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 مقدمه
 

های ترانسفورماتور تسال یک ترانسفورماتور تشدید شده با هسته هواست که در آن برخالف ترانسفورماتور 

معمولی، تبدیل نسبت ولتاژ از نسبت تشدید بدست می آید و به طور موثر در فرکانس های باال عمل     

می نماید. در این پروژه باتوجه به تئوری مدار تشدید فرکانس رزونانس، فرکانسی که در آن امپدانس 

ورماتور تسال  پرداخته شده قسمت اولیه و ثانویه مدار برابر می شوند یافته و به طراحی و ساخت ترانسف

 است و ترانسفورماتور تسال برای افزایش ولتاژ و جریان ساخته شده است.
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 فصل اول

 ترانسفورماتور 
 

 مقدمه -1-1

 

اهمیت ترانسفورماتورها در صنعت برق و شبکه های صنعتی، بر کسی پوشیده نیست. امروزه یکی از 

در انتقال و توزیع الکتریکی در جهان ترانسفورماتور ها، می باشند. ترانسفورماتورها     ملزومات اساسی 

می توانند انتقال توان را بدون اتصال الکتریکی و صرفا توسط پیوند مغناطیسی انجام دهند به طوری که 

د. در این فصل سطح ولتاژ و جریان را متناسب با نیاز تغییر داده ولی فرکانس را تثبیت شده نگه دارن

سعی شده تا قبل از ورود به بحث اصلی پروژه که در مورد ترانسفورماتور تسال می باشد، در مورد 

ترانسفورماتورها، انواع و کاربردشان بحث شود. برای انتقال انرژی الکتریکی روش های مختلفی وجود 

شد اما نیکال تسال قصد داشت تا این دارد که شاید اساسی ترین آن ها استفاده از ترانسفورماتور ها می با

 انتقال را بدون هیچ اتصالی انجام دهد که در نهایت منجر به ساخت ترانسفورماتور تسال شد. 

 

 

 ترانسفورماتور -1-2

 

را از ولتاژی  به ولتاژ دیگر تبدیل می کند و این را   ACترانسفورماتور وسیله ای است که انرژی الکتریکی 

های مغناطیسی انجام می دهد. این اسباب از دو یا چند پیچک پیچیده شده به  از طریق اندرکنش میدان

دور یک هسته فرو مغناطیسی معمولی تشکیل می شود. این پیچک ها )معموال( مستقیما به هم متصل 

 نشده اند. تنها ارتباط بین پیچک ها توسط شار مغناطیسی درون هسته برقرار می شود.

متصل می شود و دومین )و شاید سومین(  ACنسفورماتور به منبع قدرت یکی از سیم پیچی های ترا

سیم پیچی، توان الکتریکی بار را تامین می کند. سیم پیچی ای که به منبع قدرت متصل است، سیم 

پیچی اولیه یا سیم پیچی ورودی، و سیم پیچی متصل به بار سیم پیچی ثانویه یا سیم پیچی خروجی نام 

 ]1[چی دیگری هم وجود داشته باشد، سیم پیچی سومی نامیده می شود.دارد. اگر سیم پی
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همان طور که گفته شد ترانسفورماتور دستگاه و یا ماشینی است که انرژی الکتریکی را از مدار الکتریکی 

به مدار الکتریکی دیگر انتقال می دهد. این انتقال انرژی از طریق میدان های مغناطیسی و بدون تغییر 

صورت می گیرد. در واقع ترانسفورماتور وسیله تبدیل انرژی الکترومغناطیسی است بطوری که  فرکانس

انرژی دریافت شده توسط سیم پیچ اولیه ، ابتدا تبدیل به انرژی مغناطیسی می شود و سپس مجددا 

م پیچ تبدیل به انرژی الکتریکی مورد لزوم در مدار های دیگر می شود. بنابراین سیم پیچ اولیه و سی

ثانویه  یک ترانسفورماتور از نظر الکتریکی باهم هیچ ارتباطی ندارند و ارتباط آن ها از طریق مغناطیسی 

است. این پیوند میدان مغناطیسی، باعث می شود انتقال در یکی از جهات )از مدار با ولتاژ باال بطرف 

با ولتاژ باال( صورت پذیرد. اگر انتقال انرژی مدار با ولتاژ پایین و یا از مدار با ولتاژ پایین به سمت مدار 

تحت ولتاژ یکسان صورت پذیرد، هدف از استفاده از ترانسفورماتور تنها ایزوله کردن دومدار الکتریکی از 

یکدیگر خواهد بود. از این نوع ترانسفورماتورها در سیستم های قدرت به ندرت استفاده می شود. اگر 

اد دورهای بیشتری نسبت به سیم پیچی اولیه باشد، آنگاه ولتاژ ثانویه هم سیم پیچی ثانویه دارای تعد

بیشتر از اولیه خواهد بود که در این حالت ترانسفورماتور افزاینده نامیده می شود و در حالتی که سیم 

اژ پیچی ثانویه دارای تعداد دور کمتری نسبت به سیم پیچی اولیه باشد، آنگاه ولتاژ ثانویه نسبت به ولت

اولیه کمتر خواهد بود و ترانسفورماتور کاهنده نامیده می شود. توجه شود که یک ترانسفورماتور افزاینده 

می تواند به عنوان یک ترانسفورماتور کاهنده نیز مورد استفاده قرار گیرد. در این حالت ثانویه 

د. در واقع برای ترانسفورماتور بعد از ترانسفورماتور افزاینده به عنوان اولیه ترانسفورماتور کاهنده خواهد بو

 اینکه مورد استفاده قرار گرفت می توان اظهار نظر کرد که افزاینده است یا کاهنده.

ترانسفورماتور دستگاهی است که بیشترین استفاده را در شبکه های الکتریکی جریان قوی و جریان 

 ی ظاهری نامی مختلف ساخته می شوند.پایین دارد و از این روست که ترانسفورماتورها در توان ها

در یک ترانسفورماتور، انتقال انرژی الکتریکی از یک مدار به مدار دیگر، در حالتی صورت می گیرد که از 

هیچ قسمت متحرکی در ساختمان آن استفاده نشده است، بنابراین دارای باالترین بازده ممکنه نسبت به 

در برخی  ]2[یبا احتیاجی به نگهداری و نظارت مداوم ندارد. تمامی ماشین های الکتریکی است و تقر

های ها و توانرسد. امروزه از ترانسفورماتورها در اندازهنیز می ٪75٫99به  بازده ترانسفورماتورهای بزرگ

شود از یک ترانسفورماتور بند انگشتی که در یک میکروفون قرار دارد تا ده میمختلفی استفا

آمپری. همه این ترانسفورماتورها اصول کار یکسانی دارند اما -پیکر چند گیگا ولتترانسفورماتورهای غول

  ]3[در طراحی و ساخت متفاوت هستند

 

 

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87
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 زیاهمیت ترانسفورماتورها در زندگی امرو -1-3

 

بود که توسط توماس ادیسون  DCولت  121اولین سیستم توزیع قدرت در ایاالت متحده یک سیستم 

اختراع شد تا توان موردنیاز المپ های روشنایی التهابی را تامین کند. اولین نیروگاه شهری ادیسون در 

چنان ولتاژ کمی تولید  در نیویورک راه اندازی شد. متاسفانه، سیستم قدرت او، توان را در 1882سپتامپر

می کرد و انتقال می داد که برای تامین توان های قابل توجه، جریان های بسیار بزرگی الزم داشت. این 

جریان های بزرگ، افت ولتاژ ها و تلفات توان بسیار بزرگی را در خطوط انتقال سبب می شدند، که ناحیه 

، برای غلبه بر این مشکل به ازای 1881ر دههخدمت رسانی یک نیروگاه را واقعا محدود می کرد. د

شود  کم ولتاژ نمی DCهرچندمحله، یک نیروگاه وجود داشت . این حقیقت که با سیستم های قدرت 

شد که نیروگاه ها، کوچک و محلی و در نتیجه نسبتا  موجب می توان را تا مسافت های دور انتقال داد،

 کم بازده باشند.

محدودیت های مسافت و سطح توان سیستم  ACپیشرفت همزمان منابع قدرت  اختراع ترانسفورماتور و

قدرت را برای همیشه برطرف کرد. یک ترانسفورماتور بدون اینکه تاثیری برتوان داده شده بگذارد به طور 

باید  دهد. اگر ترانسفورماتوری سطح ولتاژ مداری را افزایش دهد، را تغییرمی ACمطلوبی سطح ولتاژ 

بنابراین می توان توان الکتریکی  را کاهش دهد تا توان ورودی اش  با توان خروجی اش برابر باشد.جریان 

AC   را در محل اصلی تولید کرد، ولتاژ آن را برای انتقال به مسافت های طوالنی با تلفات اندکی افزایش

 . شماتیک هسته ترانسفورماتور تکفاز 1-1شکل 
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ال خطوط یک سیستم قدرت با داد و دیگر بار برای استفاده نهایی ولتاژش را پایین آورد. چون تلفات انتق

، تلفات 11مجذور جریان خطوط متناسب است افزایش ولتاژ انتقال و کاهش جریان ناشی از آن با ضریب

کاهش می دهد. بدون ترانسفورماتورها، استفاده از انرژی الکتریکی در بسیاری از  111انتقال را با ضریب

 کاربردهای امروزی به سادگی امکان پذیر نبود.

کیلو ولت تولید می شود.  25تا  12ک سیستم قدرت امروزی، توان الکتریکی در ولتاژ هایدر ی

افزایش   kv1111تا   kv111ترانسفورماتورها ولتاژ را برای انتقال با تلفات کم در مسافت های طوالنی به 

ده ایمن از می رسانند و سرانجام استفا kv3445تا   kv12می دهند و سپس آن را برای توزیع محلی به 

 ]2[ممکن می کنند. v121توان در منازل، ادارات و کارخانجات را در ولتاژ کمی مثل 

 

 

 انواع ترانسفورماتور ها -1-4

 

در سطح ولتاژ دیگری در  ACاز یک سطح ولتاژ به توان   ACمقصود اصلی ترانسفورماتور ها تبدیل توان 

می روند )مثال نمونه گیری  یگری نیز به کارهمان فرکانس است. ترانسفورماتورها برای مقاصد متنوع د

به دلیل وجود کاربردهای متفاوت برای ترانسفورماتورها، ، نمونه گیری جریان و تبدیل امپدانس(. ولتاژ

 :کنندبندی میها را بر حسب پارامترهای متفاوتی طبقهآن

 آمپر-آمپر تا بیش از هزار مگا ولت-از کسری از ولت: توان الکتریکی بر حسب رده 

 سامد قدرت، بسامد صوتی، بسامد رادیوییب: بسامد بر حسب محدوده 

 از چند ولت تا چند صد کیلوولت: ولتاژ بر حسب رده 

 کنندگی آبکنندگی با فن، خنککننده هوا، روغنی، خنککنندگی: خنکبر حسب نوع خنک 

  کننده ولتاژ و جریان خروجی یا ایزوله ، تطبیق امپدانس، تثبیتمنبع تغذیه: نوع کاربردبر حسب

 کردن مدار

 کنندهتقویت ، ایجادقوس الکتریکی ، یکسوسازی، ایجادتوزیع: برحسب هدف نهایی کاربرد 

 کننده )با نسبت تقریباً یکسان در دو ، کاهنده، ایزولهها: افزایندهپیچبر حسب نسبت سیم

 پیچ(، متغیرسیم

 بر حسب تعداد فاز: تک فاز، سه فاز 

 پیچی سیم نوع و ساختار هسته حسب بر 

 3[بر حسب جنس عایق[ 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%A7%DA%98
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%A7%DA%98
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%B9_%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%B9_%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9_%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C
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   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید
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