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  مقدمه

مانند  ديجهان ، توسط مراکز تول یانسان در تمام کشورها ازيمورد ن یكیالكتر یاعظم انرژقسمت 

سه فاز هستند و  یوهايو آلترنات نهايتورب یمراکز دارا نی. اشود یم ديتول یا و هسته ی، آب یبخار یروگاههاين

که مقرون به صرفه باشد جهت انتقال باال برده شود.  یزانيتا م دیبا شود، یم ديژنراتورها تول لهيکه بوس یولتاژ

را بطور مداوم و  ازيمورد ن یكیالكتر یتا انرژ شوند یبه هم مرتبط م یا شبكه لهيبوس ديمرکز تول نیچند یگاه

 .کنند عیمختلف توز یدر شهرها و نواح یبه مقدار کاف

 نیيولتاژ پا دیو کارخانجات باشد، با یمصارف عموم یولتاژ قابل استفاده برا نكهیا یبرا عیتوز یدر محلها 

 نيب یانرژ عیاست توز یهی. بدشود یو کاهش ولتاژ توسط ترانسفورماتور انجام م شیافزا نیآورده شود. ا

 یادیو افت ولتاژ ز نهیهز مستلزمو  ستين ریامكانپذ یاصل عیشهر از مرکز توز كی یها تمام مصرف کننده

به  زي( و هر پست نیداخل شهر یپست کوچكتر )پستها ایمرکز  نیبه چند یخواهد بود. لذا هر مرکز اصل

 یمراکز به نوبه خود از ترانسها نی. هر کدام از اشود یم مي( تقسیا کوچكتر )پست منطقه عیمحل توز نیچند

 .کنند یولتاژ استفاده م لیو تبد عیتوز
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 تيهستند و اهم یاصل ی، ترانسفورماتورها از ارکان و اعضا یكیالكتر ینرژا عیدر خانواده و توز یکل بطور

در  یكينامید لیوجود حداقل وسا لي. خوشبختانه به دلستين روين یمولدها ایآنها کمتر از خطوط انتقال و 

از توجه به حفاظتها  توان یکه م ستين ینبه آن مع نیا  روبرو هستند. مسلما یریپذ بيآنها کمتر با مشكل و آس

از انواع  یفیو تعار یاز تئور یمقاله نخست مختصر نیآنها غفلت کرد. در ا یو نگهدار سیو سرو

 یشرح تیو در نها روين عیو توز ديسپس نقش ترانسفورماتورها در شبكه تول شود، یم انيترانسفورماتورها ب

  .شود یمترانسها ارائه  ريو تعم سیدر مورد سرو
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 تاریخچه

 ولت بود که توسط ادیسون ساخته شد. 021اولين سيستم توزیع قدرت در یك سيستم 

 در نيویورک توسط ادسيون راه اندازی شد. 0882اولين نيروگاه شهری در سال 

نقص: سيستم قدرت او توان را در ولتاژ کمی توليد می کرد پس برای تامين توانهای الزم نياز به جریانهای 

 . این جریانهای باال افت ولتاژها و تلفات باالیی را به دنبال داشت.باالیی است

 ترانسفورماتور خشک:

داده شد و آغاز کار  11اولين ترانسفورماتورقوی خشك ساخته شد که ایده آن از اواسط دهه  0111در سال 

 ساخته شد. 0111بود که در سال  0111آن سال 

 یك نيروگاه به وجود آوردند. که بازده کمی داشتند.برای غلبه بر آن به ازای هر چند مرحله 
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  از ترانسفورماتورها یفیو تعار یتئور

و  هياول چيپ ميشده از دو مجموعه س لياست که تشك یا لهيوس هيبه زبان ساده و شكل اول ترانسفورماتورها

. رنديگ یاز آهن مخصوص به نام هسته ترانسفورماتور قرار م ییها و اطراف ورقه یسيمغناط دانيکه در م هیثانو

  .انسفورماتورمحفظه تر ایو باالخره ظرف  زوالتورهایا ای نگهايبوش ایها  مقره

 یگرید ستميبه س نيمع انیولتاژ و جر كیبا  یستمياز س یكیالكتر یترانسفورماتورها بر اساس انتقال انرژ کار

 دانيم كیکه در  یكياست استات یترانسفورماتور دستگاه گریاست. به عبارت د گرید انیبا ولتاژ و جر

منتقل  كسانیاندازه  رييبا همان فرکانس و تغ شتريب ای چيپ ميدو س نيرا ب یكیو فشار الكتر انیجر یسيمغناط

 .کند یم
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 ساختمان ترانسفورماتور

دسته کوچك متوسط و بزرگ دسته بندی  به سهترانسفورماتورها را با توجه به کاربرد و خصوصيات آنها 

دليل مسایل حفاظتی و عایق بندی و امكانات موجود ،  کرد. ساختن ترانسفورماتورهای بزرگ و متوسط به

ترانسفورماتورهای کوچك را می توان بررسی و یا ساخت. برای ساختن  کار ساده ای نيست ولی

   .آهن ، سيم و قرقره را به سادگی می توان تهيه نمود کوچك ، اجزای آن مانند ورقه ترانسفورماتورهای

 اجزای تشكيل دهنده یك ترانسفورماتور به شرح زیر است؛

 
 

 هسته ترانسفورماتور
 

 

از ورقه های نازک است که سطح آنها با توجه به قدرت ترانسفورماتور ها  هسته ترانسفورماتور متشكل

 هسته ترانسفورماتور را نمی توان به طور یكپارچه ساخت. بلكهبرای کم کردن تلفات آهنی  .محاسبه می شود

ورقه ها از آهن بدون  اند، می سازند. این معموال آنها را از ورقه های نازک فلزی که نسبت به یكدیگر عایق

قابليت هدایت الكتریكی و قابليت هدایت  درصد( که دارای 5.4پسماند با آلياژی از سيليسيم )حداکثر 

  .زیاد است ساخته می شوند مغناطيسی
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ترانسفورماتور ،  های دینام شكننده می شود. برای عایق کردن ورقهای اثر زیاد شدن مقدار سيليسيم ، ورقه در

استفاده می کردند اما  قبال از یك کاغذ نازک مخصوص که در یك سمت این ورقه چسبانده می شود،

نازک اکسيد فسفات یا سيليكات به  ورقه ها یك الیهامروزه بدین منظور در هنگام ساختن و نورد این 

مالند و با آنها روی ورقه ها را می پوشانند. عالوه بر  ميكرون به عنوان عایق در روی آنها می 21تا  2ضخامت 

عایق کردن یك طرف ورقه ها استفاده می شود. ورقه های ترانسفورماتور  این ، از الک مخصوص نيز برای

  .ایق هستندع دارای یك الیه

 

های ترانسفورماتورها  را منظور کرد. ورقه بنابراین ، در مواقع محاسبه سطح مقطع هسته باید سطح آهن خالص

اندازه های استاندارد می سازند. باید دقت کرد که سطح عایق  ميلی متر و در 1.4و  4..1را به ضخامت های 

 د )مثال همه به طرف باال( عالوه بر این تا حدترانسفورماتور همگی در یك جهت باشن شده ى ورقه های

داخل قرقره جای  امكان نباید در داخل قرقره فضای خالی باقی بماند. الزم به ذکر است ورقه ها با فشار

  .بگيرند تا از ارتعاش و صدا کردن آنها نيز جلوگيری شود
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  سيم پيچ ترانسفورماتور

 

استفاده  ترانسفورماتور از هادی های مسی با عایق )روپوش( الکی برای سيم پيچ اوليه و ثانویه معموال

شوند. در  قطر مشخص می های استاندارد وجود دارند و با کنند. اینها با سطح مقطع گرد و اندازه می

شوند و ابعاد این گونه  هستند استفاده می ترانسفورماتورهای پرقدرت از هادیهای مسی که به صورت تسمه

  .استاندارد است ها نيز هادی

از  ها را به وسيله روکش عایقها سيم پيچی ترانسفورماتور به این ترتيب است که سر سيم پيچ توضيح

های اول( یا  الیه سوراخهای قرقره خارج کرد، تا بدین ترتيب سيم ها قطع )خصوصا در سيمهای نازک و

تا در ترانسفورماتورهای دارای  باشدها نيز متفاوت  زخمی نشوند. عالوه بر این بهتر است رنگ روکش

مشخص کرد. بعد از اتمام سيم پيچی یا تعمير سيم  چندین سيم پيچ ، را به راحتی بتوان سر هر سيم پيچ را

با ولتاژهای نامی خودشان برای کنترل و کسب اطمينان از سالم بودن عایق  پيچهای ترانسفورماتور باید آنها را

  .نه و سيم پيچ ثانویه و سيم پيچ اوليه آزمایش کردپيچ اوليه ، بد بدنه و سيم
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  قرقره ترانسفورماتور

 

های ترانسفورماتور خصوصا در ترانسفورماتورهای کوچك باید از قرقره  سيم پيچ برای حفاظ و نگهداری از

ستخوانی یا ا نمود. جنس قرقره باید از مواد عایق باشد قرقره معموال از کاغذ عایق سخت ، فيبرهای استفاده

معموال یك تكه ساخته می  مواد ترموپالستيك می سازند. قرقره هایی که از جنس ترموپالستيك هستند

ساخت و سپس بر روی همدگر سوار کرد. بر  شوند ولی برای ساختن قرقره های دیگر آنها را در چند قطعه

  .از آنها خارج شوند ایجاد کرد تا سر سيم پيچ روی دیواره های قرقره باید سوراخ یا شكافی

های ترانسفورماتور متناسب باشد و سيم پيچ نيز طوری بر روی آن پيچيده  ورقه اندازه قرقره باید با اندازه ى

ترانسفورماتور ، الیه ى  های از لبه های قرقره مقداری پایين تر قرار گيرد تا هنگام جا زدن ورقه شود. که

نيز استاندارد شده است اما در تمام موارد ، با  ره های ترانسفورماتورهارویی سيم پيچ صدمه نبيند. اندازه قرق

 .توان طراحی کرد توجه به نياز ، قرقره مناسب را می
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 مدار معادل ترانسفورماتور :
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را در اختیار دارید که کامل نیست برای  مقاله شما در حال حاضر نسخه رایگان این 
و یک فایل پاور پوینت می باشد   wordفایل  یک به صورت که   دریافت نسخه کامل

 .کنید به خرید  توانید از لینک زیر اقدام  میو قابل ویرایش می باشد 
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