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6آزمايش شماره   

 ترانسفورماتورهاقوانين القا و 

 اهداف

 بررسي قوانين فاراده و نيروي محركه القايي �
 بررسي قانون لنز  �
 هاي افزاينده و كاهندهبررسي مبدل �

 وسايل مورد نياز

 (يا آمپرسنج حساس)، شكل، گالوانومتر Uپيچ، هسته ، انواع سيممنبع تغذيه ولتاژ متناوب، منبع تغذيه ولتاژ مستقيم
 هاي رابط.متناوب، آمپرمتر متناوب و سيممتر آهنربا، ولت

 زمينه نظري آزمايش

 و لنز يفاراد يالف) قانون القا

سيم حامل ت نما در مجاوري عقربه قطبدانماركي كشف كرد كه وقت فيزيكدانكريستين اورستد هانس م1819در سال 
چند سال بعد مايكل فاراد در  .فرانسه صورت گرفتشود. تحقيقات مشابه توسط آندره آمپر در گيرد منحرف ميجريان قرار مي

قه رسانا باعث پيدايش جريان ليك ح تربا در مجاوردادن آهنكه حركت ندمريكا كشف كردآانگلستان و جوزف هانري در 
-مي الكتريكي در حلقه ديگر شود و نيز عبور جريان الكتريكي متغير از يك حلقه باعث پيدايش جريانالكتريكي در حلقه مي

ن ارتباط ميان جريان الكتريكي و ميدان مغناطيسي را نشان داد ينخست مشاهدات اين .شود كه در مجاورت حلقه اول قرار دارد
 آيند.شمار مي هاصول قوانين الكترومغناطيسي ب ،كه منجر به معادالت ماكسول شد كه همچون معادالت نيوتن در مكانيك

بر خطوط القا  Bكه در هر نقطه امتداد طوريبه شود.داده مينام خطوط القا نمايش هفرضي ب با خطوطميدان مغناطيسي 
-در هر نقطه با تعداد خطوط القايي كه از واحد سطح عمود بر امتداد اين خطوط عبور مي Bمماس است و مقدار مطلق بردار 

���و از رابطه مغناطيسي ناميدهكند شار كنند متناسب است. كل خطوط القا كه از يك سطح دلخواه عبور مي dSBB .

�cos..SBBداريم: ،يكنواخت باشد ميدان مغناطيسياگر  شوند.محاسبه مي زاويه بين خط عمود بر سطح با  � كه ��
 است. ميدان مغناطيسيامتداد 

-هبالكتريكي  يك مدار بسته جريان دراين تغيير شار  .شودباعث ايجاد جريان القايي مي �B، تغيير شار هبنابر قانون فاراد
همراه تغيير شار مغناطيسي در هر مدار نيروي محركه القايي بنابراين به آورد.ميوجود 

dt
d��

شود. اين نتيجه ايجاد مي ��

به قانون القا الكترومغناطيسي فاراده مرسوم است و شكل ديفرانسيلي آن 
t
BE
	
	

��
باشد. عالمت منفي در قانون مي �
 شودكند. بنابراين اگر سعي كند مخالفت ميخاطر است كه القا در جهتي است كه با تغييراتي كه آن را توليد مياينفاراده به

كند كه سبب كاهش شار شود و اين به هايي را در جهتي ايجاد ميالقايي جريان ε ،اده شودشار مغناطيسي در مداري افزايش د
 قانون لنز معروف است.



 

 

 

 .لنز)و فاراده (تحقيق قانون  ): تعيين جهت جريان القايي در اثر حركت آهنربا1شكل(

 هاب) مبدل

كند و به منظور ذخيره انرژي مغناطيسي دستگاهي است كه بر اساس علم الكترومغناطيس عمل مي )ترانسفورماتور( مبدل
 به منظور كاهش دادن اتالف حرارتي در خطوط انتقال، بايد توان الكتريكي ايجادگيرد. و يا انتقال انرژي مورد استفاده قرار مي

-مصرف منتقل شود. از طرف ديگر مالحظات مربوط به ايمني و عايقو ولتاژ زياد) به محل  ها با جريان كم (شده در نيروگاه
توان ها ميمبدل وسيلهبهكاربردن ولتاژهاي نسبتاً پايين در موتورها و لوازم خانگي است. هاي متحرك، مستلزم بهسازي قسمت

تواند اين هسته مي( هسته مغناطيسيساختمان اصلي ترانسفورماتورها از يك هاي متناوب را تغيير داد. مقدار ولتاژها و جريان
 ).2(شكل پيچيده شده استپيچ ساخته شده كه به دور آن دو سري سيم )از جنس مواد پارامغناطيسي يا فرومغناطيسي باشد

 پيچ ديگر است.پيچ و انتقال آن با حداقل تلفات به سيمحفظ ميدان مغناطيسي ناشي از يك سيم هامبدلنقش هسته در 
برسد. تشكيل شده است تا اتالف انرژي به مقدار كمينه خود  ،اندرنگ و عايق از هم جدا شده وسيلهبههايي كه هورقهسته از 

هاي خاطر اتالفهتر است (ب. توان خروجي يك مبدل الزاماً از توان ورودي كمباشدمي نماد يك مبدل با هسته آهني 2شكل 
ناشي از سختي پسماند مغناطيسي هسته و ...). يك مبدل آرماني كه در آن هيچ  هاي مبدل، اتالف انرژيپيچحرارتي در سيم

كنيم دو و فرض مي كردهپيچ اوليه وصل به دو سر سيم 1Vگيريم. يك چشمه ولتاژ متناوب نوع اتالفي وجود ندارد در نظر مي
 كند. القاگر عمل ميپيچ اوليه مانند يك ثانويه باز است و سيمپيچ سيمسر 

 

 .): نماي ساده مبدل با هسته آهني2شكل(
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پيچ ثانويه در دو سر سيم 1Vپتانسيل پيچ اوليه، يك اختالف، تغيير شار مغناطيسي ناشي از سيميفاراد يطبق قانون القا
 داريم: ،باشد 2Nو ثانويه  1N پيچ اوليهكند. اگر تعداد دورهاي سيمايجاد مي

 

-پيچهاي اهمي سيم. چون مقاومتباشندمياوليه و ثانويه هاي پيچسيمهاي القايي در دو سر هنيروي محرك 2V و 1Vكه 
 توان نوشت:، ميدر نظر گرفته شده استهاي اوليه و ثانويه برابر صفر 

 
12 شود. اگرورماتور ناميده ميـل ترانسفـضريب تبدي 21Kكه NN 12 داريم ،باشد � VV        مـده گوئيـو مبدل را افزاين �

)121�K(.  12و در صورتي كه NN 12 باشد داريم  VV 121و مبدل را كاهنده گوئيم ( K.( 

است و  1iثر اوليه برابر ؤگذرد، جريان ماز آن مي 2iثري برابر مؤثانويه وصل شود، جريان  پيچسيم  به دو سر Rاگر مقاومت 
 توان نوشت:مي

 داريم: 3و  2 از معادله

شود كه در مبدل افزاينده، افزايش ولتاژ با كاهش جريان همراه است و بالعكس. همچنين از روابط از رابطه اخير نتيجه مي
 داريم:باال 

مقاومت كم در مدار ثانويه هم ارز با قرار دادن يك مقاومت بزرگ  هاي كاهنده، قرار دادن يكدهد كه در مبدلنتيجه مي
مقاومت كننده (با هاي راديويي براي اتصال آخرين طبقه تقويتدر مدار اوليه است و برعكس. از اين رو براي مثال در گيرنده

شود و براي اتصال امواج دريافت شده از آنتن به زياد) به بلندگو (كه مقاومت آن كم است) از يك مبدل كاهنده استفاده مي
 شود.كننده گيرنده از مبدل افزاينده استفاده مياولين طبقه تقويت

 بازده�

 شود.ير محاسبه مينسبت توان خروجي به ورودي را بازده مبدل گويند. درصد بازده از رابطه ز
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توان اين تلفات كه شامل اتالف پسماند، جريان فوكو، پراكندگي شار و و نمي هاي تجاري، اتالف انرژي وجود دارددر مبدل
 تر است.كم در صد 100رو بازده از شود را به صفر رساند. از اينها ميپيچمقاومت سيم

 نحوه انجام آزمايش 

 تحقيق قانون فاراده و جريان القايي الف)

(يا آمپرسنج  پيچي را كه در اختيار داريد به دو ترمينال ورودي گالوانومتربراي مشاهده چگونگي تشكيل جريان القايي، سيم )1
پـيچ حركـت   ر داخـل سـيم  را كه در اختيار داريـد د  اي شكلرباهاي تيغهمتصل كنيد. يكي از آهن 3مطابق شكل حساس) 

ش را با دورهاي مختلف تكـرار  در جدول يادداشت كنيد. آزماي ،شوددهيد. مقدار تقريبي جرياني كه در اثر حركت ايجاد مي
 كنيد.

 

 گيري جريان القايي در اثر حركت آهنربا.ه): انداز3شكل(

 شود؟: اين جريان چه نام دارد و چرا ايجاد مي1 الؤس �
 شود. چرا؟پيچ بكشيد جهت عبور جريان عكس ميرا سمت خارج سيم: آهنربا 2سؤال  �
يـد كـدام رابطـه نظـري     ؤگيريد؟ اين نتيجـه م پيچ مياي در مورد رابطه جريان القايي با تعداد دور سيم: چه نتيجه3سؤال  �

 است؟
 

 
 
 
تر اين كار را انجام دهيـد. بـا تكـرار آزمـايش، اثـر      پيچ ببريد و بار ديگر با سرعت بيشداخل سيمبار آهنربا را آهسته به يك )2

 آوريد و يادداشت كنيد.  دستبهكندي و تندي حركت را بر مقدار جريان القا شده 
 ثر است؟ؤ: چرا تندي و كندي حركت آهنربا در مقدار جريان القا شده م4سؤال  �
ا يادداشـت كنيـد.   پيچ نزديك كنيـد. مقـدار جريـان القـايي ر    را روي يكديگر قرار داده و به سيم هاي همنام دو آهنرباقطب )3

 پيچ نزديك كنيد و جريان را يادداشت كنيد.ها را با همان سرعت به سيمدو آهنربا يكي از آنجاي  اكنون به
بريـد اخـتالف   هنگامي كه يك آهنربا را بكـار مـي   بريد، مقدار جريان القا شده با: چرا وقتي كه دو آهنربا را بكار مي5سؤال  �

 دارد؟
 : در مورد نسبت اين دو جريان بحث كنيد.6سؤال  �
پيچ نزديك كنيد. مقدار جريان القـايي را يادداشـت كنيـد و    هاي ناهمنام دو آهنربا را روي يكديگر قرار داده و به سيمقطب )4

 .حالت قبل مقايسه و بحث كنيد نتايج را با

  N پيچتعداد دور سيم 
  I (برحسب درجه)جريان القايي 
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پـيچ اول  پـيچ دوم را در امتـداد سـيم   طور متوالي به يكديگر متصل كنيد و سيمهپيچ را بري، كليد و سيمبات 4 مطابق شكل )5
ترتيب دو مدار الكتريكـي، مسـتقل از يكـديگر    اين) متصل كنيد (بهمترآمپر(يا ميكرو را به گالوانومتر قرار دهيد و دو سر آن

دهد و پس از آن عقربـه بـه   اي را نشان ميلحظه كه عقربه گالوانومتر عبور جريان خواهيد ديد ،هستند). كليد را وصل كنيد
دهد كه عكس جريان قبـل اسـت و   گردد. كليد را قطع كنيد، خواهيد ديد دوباره عقربه عبور جرياني را نشان ميصفر بر مي

گـردد.  پس از آن عقربه به جـاي خـود بـر مـي    
قطع و وصل)  حالت (مقدار جريان را در هر دو 

 يادداشت كنيد.
پـيچ دوم  : علت پيدايش جريان در سيم7سؤال  �

 آيد؟وجود ميهچيست؟ چگونه ب
 

 

 

 

 

جريان القايي چـه  ها را يادداشت كنيد مقدار و جهت پيچ را به يكديگر نزديك كنيد و آزمايش قبل را تكرار و جرياندو سيم )6
 كند؟تغييري مي

 دهد؟پيچ دوم قرار دهيد و آزمايش را تكرار كنيد. چه تغييري در مقدار و جهت جريان رخ ميهسته آهني را درون سيم )7
. ين درجـه قـرار دهيـد   تـر كمروي متصل و ولتاژ منبع را  منبع تغذيه ولتاژ متناوبپيچ اول را به ري را قطع نموده و سيمبات )8

 مقدار جريان چگونه است؟ بحث كنيد.جهت و 
 

 مبدل كاهنده و افزاينده ب)

متـر را  را ببنديد و هر دو ولـت  5شكل مدار  ،مترو ولت منبع تغذيه ولتاژ متناوبشكل،  Uپيچ، هسته با استفاده از دو سيم )1
كنيـد هـر دو ولتـاژ    اعمال مـي  منبع تغذيه ولتاژ متناوبهشت ولتاژ مختلفي كه توسط  يبه ازاقرار دهيد.  ACروي حالت 

  اوليه و ثانويه را در جدول يادداشت كنيد.

 
 گيري ولتاژ اوليه و ثانويه.ه): انداز5شكل(

....1 �N                                            ....2 �N مبدل افزاينده 
        � �VV1 
        � �VV2 

        
1

2
21 V

VK � 

G

 .پيچگيري جريان القا شده توسط سيمهانداز): 4شكل(



 

 

آوريد و با مقدار نظري مقايسـه   دستبهبا رسم نمودار ولتاژ ثانويه بر حسب ولتاژ اوليه و محاسبه شيب آن ضريب تبديل را  )2
 كنيد. دليل اختالف چيست؟ همچنين نوع مبدل را مشخص كنيد.

مراحل قبل را تكرار و نتايج را در جدول يادداشت كنيد. با محاسبه شيب نمـودار ضـريب   پيچ را عوض كنيد و جاي دو سيم )3
 تبديل و نوع مبدل را مشخص كنيد.

....1 �N                                      ....2 �N مبدل كاهنده 
        � �VV1 
        � �VV2 

        
1

2
21 V

VK �

 
ريان مختلف جدول زير را ج هشت ايو به از بصورت سري قرار دهيد ايعقربه دو آمپرمترمترها جاي ولتبه 6 همانند شكل )4

 كامل كنيد.

 
 گيري جريان اوليه و ثانويه.ه): انداز6شكل(

 

....1 �N                                            ....2 �N دل افزايندهمب
        )(1 AI 
        )(2 AI 

        
1

2

I
I

 

 
 را بيان كنيد.با رسم نمودار جريان ثانويه بر حسب اوليه رابطه مربوطه را تحقيق و دليل اختالف  )5
هشت ولتـاژ مختلـف جـدول را     يبه مدار مبدل افزاينده اضافه كنيد. به ازا 7وات) را مطابق شكل  25كننده (المپ مصرف )6

 اي استفاده شود.مترها ديجيتالي و آمپرمترها عقربهولت كامل كنيد و بازده مبدل را محاسبه نمائيد.
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 خروجيگيري توان ورودي و ه): انداز7شكل(

 آوريد. دستبهبا رسم نمودار توان خروجي بر حسب توان ورودي بازده مبدل را  )7

 

 تكاليف�

 ها به چه عواملي بستگي دارد؟تلفات در مبدل  .1
 توان توجيه كرد؟اين اختالف را چگونه ميگيري شده با مقدار نظري اختالف دارد؟ چرا شيب اندازه  .2
 اليه است؟صورت اليههچرا هسته آهني ترانسفورماتورها ب .3
 هاي آهني در هنگام انجام آزمايش چيست؟دليل صداي هسته  .4
تـرين شـيب خطـاي نسـبي بـازده را محاسـبه       ترين و كمبا محاسبه بيش .5

 نمائيد؟
 كاربرد آن كدام است؟هاي فوكو چيست؟ جريان .6
 

 
  

....1 �N                                            ....2 �N مبدل افزاينده 
        � �VV1 
        )(1 AI 
        � �VV2 
        )(2 AI 
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 مطالعـه آزاد

  

 بلندگو

شود. در مشاهده مي 1ساختمان داخلي يك بلندگوي ديناميك 1پيچ در بلندگو است. در شكل يكي ديگر از كاربردهاي سيم
 گويند.علت به آن بلندگوي ديناميك ميينهمپيچ حركت كرده و بهيمگنال صوتي، يك سياين نوع با اعمال س

 
 مداري بلندگو): ساختمان و سمبل 1شكل (

شـود.  كت كرده و صدا ايجاد ميپيچ، مخروط مزبور حريك مخروط مقوايي متصل است كه با حركت سيم پيچ مزبوربه سيم
 شـكل قـرار دارد.  اي اسـتوانه  PM(2( رباي دائـم آن يك آهني مقوايي پيچيده شده و درون پيچ بلندگو بر روي يك استوانهسيم
پيچ عبور كند ميدان مغناطيسي آورد. وقتي جريان صوتي از سيموجود ميپيچ بهدر داخل سيم رباي مزبور ميدان يكنواختيآهن

پيچ به جلو و يا عقـب  پيچ با ميدان مغناطيسي آهنربا مخالفت و يا موافقت نموده و در اثر عمل موتوري سيمايجاد شده در سيم
-گردد و صدا ايجـاد مـي  شدن متناوب هوا ميه و باعث فشردهپيچ به مخروط مقوايي بلندگو اعمال شدرود. اين حركت سيممي

 شود.

آل بلنـدگويي اسـت   هستند، بلندگوي ايده KHz 20تا  Hz 20ي فركانسي بين از آنجايي كه امواج شنوايي داراي محدوده
علـت در  همـين داشته باشد بهعت ستواند پاسخ فركانسي به اين وكه داراي پاسخ فركانسي مزبور باشد. اما عمالً يك بلندگو نمي

و  4، ميـدرنج 3ترتيب به ووفرشود كه بهبردن كيفيت صدا از دو يا سه بلندگو استفاده ميقيمت براي باالگراني هاي صوتدستگاه
به بـاال را   KHz 8را ميدرنج و  KHz 8 تا Hz 500را ووفر از  Hz 500ها تا حدودي فركانسمحدوده باشند.مشهور مي 5توييتر

 نمايد. توييتر پخش مي

 
 

 
1 Dynamic 
2 Permanent Magnet 
3 Woofer 
4 Midrange 
5 Tweeter 


