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ترانسفورماتور چیست؟

انست، امروزه ترانسفرماتور را می توان یکی از کلیدی ترین عناصر قدرت و شبکه انتقال د

ور با کمترین می توانیم برق را از محل تولید به دورترین نقاط کشترانسفورماتور به لطف 

و پرجمعیت تلفات انتقال دهیم و حتی در مسیر این انتقال به روستا ها و مناطق کم جمعیت

وح ولتاژ مختلف اغلب برای تغییر سطترانسفورماتور، . با ترانس دیگری برق رسانی نماییم

.می رودبه کار 

ا زبان ساده در این پست می خواهیم به بررسی ترانسفرماتور بپردازیم، بررسی که بامروز 

یطی و هر تا اگر در هر شراشمرد، نوشته شده و تنها موارد کلیدی و البته مهم را برخواهیم 

.با خیالی آسوده ما را همراهی نماییدهستید، سطح دانشی 
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دون تغییر نوع ترانسفورماتور یا ترانسفورمر مبدل هایی هستند، که انرژی الکتریکی را ب

.انرژی، با مقادیر مختلف در اختیار مصرف کننده قرار می دهند

ر انواع خصوصیت به مهندسین برق این امکان را می دهد تا وسایل الکتریکی را داین 

.مختلف با جریان ها و ولتاژهای گوناگون طراحی کنند

تفاده از باشد، با اسبدین طریق در مواقعی که احتمال خطر برق گرفتگی وجود داشته 

.باشدداشته وسایلی را با ولتاژ کم طراحی کنند که خطر برق گرفتگی نترانسفورماتور 

یافت، استفاده از ترانسفورمرها برای نخستین مرتبه در شبکه های قدرت رواجگرچه 

ا شاهد ولی با ظهور و گسترش علم الکترونیک قدرت، امروزه در بسیاری از دستگاه ه

.حضور این عنصر حیاتی هستیم
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اساس کار ترانسفورماتور

لقا ا” در سه کلمه ساده می توان تمام اساس کاری یک ترانسفورماتور را شرح داد و آن 

اما چطوری؟.باشدمی ” الکترو مغناطیسی متقابل 

گر باشند و اگر دور یک هسته از جنس آهن دو دسته سیم پیچ داشته باشیم که مجزا از یکدی

یه اول)مدار اول در جاری شده که جریان به سیم پیچ اولیه ولتاژ بدهیم بدین صورت 

، شودل مغناطیسی در اطراف سیم پیچ اویک میدان موجب به وجود آمدن ( ترانسفورماتور

اژ در موجب به وجود آمدن یک ولتنوبه خود و به واسطه هسته این میدان مغناطیسی به 

اد یک مدار دوم می شود که با اضافه کردن یک بار به مدار دوم این ولتاژ می تواند به ایج

انویه چقدر حال اینکه تعداد دور و قطر سیم های سیم پیچ اولیه و ث. جریان ثانویه بینجامد

انها در این باید باشد، بستگی به ولتاژ و جریان مورد نیاز ما دارد که از بیان روش محاسبه

.پست صرف نظر میکنیم
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انواع مختلف ترانسفورماتور

.ترانسفورماتور را از نظر تبدیل سطح ولتاژ میتوان به سه دسته تقسیم کرد

دار ولتاژ در این نوع از ترانس ها ولتاژ خروجی بیشتر از مق: ترانسفورماتور افزاینده-1

220/2200مانند . ورودی میباشد و قاعدتاً جریان خروجی کمتر از جریان ورودی است

ولتاژ کاهش می دهد، یعنیرا ترانسفورماتور کاهنده ولتاژ : ترانسفورماتور کاهنده-2

اولیه این نوع سیم  پیچ تعداد دور در . خروجی آن پایین تر از ولتاژ ورودی است

KV63KV /132مانند  . ترانسفورماتور از تعداد دور سیم پیچ ثانویه آن بیشتر است

ایل به منظور برای ایزوله سازی الکتریکی وسترانس از این نوع : ترانسفورماتور ایزوله-3

.ی آوردو تغییری در سطح ولتاژ به وجود نماز برق گرفتگی استفاده می شودجلوگیری 
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ترانسفورماتور ابزار دقیق

ن ای. از این نوع ترانسفورماتور در اندازه گیری ولتاژ و جریان باال استفاده می شود

ند که به ترانسفورماتورها ولتاژ و جریان را پایین می آورند و به یک محدوده ایمن می رسان

.راحتی از طریق ابزارهای اندازه گیری معمولی اندازه گیری می شود

:داردوجود ( اندازه گیری)دو نوع ترانسفورماتور ابزار دقیق 

اندازه گیری جریان های بسیار بزرگ در CTجریان یا ترانسفورماتور : جریانترانسفورماتور 

.استفاده می شود

. تفاده می شوداسولتاژ  برای اندازه گیری ولتاژهای باال ترانسفورماتور : ولتاژترانسفورماتور 

.  ل می شودبرای انجام این کار، سیم پیچ اولیه ترانسفورماتور در روی خطوط ولتاژ باال متص

.می شوندمتصل در طرف ثانویه نیز، تمام ابزارهای اندازه گیری 
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کاربرد ترانسفورماتور

دستگاه مدارها وترانسفورماتور ها بطور بسیار وسیعی در مدارهای وسایل الکترونیکی و 

یاز جهت خودکار یا اتوماتیک و راه اندازی موتورهای الکتریکی و تطبیق ولتاژ مورد نهای 

تناوب، و مبدل های جریان دائم به جریان میکسوسازها تغذیه مصرف کننده هایی از قبیل 

ه فازه چندین فازه از دستگاههای دو فازه و سدستگاه های شارژ کننده های باطری و ایجاد 

درت یعنی همچنین در سیستم های قدرت به منظور باال بردن ولتاژ برای انتقال اقتصادی قو 

.پایین آوردن ولتاژ به مقادیر مورد نیاز بکار می رود

ریکی و در همچنین ترانسفورماتور یک وسیله بسیار ضروری در مدارهای اندازه گیری الکت

تاژ زیاد بعنوان یک مجزا کننده مدار با ول. مدار های جوشکاری و کوره های الکتریکی است

اه از مدارهای با ولتاژ پایین و حذف کننده مولدهای مستقیم جریان در یک مدار دستگ

.رودانرژی نیز بکار می 



رو برای مشاهده آموزش های بیشتر پیج ما

.فالو و الیک کنید
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