهش خطاها
 قبل از استفاده از دستگاه به مشخصات روي آن به ویژه نحوه ی استفاده از آن توجهکنيد.
 دستگاه را از عوامل موجب خطا از جمله ميدانهاي مغناطيسي دور نگهداريد. براي خواندن کميت مورد اندازهگيري عمود بر سطح صفحه به عقربه نگاه کنيد وبه تقسيمات صفحه مدرج به دقت توجه کنيد.
خطاي مطلق = مقدار اندازهگيري شده−( Am )مقدار واقعي )( A 
                                                                                ∆A = Am − A
          
مقدار واقعي  -مقدار اندازه گيري شده
= خطاي نسبي
  
مقدار واقعي
                                
و يا                               

                                        
و يا 
      

Am −
Am

خطاي مطلق
×100
مقدار واقعی

×100

خطاي مطلق

≅

Am − A
A

= δA

= (درصد خطای نسبی)

مقدار اندازه گيري شده

      

= (درصد خطای نسبی)

و يا خطای نسبی را به درصد بیان می کنند و آن عبارت از مقدار خطایی است که در
اندازه گیری صد واحد از کمیت مورد سنجش اتفاق می افتد.
 -5-2-4حدود اندازهگيري در يک دستگاه: ماکزيمم مقداري که يک
دستگاه اندازهگيري ميتواند اندازهگيري کند راحدود اندازهگيري يا رنج دستگاه ميگويند.
 -5-2-5کالس (طبقه بندي)  :درصد خطاي نسبي يک دستگاه را در
حدود اندازهگيري دستگاه ،کالس دستگاه ميگويند.
به کمک کالس يک دستگاه ميتوان خطاي مجاز آن دستگاه را بدست آورد و در
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× 100

شکل( )5-3تغييرات درصد خطا در
انحرافات مختلف عقربه

پيچتنظيم

آينه

∆A

حدوداندازهگيري

= کالس

هراندازهگيريمقدارخطاينسبيرامحاسبهکرد.
شکل( ،)5-3درصد خطاي يک دستگاه را در انحرافهاي مختلف عقربه نشان
ميدهدبهطوريکهمشاهدهميشودهرچقدرانحرافعقربهدرسنجشيککميت
کمترباشدخطاينسبياندازهگيريبيشتراست.بنابراينمناسباستدرسنجيدن
يککميت،رنجدستگاهرابهگونهايانتخابکردکهانحرافعقربهازميانهصفحه
مدرجبگذردتاخطاينسبيدراندازهگيريکمترشود.

 -5-3مشخصات کلي دستگاههاي اندازهگيري عقربهاي

کليدسلکتور کليدتعيين
تنظيمصفراهممتر انتخابرنج وضعيت
شکل( )5-3نماي ظاهري دستگاه
اندازهگيري

بوبينهايثابت

بوبينگردان
شکل  -5-4چند نمونه بوبين

وزنههاي
تعادل
شکل( )5-5عقربه دستگاه اندازهگيري
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يک دستگاه اندازهگيري عقربهاي شامل قسمتهايي به شرح زير است .قسمت
اصليبامکانيزمدستگاهکهمعموالازيکبوبينوجزئياتديگرتشکيلميشودکهبه
شرحآنهاخواهيمپرداخت.قسمتهايديگرکهتقريبادرتمامدستگاههايعقربهاي
مشترکندشاملعقربه،صفحهمدرج،محور،ياتاقان،پينهاينگهدارنده،پيچتنظيم
صفروخفهکن(نوسانگيريادمپر)ميباشندکهبهشرحمختصرآنهاميپردازيم.
شکل()5-4
-5-3-1بوبينها :بوبينهاازچنددورسيمکهمعموالبهدوريکقالبسبک
آلومينيوميپيچيدهميشوندتشکيلميشوند.اينبوبينهابرمحوردستگاهاندازهگيري
نصبميشوندوباقسمتساکندستگاهراتشکيلميدهند.درشکل()5-5چند
نمونهازبوبينهامشاهدهميشود.
-5-3-2عقربه دستگاه اندازهگيري:عقربهدستگاهاندازهگيريميلهسبک
آلومينيومياستکهدرانتهايآنورقههايتعادلقراردارد.اينوزنههاسببميشود
کهمحورواجزايمتعلقبهآنپسازنصبرويدستگاهحالتتعادلداشتهباشند.
عقربهدستگاهمتناسببامقدارکميت مورد سنجش روي صفحه مدرجحرکت
کرده،روييکمقدارمعينمتناسبباکميتموردسنجشميايستدوبزرگيکميت
موردسنجشرانشانميدهد.شکل()5-5
 -5-3-3فنرها:معموالًرويمحوردستگاهاندازهگيريدوفنرمشابهکهعکس
همپيچيدهشدهاندقرارميدهند.ايندوفنرهموارهعقربهرادرحالتمعموليرويصفر
نگهميدارند.علتپيچشمخالفايندوفنر،خنثيکردناثرانبساططولفنرهادراثر
افزايشدمايمحيطاستکههردوفنربهيکاندازهمنبسطميشوندوبهسببآنکه
درجهتمخالفهمپيچيدهشدهانداثرهمديگرراخنثيميکنند.شکل()5-6وظيفه
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اصلي اين دو فنر ايجاد گشتاور مقاوم در هنگام اندازهگيري کميت مورد نظر ميباشد.
 -5-3-4تنظيم صفر دستگاه :فنرهاي دستگاه اندازهگيري پس ازمدت
کارکردن دقت خود را از دست ميدهند .اين امر باعث پيدايش خطا در اندازهگيري
ميشود .براي رفع اين عيب ،يک پيچ تنظيم روي دستگاه قرار ميدهند .اين پيچ شکل ( )5-6فنرهاي دستگاه اندازهگيري
که پيچش مخالف هم دارند
زایدهاي دارد که با پيچش پيچ به چپ و راست ،فنرها را جمع و نيروي کشش فنرها را
زياد ميکند و عقربه را بر روي صفر تنظيم ميکند .شکل()5-7
پين خارج از مرکز
 -5-3-5محور و یاتاقان ها :به منظور افزایش دقت اندازه گیری وانحراف
عقربه درمقادیر کم ،قسمت های متحرک را روی یک محور سوارمی کنندوبرای کاهش
اصطکاک ،دردو سر محور ،مخروطی از استیل سخت و صاف قرارمی دهند و مجموعه
پيچ تنظيم صفر
را در محل یاتاقان با قسمت ثابت مرتبط می سازند .برای   آن که قسمت متحرک از
جایگاه خود خارج نشود ،حرکت محور را با دو عدد پین محدود می کنند .شکل()5-8
فنر
 -5-3-6صفحه مدرج :براي نمايش مقدار کميتهاي مورد سنجش از
پيچ تنظيم صفر
صفحه مدرج استفاده ميشود اين صفحه بر اساس نوع کميت مورد سنجش و مکانيسم
شکل ( )5-7تنظيم صفر
کار دستگاه اندازهگيري ممکن است به صورت خطي يا غير خطي درجهبندي شود.
ياتاقان الماسي
شکل( )5-9اگر فاصله خطوط در تمام صفحه با هم يکي باشند صفحه مدرج ،به صورت
نوک محور
خطي مدرج شده است .اين درجه بندي نشان ميدهد که انحراف عقربه با کميت مورد
سنجش ارتباط خطي دارد .اگر فاصله خطوط در صفحه مدرج با هم برابر نباشند صفحه
مدرج غير خطي درجه بندي شده است و انحراف عقربه با کميت مورد سنجش ارتباط
غير خطي دارد.
الف ـ ياتاقان
5 -3-7خفهکنه ا(Dampers) :درساختار دستگاههاي اندازهگيری الکتريکي   ،
به منظور افزايش دقت دستگاه سعي ميشود که قسمتهاي متحرک و چرخان
حتياالمکان سبک ساخته شوند .همچنين هر چه طول عقربه نشان دهنده بلندتر باشد
فاصله بين درجات در صفحه مدرج بيشتر و مقدار کميت با دقت بيشتر خوانده ميشود.
پين سمت چپ
عوامل گفته شده اينرسي قسمتهاي متحرک و اصطکاک کم در ياتاقانها ،باعث پين سمت راست
ب ـ پينهاي نگه دارنده و محدود کننده حرکت
ميشوند که عقربه دستگاه به هنگام نشان دادن يک کميت ،با نوسانات زيادي همراه
شکل ( )5-8محور و ياتاقانها
باشد و زمان بيشتري الزم است که عقربه متوقف شود .از نظر استانداردهاي معتبر
زمان توقف نبايد بيش از  4ثانيه طول بکشد .از طرف ديگر وقتي دستگاه اندازهگيري
ميلي آمپرمتر
خاموش يا عامل محرک آن قطع ميشود فنرها با سرعت زياد عقربه را به حالت صفر
صفحه مدرج غير خطي
برگشت ميدهند .سرعت برخورد عقربه به پين نگه دارنده ،به عقربه آسيب ميرساند
و سبب کجي آن ميشود .براي جلوگيري از اين مشکالت ،از خفه کن يا نوسان گيردر
ميلي آمپرمتر
صفحه مدرج خطي
دستگاههاي اندازهگيري استفاده ميشود .بنابراين ،خفه کنها وسايلي هستند که براي
شکل ( )5-)9انواع صفحات مدرج دستگاه
جلوگيري از ارتعاشات عقربه در محور دستگاه اندازهگيري نصب ميشوند .بيشتر در
اندازهگيري
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شکل( )5-10الف ـ خفه کن نوع بادي

شکل( )5-10ب ـ خفه کن نوع فوکو
شکل( )5-10انواع خفه کن
هوا
درپوش

صفحه
آلومينيومي

دستگاههاي اندازهگيري از خفه کن هاي فوکو يا بادي استفاده ميشود .شکل( 5-10)
 خفه کن فوکو :يک ورق آلومينيومي را روي محور دستگاه سوار ميکنند بهطوري که از يک ميدان آهنربايي عبور کند با گردش محور ورق آلومينيومي خطوط
ميدان مغناطيسي آهن ربا را قطع ميکند و در آن جريان القايي بوجود ميآورد که با
عامل بوجود آورندهاش (حرکت) مخالفت ميکند .در نتيجه از نوسان عقربه جلوگيري
ميکند .در دستگاههاي اندازهگيري که داراي بوبين چرخان هستند بوبين قسمت
چرخان دستگاه اندازهگيري را ،روي قاب آلومينيومي ميپيچند به سبب آنکه آلومينيوم
رساناي جريان الکتريکي است ،به هنگام حرکت قسمت متحرک در داخل ميدان
مغناطيسي ،در قاب آلومينيومي مدار خود را کامل ميکنند و ميدان مغناطيسي ايجاد
ميکنند که با عامل توليد جريانهاي فوکو ،يعني حرکت سريع محور مخالفت و
ارتعاشات عقربه را خفه ميکنند .شکل()5-11 
بنابراين عملکرد جريان فوکو به عبارت ديگر عملکرد ترمز فوکو در خالف حرکت عقربه
خواهد بود و همواره مخالفت خود را در حرکت عقربه از صفر به مقدار مورد سنجش با
برگشت عقربه به صفر نشان خواهد داد و باعث کاهش نوسانات عقربه خواهد شد .
 خفه کن بادي :در بعضي از دستگاههاي اندازهگيري که بوبين آنها ثابت است(ماننددستگاه اندازهگيري با آهن متحرک)معموالً از خفه کن کنهاي بادي استفاده ميشود.
خفهکن بادي تشکيل شده است از يک فضاي سربسته و يک صفحه سبک متصل به
محور ،که در درون فضاي سربسته حرکت ميکند .در روي صفحه يا اطراف آن منافذي
تعبيه ميشود که در هنگام حرکت صفحه هوا از اين منافذ از قسمت فشرده شده به
آرامي به قسمت ديگر صفحه فرستاده ميشود و از حرکات سریع و نوسانات عقربه
جلوگيري به عمل ميآيد .شکل ()5-12

محور

شکل ( )5-12خفه کن بادي

جريانهاي ادي (فوکو)

الف ـ جهت گردش عقربه به راست

ب ـ جهت گردش عقربه به چپ

شکل( )5-11خفه کن فوکو در دستگاههاي با سيم چرخان
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 -5-4انواع وسايل اندازهگيري عقربهاي



دستگاههاي اندازهگيري بر اساس مکانيسم حرکت قسمت متحرک به چند نوع
تقسيمبنديميشوند.ماننددستگاهاندازهگيريآهنربايدايموقابگردان،آهن
ربايدايموقابصليبي،آهننرمگردان،استاتيکي،الکتروديناميکي،فروديناميکي،
اندوکسيونيوحرارتيکهبهاصولکاروکاربردبرخيازآنهاخواهيمپرداخت.
 -5-4-1دستگاه اندازهگيري آهن رباي دايم و قاب گردان
 اصول کار:اصولکاردستگاهاندازهگيريآهنربايدايموقابگردانبراساسشکل()5-13
الفوبميباشد.بااتصالکليدKوعبورجريانالکتريکيازسيمپيچ،دراطرافسيم
پيچميدانمغناطيسيبهوجودميآيد.اينميدانباميدانآهنربايدايمدرگيرشده
ايجادگشتاورکردهوسيمپيچرادرحولمحورخودبهگردشوادارميکند.بهاين
طريقنيرويمحرکدستگاهتوسطسيمپيچگردانوآهنربايدايمحاصلميشود.
نيرويمقاومايندستگاهرافنرهاتامينميکنند.زمانيکهنيرويمقاومفنرهابانيروي
محرکيکيميشودعقربهدستگاهميايستد.
 ساختمان:دستگاهاندازهگيريآهنربايدائموقابگردانازيکآهنرباينعليشکلبادوکفشکقطبي،ازآهننرمساختهميشودکهخطوطميدانمغناطيسي
متمرکزويکنواخت،دراختياردستگاهاندازهگيريقرارميدهد.بوبينگرداندر
فضايبينکفشکقطبهاواستوانهآهنيتوسطمحوريکهازوسطآنميگذرد،قرار
ميگيرد.بوبينازچنددورسيمنازککهحولقابآلومينيوميپيچيدهشده،تشکيل
ميشود.دوفنرمارپيچکهقبالراجعبهآنهاتوضيحدادهشدايجادگشتاورمقاومرا
بهعهدهدارند.
دراثرعبورجريانازسيمپيچقابقسمتمتحرکحولمحوربهگردشدرميآيد.
نيرومحرکمتناسبباعبورجريانسيمپيچميباشد.همرهباقسمتمتحرکعقربه
رويصفحهمدرجبهحرکتدرميآيد.دراثراينحرکتيکيازفنرهاجمعوديگري
بازميشود،بههرحالهردوفنرنيرويمقاومدرمقابلحرکتمحورايجادميکنند.
زماني که گشتاور مقاوم فنرها با گشتاور محرک بوبين برابر ميشود ،محور متوقف
ميشود.
ميتواناثباتکردکهانحرافعقربهايندستگاه،باجريانعبوريازداخلسيمپيچ
رابطهخطيدارد.بنابرايندستگاهاندازهگيريآهنربايدايموقابگردانبهطور
مستقيم،فقطتواناييسنجشجريانهاي()dcراداردواگرجهتجرياندرايندستگاه
به طور نادرست به وروديهاي آن وصل شود ،به اصطالح عقربه پس ميزند .براي

قابگردان

آهنربايدائم
محور

حالتقابقبلازتغذيه

کليد

شکل( )5-13الف

جهتحرکتقاب

کليد
شکل( )5-13ب
شکل()5-13دستگاه اندازه گيری آهن ربای
دائم وقاب گردان
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سنجش جريانهاي متناوب (ac) با دستگاه اندازهگيري آهنرباي دايم و قاب گردان،
الزم است جريان متناوب را قبال با يکسو کنندهها به جريان (dc) تبديل کرد .سپس
با اين دستگاه اندازهگيري نمود .نوسانات عقربه توسط جريانهاي فوکو در صفحه
آلومينيومي گرفته ميشود .شکل()5-14
صفحه مدرج

پين نگه دارنده
سمت راست

پين نگهدارنده
سمت چپ
آهن رباي دايمي

تنظيم صفر
فنر حلزوني

بوبين

ياتاقانها (غير قابل ديد)

فنر (غير قابل ديد)
شکل ( )5-14دستگاه اندازهگيري آهن رباي دايم و قاب گردان

شکل ()5-15الف ـ توسعه حدود
اندازهگيري آمپرمتر

شکل ( )5-15ب ـ توسعه حدود
اندازهگيري ولتمتر

شکل ( )5-15ج ـ زاويه انحراف
شکل ( )5-15حدود اندازه گیری
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دقت و حساسيت باالي دستگاه اندازهگيري آهنرباي دايم و قاب گردان باعث شده
است که اين دستگاه به طور وسيع در سنجش جريان الکتريکي ولتاژ و مقاومت و ...
مورد استفاده قرار بگيرد .در اندازهگيريهاي جريانهاي زياد يک مقاومت اهمي با آن
موازي ميکنند شکل( )5 -15الف به عبارت ديگر ابتدا حدود اندازهگيري آن را توسعه
ميدهند سپس کميتهاي زياد را با آن ميسنجند به مقاومت موازي در توسعه دامنه
دستگاه ،مقاومت شتت ميگويند .در مورد اندازهگيري ولتاژهاي باال يک مقاومت سري
به مدار دستگاه اضافه ميکنند .به اين طريق دستگاه توانايي سنجش ولتاژهاي زيادي
را پيدا ميکند .شکل ()5-15 ب
 حساسيت :به ميزان انحراف عقربه به ازاي يک واحد ازکميت موردسنجشحساسيتگفته ميشود .يعني:

زاويه انحراف کامل عقربه
= حساسيت
                                               ميزان کميت مورد اندازهگيري
از آنجا که انحراف عقربه اين دستگاه به ازاي واحد کميت مورد اندازهگيري(جريان)
بسيار زياد است .لذا دستگاههاي حساسي هستند.
مثال :حساسيت دستگاه شکل(  )5-15ج چقدر است؟

120°

= حساسيت
= 40  °
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-5-4-2دستگاه اندازهگيري آهن رباي دايم و قاب صليبي (نسبت
سنج) :اين دستگاه از يک آهن رباي دايم تشکيل شده است که در داخل قطبهاي

آن دو سيم پيچ عمود بر هم که به صورت صليبي به هم محکم شدهاند قرار دارند.
جريان الکتريکي از طريق نوارهاي نرم فلزي به قسمت متحرک داده ميشود .انتخاب
نوارهاي نرم فلزي به خاطر عکس العمل کم آنها ميباشد که گشتاور مخالفي در مقابل
حرکت قسمت متحرک ايجاد نکند .جهت پيچش سيمها در قاب صليبي به گونهاي
است که گشتاور ايجاد شده در آنها مخالف هم هستند .ساختمان قطبهاي مغناطيسي
به گونهاي است که ميدان مغناطيسي بين دو قطب يکنواخت نباشد .بدين طريق
جريانهايي که از بوبينها عبور ميکنند در ميدان آهنربا ،دو گشتاور مخالف ايجاد
ميکنند و قسمت متحرک را در جهت گشتاور قوي وادار به حرکت ميکند بوبيني که
گشتاور قوي دارد از ميدان مغناطيسي قوي به تدريج خارج ميشود ولي بوبين دومي
وارد ميدان قوي ميشود .بر اساس اين موقعيت جديد گشتاور بوبيني که از ميدان خارج
ميشود .زماني که بزرگي دو گشتاور برابر ميشود محور دستگاه ميايستد بنابراين
گشتاور يکي از بوبينها گشتاور محرک و گشتاور بوبين دومي گشتاور مقاوم ميباشد.
در اين دستگاه نيازي به فنرهاي ايجاد کننده گشتاور مقاوم نيست .شکل ( )5-16الف 
اين دستگاه نسبت دو جريان عبوري از دو بوبين را اندازهگيري ميکند و به آن
دستگاه نسبت سنج ميگويند .شکل ( )5-16ب اگر مسير يکي از دو بوبين را به دو
سر يک مقاومت اهمي ،متصل به ولتاژ وصل کنيم و از ديگري جريان مقاومت را عبور
دهيم انحراف عقربه متناسب با نسبت ولتاژ دو سر مقاومت و جريان آن خواهد شد به
عبارت ديگر دستگاه مقاومت اهمي را خواهد سنجيد و از آن به عنوان اهم متر استفاده
خواهد شد .
 -5-4-3گالوانومتر :گالوانومتر دستگاه اندازهگيري آهنرباي دايم با قاب گردان
بسيار حساس است که ميتواند جريانهاي الکتريکي بسيار کم ،در حد ميکروآمپر را
اندازهگيري کند .اين دستگاه بسيار حساس توسط آر سن دي آدسنوال اختراع شد به
نام دانشمند ايتاليايي ،گالواني به گالوانومتر نامگذاري شد .مزيت اين دستگاه آن است
که صفر صفحه مدرج در وسط صفحه قرار دارد و با توجه به پالريته جريان عقربه به
چپ يا راست منحرف ميشود .شکل()5-17
 -5-4-4دستگاه اندازهگيري با آهن نرم گردان :دستگاه اندازهگيري
با آهن نرم گردان با دو مکانيزم از نوع جذبي و دفعي ساخته ميشود .
 دستگاه اندازهگيري با آهن نرم گردان (از نوع جذبي) :اين دستگاه از يکورقه آهن(B) که بر روي محور (C) سوار شده است .تشکيل ميشود .ورق آهن B در
جلو شکاف بوبين A نصب ميشود .با عبور جريان از سيم پيچ ،در داخل بوبين ميدان

شکل()5-16الف دستگاه اندازه گیری
آهن ربا با قاب دایم یا صلیبی

شکل()5-16ب
شکل()5-17الف دستگاه اندازه گیری
قاب دایم یا صلیبی

شکل() 5-17گالوانومتر حساس (دآرسنول)
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مغناطيسي متناسب با بزرگي جريان به وجود ميآيد و ورق آهن B به داخل بوبين،
کشيده ميشود .با کشيده شدن ورق آهن B به داخل بوبين ،کشيده ميشود .با کشيده
شدن ورق آهن B به داخل بوبين ،فنر جمع شده و نيروي مخالفي در مقابل کشيده
شدن ورق آهن به درون سيم پيچ ،ايجاد ميشود .زماني که نيروي کشش سيم پيچ
با نيروي فنر برابر ميشود عقربه ميايستد .با کشيده شدن ورق آهن ،محور به حرکت
درميآيد و عقربه را با خود روي صفحه مدرج به حرکت درميآورد شکل()5-18
الف براي جلوگيري از نوسانات عقربه از ترمز فوکو استفاده شده است که يک ورق
آلومينيومي در درون آهن رباي دايمي M اين ترمز را تشکيل ميدهند. شکل ()5-18ب

=A بوبين
D = صفحه آلومينيوم 
ي
=B آهن نرم گردان      
M = آهن رباي دايم 
=C محور
شکل ()5-18الف ـ ساختمان دستگاه

شکل ( 5-18ب ـ عملکرد دستگاه اندازهگيري آهن نرم گردان از نوع جذبي
عبور جریان از بوبین سبب می شود که آهن جذب درون بوبین شود.

 -5-4-5دستگاه اندازهگيري با مکانيزم آهن نرم گردان (از
نوع دفعي) :در اين دستگاه از دو صفحه آهني که در داخل يک بوبين قرار دارند

استفاده ميشود شکل ( )5-19الف يکي از صفحههاي آهني به قسمت داخلي بوبين
ثابت ميشود و صفحه ديگر بر روي محوري که از وسط بوبين ميگذرد قرار دارد.
با عبور جريان از سيم پيچ ،هر دو صفحه با پالريته يکسان مغناطيس ميشوند.
دو قطب هم نام ايجاد شده در صفحات آهني باعث دفع آنها از يکديگر ميشوند.
توجه شود اگر جهت جريان در سيم پيچ عوض شود باز دو صفحه با پالريته هم نام
مغناطيس ميشوند .بنابراين نيروي دافعه بين صفحات به جهت جريان بستگي ندارد.
صفحه آهني متحرک به علت نيروي دافعه از صفحه ثابت رانده ميشود و محور دستگاه را
متناسب با بزرگي جريان عبوري از بوبين به حرکت درميآورد و عقربه را روي صفحه مدرج
وادار به حرکت ميکند .نيروي مقاوم اين دستگاه را فنرها تامين ميکنند و به هنگام يکسان
شدن نيروي مقاوم فنرها و نيروي دافعه صفحات آهني عقربه ميايستد( .شکل ب )5-19 -
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صفحه مدرج
جریان

کلید باز

فنر مارپیچ

عقربه

ورقه متحرک
ورقه ها هم دیگر را می رانند
شکل ( )5-19الف -تشکیل قطب ها در ورق آهنی در درون سیم پیچ

شکل ()5-19ب -ساختمان اندازه گیری با مکانیزم آهن نرم گردان

 -5-4-6دستگاه اندازهگيري با بوبين گرد و آهن نرم گردان :اين
دستگاه تشکيل شده است از يک بوبين گرد که دو ورقه آهني ،يکي ثابت و ديگري
متحرک در داخل آن نصب شده است .ورقهها به صورت نيم استوانه ميباشند .در
بوبين ثابت ،سطح استوانهاي به تدريج از يک سمت به سمت ديگر باريکتر ميشود.
شکل( )5-20الف اين برش در استوانه ثابت سبب ميشود ،استوانه متحرک به سمت
قسمت باريک استوانه ثابت رانده شود زيرا در سمت پهن استوانه ثابت ،ميدان قويتر
از طرف باريک آن ميباشد و اين امر باعث ميشود که صفحه متحرک به سمت ميدان
ضعيفتر رانده شود .در صورت عبور جريان از بوبين ،باز هم ورقههاي آهني ،هم نام
مغناطيس شده و يکديگر را دفع ميکنند .در نتيجه عقربه حرکت کرده و با برابر شدن
گشتاور محرک با گشتاور مقاوم فنرها ميايستد .از آنجا که با عوض شدن جهت جريان
جهت حرکت عقربه تغيير نميکند ،ميتوان ثابت کرد که مقدار انحراف در اين دستگاه
با مجذور جريان متناسب است اين دستگاه در جريان هاي مستقيم و متناوب کار
ميکند و جريان را مستقيما اندازه ميگيرد .به سبب آنکه قطر سيمپيچ ميتواند زياد
انتخاب شود ،لذا ميتوان اين دستگاه را براي اندازهگيري جريانهاي زياد نيز ساخت
و حتي ميتوان روشهايي را به کار گرفت تا سيمهاي بوبين داراي قطرهاي متفاوت
شوند و به اين ترتيب ميتوان رنج دستگاه را براي اندازهگيري جريانهاي مختلف تغيير
داد .به دليل ساختمان ساده ،قيمت اين دستگاهها ارزان بوده و در صنعت بسيار مورد
استفاده قرار ميگيرند .شکل()5-20 ب
 -5-4-7دستگاه اندازهگيري الکتروديناميکي: اين دستگاه از دو
بوبين تشکيل شده است .يکي از بوبينها ثابت و ديگري متحرک .،بوبين متحرک روي
محور ،درون بوبين ثابت نصب ميشود .شکل( )5-21الف عبور جريان الکتريکي از سيم
پيچ ثابت و متحرک ،ميدان مغناطيسي درون بوبينها بوجود ميآورد اين دو ميدان
گشتاوري ايجاد ميکنند و بوبين متحرک را حول محور خود به گردش در ميآورند.

ورقه ثابت

ورقه متحرک
شکل ()5-20الف -استوانه ثابت و متحرک
دستگاه

 Kقطعه آهنی ثابت، K1قطعه آهنی متحرک،
 2
Cبوبین گرد d ،خفه کن هوا F ،فنر n،تنظیم
کننده صفر
شکل ()5-20ب ـ دستگاه اندازهگيري با بوبين
گرد و آهن نرم گردان
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عقربه

=A صفحه مدرج   C= بوبين متحرک
=B بوبين ثابت      =D نيروي به وجود آمده 
شکل()5-21الف
عقربه
خفه کن بادي

شکل( )5-21ب ـ دستگاه اندازهگيري
الکتروديناميکي

هسته آهني قابگردان
استوانه
آهني
ثابت
بوبين ثابت

پيچ تنظيم صفر

شکل( )5-22دو نمونه دستگاه اندازهگيري
فروديناميکي
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اين گشتاور با حاصل ضرب جريانهاي عبوري از سيم پيچها متناسب است .بنابر اين
 :
( = Te = KI1I2گشتاور ايجاد شده) 
اگر از بوبينها جريان متناوب عبور کند و مقادير لحظهاي آنها  i1و  i2باشند در اين
حالت گشتاور حاصله با حاصل ضرب جريان هاي لحظهاي متناسب خواهد شد .بنابراين
دستگاه اندازهگيري الکتروديناميکي قادر است هم جريان مستقيم و هم جريان متناوب
اندازهگيري کند .اگر يکي از بوبينها را تحت تاثير جريان و ديگري را تحت تاثير ولتاژ
يک مصرف کننده قرار دهيم انحراف عقربه با توان الکتريکي متناسب خواهد شد.
معموال سيم پيچ ثابت را از سيمهاي ضخيم ميسازند و جريان مدار را از آن عبور
ميدهند .براي افزايش دقت ،سيم پيچ متحرک را از سيمهاي نازک ميپيچيند و آن
را همراه با يک مقاومت پيشوند تحت تاثير ولتاژ  قرار ميدهند .شکل( )5 -21ب
ساختمان دستگاه را نشان ميدهد .
اگر سيمپيچهاي ثابت و متحرک دستگاه الکتروديناميکي بر روي هسته آهني
قرار گيرند .دستگاه فروديناميکي با الکتروديناميکي با هسته آهن ناميده ميشود .اين
دستگاه تمام خصوصيات و اساس کار دستگاه الکتروديناميکي را داراي است ولي نسبت
به آن از حساسيت خيلي بيشتري برخوردار است .شکل ()5-22
 -5-4-8دستگاه اندازهگيري الکترواستاتيکي  :اين دستگاه اندازهگيري
به طور مستقيم ولتاژهاي زياد جريان مستقيم و متناوب را ميتواند اندازهگيري کند و از
سه صفحه عمود فلزي تشکيل ميشود ،صفحات بيروني ثابت ولي صفحه دروني به طور
آزاد حرکت ميکند .صفحه آزاد دروني به يکي از صفحات ثابت ارتباط الکتريکي دارد
محور دستگاه به صفحه دروني اتصال مکانيکي دارد و به هنگام حرکت صفحه دروني محور
و عقربه دستگاه به حرکت در ميايند .خفه کن اين دستگاه از نوع ترمز فوکو ميباشد.
اين دستگاه که ولت متر الکترواستاتيکي ناميده ميشود بر اساس دفع بارهاي
الکتريکي هم نام و جذب بارهاي الکتريکي غير هم نام کار ميکند .وقتي که دو ترمينال
اين دستگاه به ولتاژ الکتريکي اتصال پيدا ميکند صفحه دروني همراه با صفحه ثابتي که
به آن اتصال دارد با پالريته يکسان ،باردار ميشوند و صفحه ثابت ديگر با بار مخالف آنها،
باردار ميشود .در نتيجه صفحه وسطي با صفحه ثابتي که به آن وصل است دفع (دو بار
هم نام هم ديگر را دفع ميکنند) و توسط صفحه ثابت ديگر جذب (دو بار غير همنام هم
ديگر را جذب ميکنند) ميشود .حرکت صفحه دروني با بار الکتريکي صفحات متناسب
است .از آنجايي که بار صفحات به ولتاژ دو سر صفحات بستگي دارد لذا انحراف عقربه
متناسب با ولتاژ الکتريکي دو سر صفحات خواهد بود .صفحات اين دستگاه در حکم يک
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خازن عمل ميکنند .امروزه کاربرد اين دستگاهها بسيار نادر بوده و فقط در بعضي از
آزمايشگاهها براي اندازهگيري ولتاژهاي بسيار زياد به کار گرفته ميشود .شکل()5-23
بوبين

صفحه ثابت

صفحه ثابت

صفحه متحرک

متعلقات دستگاه

تيغهها
شکل ()5-26الف ـ ساختمان داخلي

شکل ( )5-26ب ـ شکل ظاهري

ترمز فوکو
شکل()5-23دستگاه اندازه گيري الکترواستاتيکي

شکل ()5-24ج ـ نمايش دهنده دستگاه اندازهگيري فرکانس

 -5-4-9فرکانس متر تيغهاي (ارتعاشي) :فرکانس متر براي اندازهگيري
نوسانات جريان متناوب به کار ميرود .اين دستگاه از يک بوبين و چند نوار فلزي
تشکيل ميشود .نوارهاي فلزي با طولهاي متفاوت ،با ضخامتهاي متفاوت دارند و
زماني که فرکانس شبکه با فرکانس ارتعاش يکي از نوارها هماهنگ ميشود آن تيغه
به ارتعاش درميآيد و در دستگاه به صورت يک خط ظاهر ميشود .تيغههاي مجاور به
تيغه قابل ارتعاش نيز به نوسان درميآيند ولي طول خط آنها در نمايش دستگاه از تيغه
اصلي کمتر است .از اين نوع فرکانس متر در تابلوهاي اصلي کارخانجات صنعتي براي
اندازهگيري فرکانس برق استفاده ميشود .حدود اندازهگيري اين نوع فرکانسمترها
بسيار محدود است .شکل( )5-24الف ،ب وج
 -5-4-10دستگاه اندازهگيري حرارتي :اين دستگاه بر اساس پديده
ترموکوپل ساخته ميشود .اگر دو سيم فلزي با جنس متفاوت را در يک طرف به هم
جوش دهيم و دو سر ديگر آنها آزاد باشد و محل جوش را حرارت دهيم در دو سر
آزاد اختالف پتانسيلي ظاهر ميشود .که بزرگي اين اختالف پتانسيل متناسب با دماي
محل اتصال ميباشد .به اين مجموعه پيل ترموکوپل ميگويند.
اگر دو سر آزاد بيل ترموکوپل را به يک گالوانومتر وصل کنيم انحراف عقربه گالوانومتر
با دماي محل اتصال متناسب خواهد شد و به سبب آنکه دماي حاصل با مجذور جريان
متناسب ميباشد ميتوان با اين دستگاه دماهاي خيلي زياد کورهها و نيز جريانهاي
الکتريکي باال را اندازهگيري کرد .شکل()5-25

صفحه مدرج
عقربه
ترموکوپل
سیم داغ گرد
بوبين گردان

جریان

شکل( )5-25دستگاه اندازهگيري حرارتي

133

PowerEn.ir

 -5-5اندازهگيري کميتهاي الکتريکي
مصرف کننده

منبعتغذيه

شکل ( )5-26دستگاه اندازهگيري حرارتي

مصرف کننده

R P1 = 0.005Ω

R P2 = 0.0017Ω

شکل ( )5-27آمپرمتر با دامنه توسعه يافته
تصوير واقعي

شکل ()5-28الف ـ تصوير واقعی

شکل شکل ( )5-28ب ـ تصوير مداري
توسعه دامنه آمپرمتر در جريان متناوب توسﻂ
ترانسفورماتور
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ديديمکهکميتهايالکتريکيرابهروشهايمستقيموغيرمستقيمميتوان
اندازهگيري کرد در اين قسمت نحوهی اندازهگيري چند کميت الکتريکي به طور
مستقيمبهوسيلهدستگاههاياندازهگيريتوضيحدادهميشود.
 -5-5-1اندازهگيري شرکت جريان الکتريکي:شدتجريانالکتريکي
توسطآمپرمتراندازهگيريميشود.آمپرمترهامعموالًازدستگاههاياندازهگيرييا
مکانيزمآهنربايدايموقابگردان،باآهنرباينرمگردانميباشند.ايندستگاهها
قادرندازميکروآمپر،تاچندصدآمپررااندازهگيريکنند.بهسببآنکهآمپرمتردر
مدار،بااجزايمداربهطورسريقرارميگيردالزماستمقاومتداخليآنخيليکم
باشدتاافتپتانسيلقابلتوجهيايجادنکند.شکل()5-26مدارالکتريکياندازهگيري
شدتجريانراتوسطآمپرمترنشانميدهد.
انحرافکاملعقربهآمپرمترهادرجريانهايحدودميلآمپرانجامميشودوبراي
سنجشجريانهايزياد،معموالدامنهاندازهگيريآمپرمترراتوسعهميدهند.توسعه
دامنهآمپرمتردرجريانمستقيمبامقاومتهاياهميازطريقنشتکردنآنهابا
مکانيزمداخليآمپرمترانجامميشود.درجريانهايمتناوببهکمکترانسفورماتورهاي
اندازهگيري ()C.Tدامنهسنجشراافزايشميدهند.مقاومتهايشنتدرداخل
محفظه دستگاه تعبيه ميشوند و به کمک يک کليد سلکتوري ميتوان مقدار آنها
راتغييردادهورنجدستگاهراانتخابکرد.شکل()5-27يکآمپرمترراباسهرنج
مختلفاستنشانميدهد.
ترانسفورماتوراندازهگيري جريان (:)CTترانسفورماتورهاياندازهگيريجريان،ازنوعترانسفورماتورهايافزايندهمعموليميباشد.سيمپيچاوليهآنازچنددورسيم
کلفتبامقاومتاهميخيليپايينپيچيدهميشود.درشبکههايتوزيعانرژيجريان
متناوب،اغلبسيمپيچاوليهترانسفورماتورهايجريانراشينههايامفتولهايانتقال
انرژيتشکيلميدهندوقرقرهحاملسيمپيچثانويهرويشينهقراردادهميشود.در
اينترانسفورماتورهاسيمپيچثانويهدارايتعداددوربيشتروقطرکمتراست،شکل
()5-28الفبهاينترتيبجريانمصرفکنندهازطريقالقادرطرفآمپرمترسنجيده
ميشود.درشکل()5-28بمدارترانسفورماتورجرياندرتوسعهدامنهآمپرمتردر
جريانمتناوبنشاندادهشدهاست.بهطوريکهدرشکلمشاهدهميشودهستهو
يکيازسيمهايثانويهاتصالزمينشدهاست.ايناتصالزمينجنبهايمنيوحفاظتي
دارد.ثانويهترانسفورماتورعم ً
البهعلتناچيزبودنمقاومتآمپرمتربامداراتصالکوتاه
روبهرواستوالقايمتقابلجريانثانويهباعثکنترلميداندرهستهميشود.در
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مواقعي که دستگاه آمپرمتر دچار عيب شود براي تعويض آن ابتدا دو ترمينال متصل به
آمپرمتر را اتصال کوتاه کرده و پس از تعويض آمپرمتر معيوب با آمپرمتر سالم ،اتصال دو
ترمينال را باز ميکنيم .در غير اين صورت شار مغناطيسي در هسته به شدت افزايش يافته
و باعث باال رفتن ولتاژ در سيم پيچ و داغ شدن هسته و سوختن ترانسفورماتور ميشود .
اگر مقدار قرائت شده از آمپرمتر  IAو جريان مدار I و ضريب تبديل ترانسفورماتور
اندازهگيري را با k نشان دهيم جريان مدار از رابطه  I = K × IAبه دست ميآيد.
در مواردي که جريان مدار خيلي زياد باشد ممکن است از چند مبدل کاهنده جريان
استفاده شود .در اين حالت جريان مدار از حاصل ضرب ،ضريب تبديل ترانسفورماتورها
در مقدار قرائت شده از آمپرمتر به دست ميآيد .
مثال :در مدار شکل ( )5-29از آمپرمتر  2آمپر جريان عبور ميکند جريان مدار
چند آمپر است؟ اگر ضريب تبديل ترانس اول  60باشد.
حل:

شکل()5-29

I = K1 × K2 × IA

I = 60 × 100.5 × 2 = 2400A

 -5-5-2اندازهگيري ولتاژ  :ولتاژ شبکهها با اختالف پتانسيل بين نقاط را
با ولت متر اندازهگيري ميکنند .دستگاههاي با مکانيزم قاب گردان يا آهن نرم گردان
ميتوانند به عنوان ولت متر مورد استفاده قرار گيرند .ولت متر براي سنجش ولتاژ
به طور موازي با مصرف کننده (يا منبع تغذيه) در مدار قرار ميگيرد .به اين منظور
مقاومت داخلي ولتمترها زياد است .عقربه ولت مترها با چند ميلي ولت به حداکثر
انحراف خود ميرسند .شکل( )5-30يک ولت متر را در مدار نشان ميدهد.   
دامنه اندازهگيري ولت مترها را در جريانهاي DC از طريق سري کردن مقاومت
اهمي با ولت متر و در جريانهاي AC از طريق ترانسفورماتورهاي اندازهگيري ولتاژ
(PT) توسعه ميدهند .ترانسفورماتورهاي اندازهگيري ولتاژ از نوع ترانسفورماتورهاي
کاهنده معمولي ميباشند.
مقاومتهايي که براي توسعه دستگاه به کار ميروند در داخل محفظه دستگاه
جاسازي شدهاند و به کمک يک کليد سلکتوري ،رنج مورد نظر قابل انتخاب ميباشد.
شکل ( )5-33مقاومتهاي سري ممکن است مستقل باشند يا در رنجهاي متفاوت
به هم ديگر وابسته باشند .در حالت استقالل مقاومت سري اين مزيت وجود دارد که
اگر مقاومت يکي از رنجها آسيب ببيند از بقيه رنجها ميتوان استفاده کرد ،در عوض
گرانتر تمام ميشوند .در حالتي که مقاومتهاي رنجهاي متفاوت به هم وابسته باشند
هزينه کمتر است در عوض اگر در يک مورد از رنجهاي مختلف مشکلي پيش بيايد

شکل( )5-30مدار الکتريکي يک ولت متر در
سنجش ولتاژ شبکه
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سنجش در رنجهاي باالتر از آن رنج امکان پذير نخواهد بود .درشکل( )5 -31الف ـ ب
هر دو مورد از توسعه دامنه ولت متر در جريان DC مشاهده ميشود.

شکل ()5-31الف ـ ولت متر يا رنجهاي

 Dبا مقاومت وابسته
مختلف در جريان C

شکل ( )5-31ب ـ ولت متر با رنجهاي

 Dبا مقاومت مستقل
مختلف در جريان C

با استفاده از ترانسفورماتورهاي اندازهگيري کاهنده ولتاژ ،حدود اندازهگيري ولتمترها
را توسعه ميدهند .اگر ضريب تبديل ترانسفورماتور را به K و مقدار قرائت شده از
ولت متر  Vvرا به نشان دهيم ولتاژ دو پايانه مورد سنجش از رابطه زير بدست ميآيد:
V = K × Vv

شکل( )5-32مدار توسعه دامنه
اندازهگيري ولت متر در جريانAC
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از ترانسفورماتورهاي ولتاژ براي اندازهگيري ولتاژهاي زياد در صنعت استفاده فراواني
ميشود .شکل ( )5-32
 -5-5-3اندازهگيري مقاومت اهمي :براي اندازهگيري مقاومت اهمي
روشهاي مختلفي وجود دارد هر کدام از روشها از دقت اندازهگيري خاص خود
برخوردار است .اندازهگيري مستقيم با اهم متر به علت مقاومت داخلي دستگاه ،غير
خطي بودن درجه بندي صفحه دستگاه و کاهش فواصل درجات صفحه در اندازهگيري
مقاومتهاي زياد ،با خطا انجام ميشود .براي جلوگيري از بروز خطا از دستگاههاي
نسبت سنج مانند پل اندازهگيري وتستون استفاده ميشود .در آوومترها که امکان
سنجش مقاومت اهمي به طور مستقيم وجود دارد صفر صفحه در سمت راست آن
قرار دارد ،قبل از اندازهگيري کليد سلکتور (کليد انتخاب وضعيت) را در حالت R ×1
قرار ميدهيم و دو ترمينال دستگاه را به هم اتصال کوتاه ميکنيم و با چرخاندن ولوم
دستگاه عقربه دستگاه را روي صفر تنظيم ميکنيم .سپس مقاومت مورد سنجش را
در ميان دو ترمينال قرار ميدهيم و مقدار آن را از صفحه دستگاه که عقربه روي آن
ايستاده است قرائت ميکنيم .اگر عقربه از صفحه خارج شود کليد انتخاب وضعيت
را در  R ×10يا  R ×100قرار ميدهيم و مقدار قرائت شده را در  10يا  100ضرب
ميکنيم.
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چگونگي اندازهگيري مقاومت با آومتر در شکل ( )5-33نشان داده شده است.
مقاومت بي نهايت
مقاومت صفر
کنترل صفر الکتريکي

آهن رباي دائم
کليد رنج

مقاومت
تنظیم کننده صفر اهم متر
شکل ( )5-33اندازهگيري مستقيم مقاومت اهمي

عقربه
نشان
دهنده

کفش قطب

سيم پيچ هاي
عمود بر هم 

استوانه
آهن نرم

شکل( )5-34دستگاه میگر

شکل ()5-35

 -5-5-4انداز هگيري مقاومتهاي زياد با ِمیگر   :براي انداز هگيري
مقاومتهاي زياد ،به ولتاژ خيلي زياد نياز است .مگر دستگاه اندازهگيري است که قادر
است با توليد  100الي  10000ولت برق ،مقاومتهاي تا  5000مگا اهم را اندازهگيري
کند .از اين دستگاه بيشتر براي سنجش مقاومت عايقي بدنه دستگاهها و مقاومت
عايقي سيمهاي الکتريکي استفاده ميکنند .در اين دستگاه يک مولد برق وجود دارد
که شخص اندازهگير ميتواند با چرخاندن دستگيره مربوطه ،ولتاژ مورد نياز را توليد
و در اختيار دستگاه قرار دهد .در میگر از يک دستگاه آهن رباي دايم با قاب صليبي
استفاده شده است .شکل( )5-34
براي سنجش مقاومت خيلي زياد ،مقاومت مورد سنجش را بين دو ترمينال R x
مطابق شکل ( )5-35قرار ميدهيم .با ايجاد برق توسط ژنراتور جريان الکتريکي متناسب
با ولتاژ توليد شده از مسير  R1و سيم پيچ  و نيز مسير  R2و  R xو    S2که همان جريان
 R xاست ،مدار خود را کامل ميکند .اين جريانها در سيمپيچها و ميدان مغناطيسي
غير يکنواخت آهنرباي دايم دو گشتاور مخالف ايجاد ميکنند و قسمت متحرک در
جهت گشتاور قوي به حرکت در ميآيد و هنگامي که دو گشتاور برابر ميشود ،عقربه
ميايستد .ميدانيم در اين حالت مقدار انحراف متناسب با نسبت جريانهاي دو سيم
پيچ است که آن هم متناسب با  Vxميباشد .پس عقربه مقدار مقاومت مورد سنجش
Ix
را نشان ميدهد ..
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شکل ()5-36الف ـ شماي ظاهري دستگاه

شکل ()5-36ب ـ شماي مداري وات متر
دستگاه وات متر

 -5-5-5اندازهگيري توان :توان الکتريکي توسط وات متر اندازهگيري
ميشود .وات مترها دستگاههايي هستند که با مکانيزم الکتروديناميکي یا فروديناميکي
ساخته ميشوند و بيشتر از نوع فروديناميکي آن ،در سنجش توان استفاده ميشود.
سيم پيچ ثابت اين دستگاه از سيم ضخيم انتخاب ميشود و در مسير جريان مدار به
صورت سري وصل ميشود و سيم پيچ متحرک آن از سيمهاي نازک با مقاومت زياد
ساخته ميشود و با يک مقاومت خيلي زياد سري شده و مجموعا به طور موازي در
مسير ولتاژ مدار قرار ميگيرد .عقربه دستگاه با گشتاور متناسب با ولتاژ و جريان مدار
به حرکت درميآيد به عبارت ديگر انحراف عقربه متناسب با توان مدار خواهد شد.
در اين دستگاه دو ترمينال براي جريان و دو ترمينال براي ولتاژ منظور ميشود .به
سبس آنکه با تعويض اتصاالت در ترمينالها جهت انحراف عقربه عوض ميشود لذا
براي اتصال صحيح ،ورودي ها را با عالمت * روي دستگاه مشخص ميکنند .گشتاور
مخالف اين دستگاهها را فنرها تامين ميکنند .در شکل ( )5-36يک نمونه وات متر
همراه با مدار الکتريکي آن در سنجش توان الکتريکي نشان داده شده است .وات مترها
در جريان متناوب مقدار توان حقيقي يا به عبارت ديگر  U ⋅ I ⋅ cos ϕرا نشان ميدهند.
-5-5-6خواندن مقادير اندازهگيري شده :در دستگاههاي اندازهگيري
که داراي چندين حدود اندازهگيري هستند اغلب صفحه مدرج براي يک يا دو رنج
درجه بندي مي  شود و عددي که از صفحه دستگاه خوانده ميشود بايستي در ضريب
دستگاه ضرب شود تا مقدار واقعي کميت به دست آيد .اين ضريب ضريب ثابت صفحه
ناميده ميشود و از رابطه :
حدود اندازه گيري
ماکزيمم عدد روي صفحه

شکل (5-37)

=  Cضریب ثابت صفحه

                                            
بدست می آید.شکل()5-37
مثال :ماکزيمم عدد روي صفحه آمپرمتري  15و حدود اندازهگيري آن A 5است .اگر در
يک اندازهگيري عقربه روي عدد  12قرار گيرد مقدار اندازهگيري شده چند آمپر است؟
حل:

                                             

حدود اندازه گيري

    

5 1
= =
ماکزيمم عدد روي صفحه
15 3

=C

مقداری که عقربه نشان می دهد ×  = Cمقدار مورد اندازه گيري

1
Im = × 12 = 4A
3
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 -5-5-7اندازهگيري جريان ولتاژ و مقاومت با دستگاه ديجيتالي:

از آنجا که امروزه معموال اندازهگيري کميت هاي الکتريکي با دستگاه هاي ديجيتالي
انجام ميگيرد در اين قسمت به معرفي يک مدل آوومتر ديجيتالي و نحوه استفاده از
آن ميپردازيم.
اساس کار دستگاههاي ديجيتالي بر مبناي مقايسهاي ميباشد بدين طريق که کميت
مورد سنجش با يک ولتاژ مرجع مقايسه شده و نتيجه سنجش با ارقام روي صفحه
دستگاه نمايش داده ميشود .قسمتهاي مختلف اين دستگاه چند منظوره ديجيتالي
شکل ( )5-38به شرح زیر است.
 -1انتخاب نوع کميت مورد سنجش (متناوب A C یا مستقيم D C) ،موقع روشن
شدن دستگاه بطور اتوماتيک کميت مورد سنجش را DC انتخاب ميکند.
 -2کليد HOLD (کليد نگهدارنده مقادير) با فشار دادن اين کليد مقدار قرائت
شده در صفحه دستگاه ثابت ميشود و تغيير نميکند .اگر بخواهيم مقدار جديدي را
بسنجيم يک بار ديگر بايد کليد HOLD را فشار دهيم تا دستگاه از حال تثبيت شده
خارج شود.
 -3کليد سلکتور یا کليد انتخاب سنجش ولتاژ  ،(V)جريان ) 20µAو  (10Aمقاومت
) (Ωدر سنجش جريان صفر تا  10آمپر دستگاه يک دقيقه مجاز است در مدار بماند،
قرار بگيرد در دو سر ترمينال مشترک و ترمينال
اگر سلکتور روي عالمت
حدود  15ميلي ولت قرار ميگيرد که مقدار دقيق آن در صفحه دستگاه نشان
را به هم وصل کنيم بوق دستگاه
داده ميشود اگر ترمينال مشترک و ترمينال
به صدا درميآيد از اين قسمت براي اطمينان از ارتباط دو نقطه یا براي آزمايش سالم
بودن ديودها استفاده ميشود.
 -4ترمينال مخصوص سنجش ولتاژ ميباشد برای سنجش ولتاژهاي مستقيم و
متناوب از اين ترمينال و ترمينال عمومي (COM) استفاده ميشود.
 -5ترمينال مشترک براي کليه اندازهگيريها (COM
 -6ترمينال مخصوص اندازهگيري مقاومت اهمي ،جريان و حالت پيوستگي مدار
 -7ترمينال اندازهگيري جريانهاي DC,AC تا  10آمپر
 -8با فشار دادن اين دگمه تنظيم اتوماتيک به تنظيم دستي تبديل ميشود و با
فشارهاي مکرر رنج دستگاه تغيير مييابد.
 -9کليد تنظيم صفر ،دو ترمينال خروجي را به هم اتصال ميدهيم اگر دستگاه مقدار
صفر را نشان ندهد با فشار دادن دگمه شماره  9دستگاه روي صفر تنظيم ميشود.
 -10اگر کليد سلکتور در وضعيت
باشد و دو ترمينال خروجي بين دو نقطه
اتصالي قرار گرفته باشند و مقاومت بين دو نقطه خيلي کم باشد اين عالمت روي صفحه

شکل ( )5-38آرومتر ديجيتالي
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ظاهر ميشود.
 -11اگر عالمت BATT روي صفحه آوومتر ظاهر شود باتري دستگاه ضعيف شده
و بايد با باتري نو عوض شود .
  -12با فشار دادن دگمه شماره  9عالمت ADJ ظاهر ميشود و نشان ميدهد که
دستگاه در حال تنظيم صفر قرار دارد .
 -13اگر شستي HOLD را براي ضبط مقادير اندازهگيري شده فشار دهيم عالمت
HOLD روي صفحه ديده ميشود.
 -14المپ نئون ميباشد و زماني که اختالف پتانسيل دو سر مقاومت اهمي تحت
اندازهگيري بيش از  80ولت باشد روشن ميشود.
 -15در اندازهگيري ولتاژ DC اگر ترمينال شماره  4به قطب مثبت و ترمينال شماره
 5به قطب منفي وصل بشود عالمت ـ در صفحه ظاهر نميشود ولي با مثبت شدن
ترمينال شماره  5نسبت به ترمينال شماره  4اين عالمت روي صفحه ظاهر ميگردد.
جدول () 5-1عالیم اختصاری دستگاه های اندازه گیری را نشان می دهد
جدول ()5-1عالیم اختصاری دستگاه های اندازه گیری
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وسيله

نشانه

وسيله

نشانه

آمپرمتر

A

فرکانس متر

Hz

ولت متر

V

اهم متر

Ω

وات متر

W

هانري متر

H

کنتوري برق

KWh

فارامتر

F

کسينوس في متر

ϕ
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جدول ( )5-2مفهوم عالئم مندرج بر روي صفحه
نشانه

شرح دستگاه
سيم داغ

حرارتي

بي متال
قاب گردان

آهن رباي دائم

آهن رباي گردان
آهن

آهن گردان

آهن رباي دائم
گردان پالريزه
نشده
الکتروديناميکي

القايي

شرح
حفاظت شده در مقابل ميدانهاي مغناطيس
خارجي
حفاظت شده در مقابل ميدانهاي الکتريکي
خارجي
دستگاه آهن رباي دائم حفاظت شده در
مقابل ميدان هاي مغناطيسي خارجي
دستگاه الکترواستاتيکي حفاظت شده در
مقابل ميدان هاي الکتريکي خارجي
جريان مستقيم

الکتروديناميک

جريان متناوب

فروديناميک

جريان متناوب سه فاز

اندوکسيوني
مغناطيسي

نشانه

کالس طبقه بندي با دقت  1/5درصد
مورد استفاده دستگاه به حالت افقي

الکترواستاتيک
ترموکوبل با گرمايش الکتريکي عايق
شده بدون اتصال
ترموکوپل با گرمايش الکتريکي عايق
شده اتصالي يکسوساز

مورد استفاده دستگاه به حالت عمودي
به اندازه معين نسبت به افق مايل ميشود
(مث ً
ال  60درجه)

يکسو ساز

حفاظت عايقي دستگاه (مثال با  2کيلو وات
امتحان شده است)

يکسو ساز المپي الکترونيکي

ترمينال
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 -5-5-9پتانسيومتر:پتانسيومتريکمقاومتاهميمتغيراستکهدوسر
ثابتويکسرلغزندهدارد.باحرکتاينقسمتلغزندهدرطولمقاومتاهمي،مقدار
مقاومتخروجيتغييرميکند.شکل()5-39اگردوسرثابتبهمنبعتغذيهوصلشود
ميتوانبااستفادهازقانونتقسيمولتاژ،ازسرقسمتلغزندهويکيازسرهايثابت،
ولتاژهايبينصفرتامقدارولتاژمنبعتغذيهرابهدستآورد.پتانسيومترمعموالًدر
تقسيمولتاژمنبعجريانمستقيمبکارميرود.درجريانمتناوببرايتهيهمنابعولتاژ
متغيرازترانسفورماتوريااتوترانسفورماتوراستفادهميشود.اگرمقاومتکلپتانسيومتر
رابهRولتاژمنبعرابهVومقاومتسرلغزندهترمينالمشترکرابه  R xنشاندهيم
ولتاژخروجي  Vxازرابطهزيربدستميآيد.
V
Vx = × R x
R
 انرژي خروجي

 انرژي ورودي
ترانسفورماتور

شکل( )5-39پتانسيومتر
انرژي تلف شده
شکل( )5-40انرژي تلف شده

 -5-6تلفات ترانسفورماتورها
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خوانديمکهدرمقاومتاهميسيمپيچهاياوليهوثانويهترانسفورماتورباعبور
جريان الکتريکي ،مقدار انرژي به صورت حرارت تلف ميشود .از طرف ديگر وجود
جريانهايگردابيوپسماندمغناطيسيدردرونهسته،سببايجادتلفاتحرارتي
ميشوند.بههمينداليلهمهانرژيوروديدرترمينالهايخروجيترانسفورماتور
ظاهرنشدهومقداريازآنتلفميشود.بهتفاضلانرژيوروديوانرژيخروجي،تلفات
انرژيدرترانسفورماتورهاگفتهميشود.مقدارانرژيتلفشدهدرترانسفورماتورهارادر
مدتيکثانيهتلفاتتواندرترانسفورماتورهاميگويند.شکل(.)5-40تلفاتتواندر
ترانسفورماتورهابهدوگروهدستهبنديميشود:
الف-تلفاتثابت
ب-تلفاتمتغير
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 -5-6-1تلفات ثابت ترانسفورماتور :تلفات ثابت ترانسفورماتورها به هسته
آهني مربوط ميشود بدين علت آن را تلفات هسته يا تلفات آهني نيز ميگويند .اين
تلفات در حالت بي باري و بارداري ترانسفورماتور مقدار ثابت دارد و مقدار آن به بار
بستگي ندارد .وقتي که ترانسفورماتور بدون بار باشد تلفات ترانسفورماتور تقريبا تلفات
هسته ميباشد .بدين علت به تلفات ثابت ،تلفات بي باري نيز ميگويند .شکل ()5-41
مقدار تلفات هسته يا تلفات ثابت را ،از آزمايش بي باري تعيين ميکنند در آزمايش بي
باري جريان بي باري که آن را به  I0نشان داديم در اثر عبور از سيم پيچ اوليه ،کمي
تلفات حرارتي ايجاد ميکند که به علت ناچيز بودن ،از آن صرف نظر ميکنند .تلفات
هسته با تلفات آهني از دو قسمت تشکيل مي شود.
الف ـ تلفات هيسترزيس
ب ـ تلفات فوکو 

بدون بار

انرژي ورودي

شکل( )5-41وات متر در حالت بي باري تلفات آهني را نشان ميدهد.

 تلفات هيسترزيس  :به سبب آنکه ترانسفورماتور با جريان متناوب کار ميکندلذا آرايش مولکولهاي مغناطيسي در هر سيکل جريان متناوب 180 ،درجه با همديگر
اختالف جهت دارند .وقتي که مولکولهاي مغناطيسي در سيکل مثبت مث ً
ال در جهت
غرب به شرق قرار ميگيرند .در سيکل منفي در جهت شرق به غرب قرار خواهند گرفت.
در انتهاي هر سيکل بعضي از مولکولهاي مغناطيسي آرايش خود را حفظ ميکنند
و براي تغيير جهت آنها ،الزم است مقداري انرژي صرف شود .اين مقدار انرژي که
مصرف ميشود تا مولکولهايي که تغيير وضعيت ندادهاند وادار به تغيير وضعيت شوند
تلفات هيسترزيس ناميده ميشود.
تلفات هيسترزيس با مجذور چگالي ميدان )  (B2و فرکانس (f)  جريان متناوب،
نسبت مستقيم دارد ،در شکل ( )5-42منحني هيسترزيس نشان داده شده است .سطح
زير منحني انرژي تلف شده را در هر سيکل جريان متناوب نشان ميدهد ،بنابراين هر
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مولکولهاي مغناطيسي
جسم در سيکل منفي
از شرق به غرب آرايش
ميگيرند.

منحني هيسترزيس
(سطح منحني تلفات در هر سيکل)

مو لکو لها ي مغنا طيسي
نامرتب و جسم خاصيت
مغناطيسي نشان نميدهد 

مو لکو لها ي مغنا طيسي
جسم در سيکل مثبت
از غرب به شرق آرايش
ميگيرند .

شکل( )5-42آرايش مولکولهاي مغناطيسي و منحني هيسترزيس هسته مغناطيسي در جريان متناوب
شار مغناطيسي متغير

جريان هاي فوکو

شکل( )5-43شار مغناطيسي متغير و
توليد جريان هاي فوکو در هسته

جريان مغناطيس کننده
شکل (5-44)
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جريان اهمي

چه اين منحني باريک تر باشد تلفات کم تر است و راندمان ترانسفورماتور بيشتر است،
در صنعت با  استفاده از هسته هاي آهن سيليسدار که به  ورقههاي ديناموبلش  هم  معرو
ف هستند تلفات هيسترزيس را کاهش ميدهند .
 تلفات فوکو :هسته آهني ترانسفورماتورها يک رساناي الکتريکي است و هموارهدر ميدان مغناطيسي متغير ترانسفورماتور قرار دارد و با تغيير شار مغناطيسي مواجه
است بر اساس قانون فارادي در هسته جريان الکتريکي القا ميشود .شکل( )5-43اين
جريانها با مسيرهاي نامشخص بطور عرضي مدار خودشان را در هسته کامل ميکنند
و در کار ترانسفورماتور اثر نامطلوب به جا ميگذارند .به عبارت ديگر باعث گرم شدن
هسته و تلفات انرژي و راندمان ترانسفورماتورها را کاهش ميدهند .
تلفات فوکو را با ورقه ورقه کردن هسته و عايق کردن آنها نسبت به هم کاهش ميدهند.
تلفات فوکو با مجذور فرکانس )  (f 2و تقريبا با مجذور ميدان )  (B2متناسب ميباشد.
-5-6-2آزمايش بي باري و تعيين تلفات آهني:اگر ثانويه ترانسفورماتوري
باز باشد به عبارت ديگر ترانسفورماتور باري را تغذيه نکند ترانسفورماتور را بدون بار
ميگويند .جريان اوليه در ترانسفورماتور برابر  I0ميباشد و جريان  I2برابر صفر ميباشد.
جريان اوليه يعني  I0از جمع برداري در جريان مغناطيس کننده و جريان اهمي که
نسبت به هم  90درجه الکتريکي اختالف فاز دارند تشکيل ميشوندشکل(.)5-44
اين جريان تواني ايجاد ميکند که به توان بي باري معروف اين توان را تلفات آهني يا
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تلفات ثابت ميگويند .تلفات آهني را به صورت  PFe = Pf + PHنشان ميدهند و از
تلفات فوکو  Pfو تلفات هيسترزيس  PHتشکيل ميگردد .تلفات آهني با تلفات هسته
از آزمايش بي باري تعيين ميگردد.
 آزمايش بي باري :آزمايش بي باري براي تعيين تلفات هسته به کار ميرود .مداري مطابق شکل ( )5-45تشکيل ميدهيم ولتاژ منبع تغذيه را چنان تنظيم
ميکنيم که ولت متر ولتاژ نامي ترانسفورماتور را نشان دهد .مقداري که آمپرمتر نشان
ميدهد جريان بي باري ترانسفورماتور ميباشد .مقدار قرائت شده از وات متر تلفات
آهني يا تلفات هسته است .ولت متر  V2ولتاژ بي باري در ثانويه و ولت متر V1ولتاژ
نامي اوليه را نشان ميدهند.

شکل (5-45)مدل آزمایش بی باری

سیم پیچ ثانویه اتصال کوتاه
شکل (5-46)مدل تعیین ولتاژ اتصال کوتاه

درصد ولتاژ اتصال کوتاه  : %Ushدرصد ولتاژ اتصال کوتاه يکي از ويژگيهاي
ترانسفورماتور است که در پالک ترانسفورماتورها قيد ميشود .اين مقدار مقياسي براي
نشان دادن مقاومت اهمي سيم پيچ ها و ميدان پراکندگي ترانسفورماتورها است مقدار
آن هر چه بيشتر باشد مقاومت اهمي سيم پيچ ها و ميدان پراکندگي در ترانسفورماتور
زياد است به طور کلي:
ولتاژ اتصال کوتاه ترانسفورماتور به اختالف پتانسيلي گفته ميشود که در فرکانس
نامي اگر به سيم پيچ اوليه ترانسفورماتور ،در حالتي که سيم پيچ ثانويه اتصال کوتاه
است اعمال شود ،در سيم پيچ ها جريان نامي ترانسفورماتور را برقرار کند .ولتاژ اتصال
کوتاه در موازي بستن ترانسفورماتورها مورد توجه قرار ميگيرد .براي تعيين ولتاژ
اتصال کوتاه مداري مطابق شکل ( )5-46تشکيل ميدهيم .پتانسيومتر را در صفر قرار
داده ،به آرامي مقدار آن را افزايش ميدهيم تا از آمپرمتر جريان نامي خوانده شود.
مقداري که در اين حالت از ولت متر خوانده ميشود ولتاژ اتصال کوتاه )  (Ushميباشد
ولتاژ اتصال کوتاه را به درصد بيان ميکنند و درصد ولتاژ اتصال کوتاه را به صورت زير
محاسبه ميکنند .
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Ush
×10
                                                                        
V

شکل (5-47)مدار الکتریکی آزمایش اتصال
کوتاه برای تعیین تلفات مسی

= %Ush

 -5-6-3آزمايش اتصال کوتاه و تعيين تلفات مسي :گفتيم عبور
جريان از درون سيم پيچ هاي اوليه و ثانويه تلفات حرارتي برابر Pcu = R1 ⋅ I12 + R2 ⋅ I22
در سيم پيچ ها ايجاد ميکند به اين تلفات که به بار بستگي دارد تلفات مسي يا تلفات
اهمي و گاهي تلفات حرارتي با تلفات ژولي و باالخره تلفات متغير نيز ميگويند .تلفات
مسي در بار نامي را از آزمايش اتصال کوتاه بدست ميآورند.
مداري مطابق شکل ( )5-47تشکيل ميدهيم .در اين آزمايش پتانسيومتر ابتدا در
حداقل مقدرا خود قرار دارد به سبس آنکه طوالني بودن آزمايش سبب آسيب ديدن
ترانسفورماتور ميشود .لذا زمان آزمايش بايد خيلي کوتاه باشد .بدين علت به محض آن
که جريان نامي در سيم پيچ ثانويه اتصال کوتاه شده برقرار شد ،بالفاصله مقداري را که
وات متر نشان ميدهد قرائت کرده و مدار را از شبکه برق قطع ميکنيم .مقدار قرائت
شده از وات متر تقريبا تلفات مسي ميباشد .الزم به توضيح است که تلفات هسته نيز
در اين آزمايش مستتر است ولي مقدار آن خيلي ناچيز است که از آن صرفنظر ميشود.
تلفاتي که از آزمايش اتصال کوتاه بدست ميآيد .تلفات ترانسفورماتور در بار نامي است
و اگر بار ترانسفورماتور تغيير کند مقدار تلفات مسي نيز تغيير خواهد کرد .
اگر بار ترانسفورماتور به  1مقدار نامي برسد تلفات مسي به  Pcumخواهد رسيد
n

n2

الزم به توضيح است که  Pcumمقدار تلفات مسي ترانسفورماتور است که در آزمايش
اتصال کوتاه بدست ميآيد.
 -5-6-4تلفات کل ترانسفورماتور :به مجموع تلفات مسي و آهني
ترانسفورماتور تلفات کل ترانسفورماتور ميگويند مقدار اين تلفات برابر تفاضل توان
ورودي و خروجي است .اگر توان ورودي را به  P1و توان خروجي را به  P2و تلفات کل
را به  ∆Pنشان دهيم خواهيم داشت.
∆P = P1 − P2

∆P = Pfe + PCu

∆P = Pf + PH + I12 ⋅ R1 + I22 ⋅ R2

 -5-6-5راندمان ترانسفورماتور :نسبت توان خروجي به توان ورودي را
راندمان يا بازده گويند و با  ηنشان ميدهند و معموال آن را به درصد مينويسند.
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P
P − ∆P
∆P
η = 2 × 100 = 1
× 100 = (1−
) × 100
P1
P1
P1
P2
× 100
= %η
P2 + PFe + Pcu
P2 + V2 ⋅ I2 ⋅ ���ϕ2

 -5-6-6ماکزيمم راندمان ترانسفورماتور :در ترانسفورماتورها به علت
وابستگي راندمان به بار ،مقادير متفاوتي در بارهاي مختلف براي راندمان به دست
ميآيد  .زماني که تلفات مسي برابر تلفات آهني (ثابت) ميشود راندمان ترانسفورماتور
ماکزيمم ميشود.
                                                                Pcu = PFe ⇒ η = ηmaxاگر
P2
P2
= %ηmax
= × 100
× 100
P2 + PFe
P2 + 2Pcu
                                   

مثال :ترانسفورماتور يک فاز در آزمايش بي باري  160وات و در آزمايش اتصال کوتاه 64
وات از شبکه توان دريافت ميکند .اين ترانسفورماتور در ثانويه بار نامي A 40را ،به ضريب
توان  0/9پس فاز تحت ولتاژ  200ولت با فرکانس Hz 50تغذيه ميکنند .مطلوب است :
راندمان ترانسفورماتور 
حل :

Pcu = 640w, PFe = 160w, cos ϕ2 = 0.9
بار ناميI2 = 40A, f = 50zH

P2 = V2 ⋅ I2 ⋅ cos ϕ2 = 200 × 40 × 0.9 = 7200w
P1 = P2 + PFe + Pcu = 7200 × 160 × 640 = 8000w
P
7200
× 100 = %90
= % η = 2 × 100
8000
P1
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زمان4 :ساعت

ﻛﺎﺭ ﻋﻤﻠﻲ 1

هدف:
اندازهگيريجريانولتاژومقاومتالکتريکي


وسايل موردنياز:

مقاومتهاي10،6،4،2و20اهمي
*توجهاگرمقاومتهايفوقرادراختيارنداريدازمقاومتموجوددرکارگاهکه
بهمقاديردادهشدهنزديکاستاستفادهکنيد.
منبعولتاژ12ولتيمستقيمومتناوبازهرکداميکعددولتمتر()DC-ACباحدوداندازهگيريمناسبيکعدد-سيمهايرابطباگيرههايسوسماريبهاندازهکافيشکل()5-48

 -5-7-3نکات ايمنی:

شکل()5 -48

شکل()5-49
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باسرسيمهايخروجيمنبعتغذيه،هيچگونهتماسبدنيبرقرارنکنيد.زيرابهعلتاتصالقسمتفشارقوياحتمالبرقگرفتگيوجوددارد.
وسايلآزمايشرابهطورمرتبدرميزکارقراردهيد.شکل()5-49وآنهارامطابقنقشهارائهشدهشکل()5-52ارتباطدهيد.
دراتصاالتالکتريکيازکوتاهترينمسير،اتصالرابرقرارکنيدوقبلازاجرايآزمايش،صحتاتصاالترابابررسيهايمکررتاييدکنيد.
ازدستپاچگيبههنگامنگرفتنپاسﺦازآزمايشبپرهيزيدوباقطعمنبعتغذيهمجددااتصاالتمدارودرستکارکردندستگاههارابررسيکنيد.درصورتداشتن
هرگونهترديدبامربييامسوولآزمايشگاهمشورتالزمراانجامدهيد.
پسازاتمامآزمايشمنبعتغذيهراقطعکنيدوبادقتزياديدستگاههاراازمدارجداکردهوپسازقراردادنآنهادرمحلهايمربوطهوتميزکردنمحيطکار،
آزمايشگاهياکارگاهراترککنيد.

 -5-7-4مراحل کار :
ولتمتررادروضعيتDCدرباالترينرنجقراردهيدودوترمينالآنراباسيمهايرابطخودشبهمنبعوصلکنيدومنبعتغذيهرادر12ولتقراردادهسپسبه
پريزبرقوصلکنيد.

PowerEn.ir

زمان4 :ساعت

ﻛﺎﺭ ﻋﻤﻠﻲ 1
رنجدستگاهراآنقدرتغييردهيدتاعقربهازميانهصفحهمدرجبگذرد.ولتمتربايد12ولترانشاندهددرصورتمنفيبودنجواببهآراميپيچتغييرولتاژرابه
چپياراستبچرخانيدتاولتاژ12ولتازولتمترخواندهشود.
منبعتغذيهراقطعکردهمداريمطابقشکل()5-50تشکيلدهيد.مقاديرولتمتروآمپرمترراخواندهدرجدول()5-1قراردهيد.
سپسمقاومتراباديگرمقاومتهايموجودتعويضکنيدومقاديربدستآمدهرادرجدولمنظورکنيد.
منبعولتاژ12DCولتيرابامنبعولتاژ12ولتACعوضکنيدومطابقدستورالعملباالجدول()5-1راکاملکنيد.
دوجدولبدستآمدهراباهممقايسهکنيدوتفاوتهاومشترکهايدوجدولرايادداشتکنيدودرنتايجبدستآمدهدرکالسدرسبحثکنيد.

شکل() 5-50

جدول 5-1

)V/A(R

V/A

A

V

R
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زمان6 :ساعت

ﻛﺎﺭ ﻋﻤﻠﻲ 2
هدف:
تعيينمشخصاتيکترانسفورماتور
شکل()5-51

شکل()5-52

وسايل موردنياز:

بوبينکارعمليشمارهيکساختترانسفورماتورمنبعتغذيه0-50ولتيDCمنبع0-100ولتيACولتمترAC-DCيکعددباحدوداندازهگيريمناسبآمپرمترAC-DCيکعددباحدوداندازهگيريمناسب-سيمهايرابطباگيرهسوسماريبهاندازهکافي

مراحل کار:
ولتمتروآمپرمتررارويسنجشجريانDCقراردهيد.منبعولتاژDCرارويمقدارصفرتنظيمکنيد.سرسيمهايسيمپيچاوليهوثانويهراآزادکنيدکهباهمارتباطالکتريکينداشتهباشد.
مداريمطابقشکل()5-51تشکيلدهيد.مقدارمنبعولتاژراآنقدرتغييردهيدکهازآمپرمترجريان10ميليآمپرقرائتشود.
مقاديرقرائتشدهازولتمتروآمپرمتررابه  VDCو  IDCمنظورکردهودر1
1
جدوليادداشتکنيد.
مقدارمنبعولتاژرابهصفربرسانيدوسرسيمهايسيمپيچاوليهراازمدارجداکنيد.
مطابقشکل()5-52مداريبرايسيمپيچثانويهتشکيلدهيدومقدارمنبعولتاژراچنانتنظيمکنيدتاازآمپرمترجريان2آمپرقرائتشود.
مقاديرقرائتشدهازولتمتروآمپرمتربه  VDCو  IDCمنظورکردهودر2
2
جدول()5-2يادداشتکنيد.
محاسباتجدولرادنبالکنيدومقادير  R1و  R2رابدستآوريدبدينطريقمقاومتاهميسيمپيچاوليهوثانويهازطريقآزمايشبدستميآيد.
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زمان 6 :ساعت

ﻛﺎﺭ ﻋﻤﻠﻲ 2
IDC
1

VDC
1

VDC
2

IDC
2

VDC
2
IDC
2

= R2

VDC
1
= R1
IDC
2

آزمايشDC

منبعتغذيه0-10ولتيرادرفرکانس50هرتزومقدارصفرولتتنظيمکنيد.مداريمطابقشکل()5-53تشکيلدهيد.ولتاژمنبعتغذيهراچنانتغييردهيدتاجريان20ميليآمپرازآمپرمترقرائتشود.
مقاديرقرائتشدهازولتمتروآمپرمتررابه  VACو  IAC1منظورکردهودر1
جدوليادداشتکنيد.
مقدارمنبعولتاژرابهصفربرسانيدوسرسيمهايسيمپيچاوليهراازمدارجداکنيد.
مطابقشکل()5-54مداريبرايسيمپيچثانويهتشکيلدهيدومقدارمنبعولتاژراچنانتنظيمکنيدتاازآمپرمترجريان2آمپرقرائتشود.

شکل()5-53

شکل()5-54
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مقاديرقرائتشدهازولتمتروآمپرمتررابه  VACو  IACمنظورکردهودرجدول()5-3يادداشتکنيد.1
1
جدول()5-3

آزمايشDC

IDC
1

VDC
1

IDC
2

VDC
2

VAC
1
= Z1
IAC
1

VAC
2
= Z2
IAC
2

محاسباتجدولرادنبالکنيدومقادير Z1و  Z2رابدستآوريدبدينطريقمقاومتظاهريسيمپيچاوليهوثانويهازطريقآزمايشبدستميآيد.
جدول()5-4راتشکيلدهيدومحاسباترادنبالکنيدومشخصاتتقريبيترانسفورماتورراتعيينکنيد.جدول()5-3
R1

R2

Z2

Z1

f

آزمايش DC
آزمايش AC

Ω

= XL = Z12 − R12
1

Ω

= XL = Z22 − R22
2
H

H
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XL
=1
= L1
2πf
XL

= 2
2πf

= L2
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زمان2 :ساعت

ﻛﺎﺭ ﻋﻤﻠﻲ 3
هدف:
تعيينولتاژاتصالکوتاهترانسفورماتور

وسايل مورد نياز:

بوبينکارعمليشمارهيکساختترانسفورماتورپتانسيومتر0-220ولتيولتمترACيکعددآمپرمترACيکعددفيوز5آمپريسيمهايرابطباگيرهسوسماريبهاندازهکافي
مراحل کار:
پتانسيومتررارويمقدارصفرتنظيمکنيد.مدارشکل()5-55راتشکيلدهيد.ولتمتروآمپرمتررارويسنجشACقراردهيدوروديهايپتانسيومتررابهشبکهبرقشهروصلکنيد.پتانسيومترراآنقدرتغييردهيدتاازآمپرمترجرياننامي0/12آمپرعبورکند.
مقدارقرائتشدهازولتمتررايادداشتکنيد.اينمقدارولتاژاتصالکوتاهترانسفورماتورميباشد.
-درصدولتاژاتصالکوتاهراازرابطه:



×100

Ush
Vn

= %Ush

شکل( )5-55



بدستآوريد  Ushولتاژياستکهازآزمايشباالبدستميآيدو  Vnولتاژناميترانسفورماتوراست.
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زمان4 :ساعت

ﻛﺎﺭ ﻋﻤﻠﻲ 4
هدف:
بهدستآوردنتلفاتهستهترانسفورماتور

وسايل مورد نياز:

ترانسفورماتورهايساختهشدهدرکارهايعمليشماره1وشماره2بخشساختترانسفورماتورها
واتمتريکعددباحدوداندازهگيريمناسبولتمترACيکعددباحدوداندازهگيريمناسبآمپرمترACيکعددباحدوداندازهگيريمناسبفيوز5آمپريشکل()5-56سيمهايرابطهباگيرهسوسماريبهاندازهکافيمراحل کار:
مداريمطابقشکل()5-57راتشکيلدهيد.ولتمتروآمپرمتررارويسنجشACقراردهيد.مقاديرقرائتشدهازولتمتروآمپرمتررادرهرمداريادداشتکنيدوآنهارادرجدول()5-5بنويسيد.
مقداريکهواتمتردرهرآزمايشنشانميدهدتقريباتلفاتهستهياتلفاتآهنياست.
جدول()5-5
ترانسفورماتور
شماره1
شماره2
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قرائت شده

قرائت شده

A

V

از آمپرمتر

از ولت متر

قرائت شده از
وات متر W

W
= COSϕ1
V⋅A

شکل()5-56

شکل()5-57
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زمان4 :ساعت

ﻛﺎﺭ ﻋﻤﻠﻲ 5

هدف:
بهدستآوردنتلفاتمسيترانسفورماتوردربارنامي
وسايل مورد نياز:

ترانسفورماتورساختهشدهدرکارعمليشماره1بخشساختترانسفورماتورهاواتمتريکعددولتمترACيکعددآمپرمترACيکعددفيوز5آمپريسيمهايرابطباگيرهسوسماريبهاندازهکافي-پتانسيومتر

شکل ()5-58

جدول()5-6
ترانسفورماتورn

قرائت شده

قرائت شده

A

V

قرائت شده از

مراحل کار:
پتانسيومتررارويمقدارصفرتنظيمکنيد.مدارشکل()5-58راببنديد.شماره1
ولتمتروآمپرمتررارويسنجشACقراردهيد.پتانسيومترراآنقدرتغييردهيدکهازآمپرمترجريانناميعبورکند.ولتاژوتوانقرائتشدهراازولتمتروواتمتربخوانيدودرجدول()5-6پيادهکنيد.مقداريکهواتمتردرآزمايشنشانميدهدتقريباتلفاتمسيدربارناميترانسفورماتورمربوطهاست.اگرمقدارقرائتشدهازواتمتردرآزمايشبيباريواتصالکوتاهبرايکارشماره1راباهمجمعکنيدتلفاتکلترانسفورماتوردربارناميبدستميآيدازرابطهزيرراندمانترانسفورماتوررادربارناميمشخصکنيد.


از آمپرمتر

از ولت متر

U2 ⋅ I2
 %η = U ⋅ I + ∆p ×100
2 2

وات متر W

∆P = Pcu + Pfe

12 × 2
= %η
× 100
12 × 2 + ∆p

راندمانترانسفورماتورراولتيکهباريکآمپريراتغذيهميکندازطريقمحاسبهبدستآوريد.
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ﺁﺯﻣﻮﻥ ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ )(5
-1اندازهگيريراتعريفکنيد.
-2روشهاياندازهگيريرانامببريدوهرکدامازآنهاراشرحدهيد.
-3دستگاههاياندازهگيريبهچندگروهتقسيمميشوند؟
-4خطايمطلقوخطاينسبي،راتعريفکنيدوروابطمربوطهرابنويسيد.
-5کالسدستگاهاندازهگيريچيست؟
-6قسمتهايمختلفيکدستگاهاندازهگيريعقربهايرانامببريد.
-7چگونهميتواندقتاندازهگيرييکدستگاهراافزايشداد؟
-8نقشفنرهادريکدستگاهاندازهگيريچيست؟
-9نقشخفهکنها(دمبرها)دردستگاهاندازهگيريچيست؟
-10ساختمانوطرزکارخفهکنفوکوراشرحدهيد.
-11ساختمانوطرزکارخفهکنباديراشرحدهيد.
-12عددثابتصفحهدستگاهراشرحدهيد.
-13آخرينعددصفحهيکدستگاه15استرنجدستگاهدر5آمپرتنظيمشده
است.اگرعقربهدرصفحهمدرجرويعدد10قرارگرفتهباشدمقدارکميتموردسنجش
چندآمپراست؟
 -14دستگاه اندازهگيري آهنرباي دايم و قاب گردان را شرح دهيد و کاربرد اين
دستگاهرابيانکنيد.آياايندستگاهقادربهسنجشجريانمتناوباست؟
-15اصولکاروکاربرددستگاههاياندازهگيريآهننرمگردانراشرحدهيد.
-16دستگاهاندازهگيرينسبتسنجچگونهکارميکند؟
 -17ساختمان و طرز کار و کاربرد دستگاه اندازهگيري الکتروديناميکي را شرح
دهيد.
-18کدامدستگاهمستقيماقادربهسنجشولتاژالکتريکياستساختمانواصول
کارآنرابيانکنيد.
-19طرزکارفرکانسمترتيغهايراشرحدهيد.
-20طرزکاروکاربرددستگاههاياندازهگيريحرارتيراشرحدهيد.
-21ظاهرشدنعالئمBATTوADJوHOLDو بررويصفحهدستگاه
اندازهگيريديجيتاليچهپيامهاييرادربردارند؟
و
و
و
-22عالئم
برروييکدستگاهاندازهگيريبيانگر
چيست؟
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 -23چگونگي توسعه دامنه اندازهگيري ولت متر را در جريان  dcو acشرح
دهيد.
 -24چگونگي توسعه دامنه اندازهگيري آمپرمتر را در جريان  dcو ACبيان
کنيد.
-25درشکلدادهشدهرنجآمپرمترروي5آمپرتنظيمشدهاستوآخرينعدد
صفحه15استاگرعقربهآمپرمترعدد10رانشاندهدجرياندرسيمهايمدار
چندآمپراست؟


-26ميگرچيستوچهکاربرديدارد؟
-27انواعتلفاتترانسفورماتورهارانامببريدوبيانکنيدکدامنوعازتلفاتدرطول
کارترانسفورماتورباثابتماندنفرکانسشبکهثابتميماند؟
-28راندمانترانسفورماتورهاراتعريفکنيد.
-29ترانسفورماتوريبارناميراباضريبتوان0/6پسفازتحتولتاژ12ولتيو
جريان10آمپرتغذيهميکنند.اگرتلفاتهستهترانسفورماتور5واتوتلفاتمسي8
واتباشدراندمانترانسفورماتورچنددرصداست؟
-30ترانسفورماتوريکفازدرآزمايشبيباري40واتودرآزمايشاتصالکوتاه
50واتازشبکهتواندريافتميکند.اگر
R1 = 5Ω, R2 = 3Ω
I1 = 0.2I2

V2 = 24V, f = 50Hz
V1 = 220V

باشدمطلوباست:
الفـمشخصاتبارناميباضريبتوان0/8پسفاز
بـراندمانترانسفورماتوردربارنامي
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ﭘﺎﺳﺦ ﭘﻴﺶ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻫﺎ
پاسﺦسواالتپيشآزمونواحدکاراول
شماره
سوال

گزينه
صحيح

شماره
سوال

گزينه
صحيح

شماره
سوال

گزينه
صحيح

شماره
سوال

گزينه
صحيح

1
2

2
3

6
7

4
3

1
2

1
2

6
7

1
1

3



پاسﺦسواالتپيشآزمونواحدکارچهارم

3

3

4

4

1

4

1

5

1

5

2

پاسﺦسواالتپيشآزمونواحدکاردوم
شماره
سوال

گزينه
صحيح

1
2

4
1
2

1
2
3

4

3

4

2

5

4

5

2

3

شماره
سوال

گزينه
صحيح

پاسﺦسواالتپيشآزمونواحدکارپنجم

پاسﺦسواالتپيشآزمونواحدکارسوم
شماره
سوال

گزينه
صحيح

شماره
سوال

گزينه
صحيح

1
2

3
4

6
7

1
3

4

3

9

1

5

3

10

3

3
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1

8

4

شماره
سوال

گزينه
صحيح
4
4
3

شماره
سوال

گزينه
صحيح
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ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻭ ﻣﺎﺧﺬ:
ELECTRIC MACHINERY
A.E. FITZGERRALD - DHARLESKINGDLEY, J.R.STEPHEN D.UMANS



-2محاسبهعمليترانسفورماتورهاوچوکها-انتشاراتسيمالکيفارس
مولفين:عليعراقي-فتحاﷲنظريان-احمدمعيري-3ماشينهايالکتريکي
-مولفبي-ال-تراژاد-ترجمهشعارينژاد
-4محاسباتعمليترانسفورماتورها
مولفاحمدرياضي-5ترانسفورماتورهايمنابعتغذيه
مولفمحمدفرخي-6کتابکارگاهيسالدومهنرستان
مولفين-حسنخاور-عسگرشايق-سيدمحمودصموتي-فرودکماليسروستاني-7کتابکارگاهيسالسومهنرستان
مولفينحسينرحمتيزاده-فريدونعلومي-مسلمنيکزاد-8اصولاندازهگيريالکتريکي
مولفينفريدونقيطراني-فتحاﷲنظريان-9دستگاههاياندازهگيري
-مولفمسعودسلطاني
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