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، ماده اي است كه باالترين نفوذ پذيري، باالترين چگالي شارمدار مغناطيسیماده ايده ال براي
. اشباع و نيز كمترين تلفات هسته را دارا باشد

يد براي يك كاربردمالحظات اقتصادي، همراه با خصوصيات عملكرد ماشين، ماده اي را كه با  
. معين مورد استفاده قرار گيرد، تحميل مي كنند

مواد مغناطيسي نرم بدون  
سيليكون و نسبتاً  ارزان

 مشخصات متوسطبا

مواد گران تر با عملكرد بهتر
به منظور محدود كردن ابعاد

و تلفات ماشين

مواد مهندسي برق

 كسراسب بخاررموتو

فرکانس باالرموتو



: یکی از شاخصهاي مهم در انتخاب مواد مغناطیسی نرم تلفات آهنی است   

تلفات آهنی

تلفات هيسترزيس ناشي از نوعي اصطكاك درون مولكولي : تلفات هيسترزيس
اين تلفات در هر سيكل با سطح احاطه شده توسط حلقه هيسترزيس دريك. است

ماده متناسب است

جريانهاي الكتريكي گردشي كه در يك ورق هادي در : تلفات جريان گردابي
تواني را توليد مي كنند كه به  ،معرض ميدان مغناطيسي متناوب، القاء مي شوند   

  صورت گرما تلف مي شود
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مواد مهندسي برق

  ٣٥/٠-٦٥/٠ mmبينبا ضخامتعايق شده ورقهايهرتز، استفاده از۵۰روش کاهش تلفات در فرکانس
.ميباشد

 ساختهرت دا، ورقهاي نازكتري كه از آلياژهاي مخصوص يا از فوالدهاي الكتريكي جه هرتز۴۰۰ در فركانس
.شده است، به كار برده مي شود



)براي كاهش مقاومت مغناطيسي مدار(پذيري باالنفوذ•

  )براي به حداقل رساندن حجم و وزن قطعات آهن(چگالي شار اشباع باال•

 )به دليل تأثيرگذاري تلفات روي راندمان و افزايش دما(تلفات پايين•

 بين داشتن تلفات كم و   بعالوه. در عمل، بهينه سازي همه اين ويژگيها در يك ماده تنها غير ممكن است
 .نفوذ پذيري زياد، تضاد و ناسازگاري وجود دارد

مواد مهندسي برق

:مواد مغناطیسی نرم به کار رفته در ماشینهاي الکتریکی   خواص ایدآل



مواد مهندسي برق

کم) فوكو(جريان گردابي

کمهيسترزيستلفات

نفوذ پذيري زياد

مقدار زياد آلياژ
اندازه ريز ذرات

ماده نازك
بافت خوب
ماده ضخيم

ناخالصي كم
ندازه درشت ذراتا

بي نظمي هاي كم در سطح
مقدار كم آلياژ

اندازه ريز ذرات

بافت خوب

ناخالصي كم



مقاومت افزايش مي يابد        •
نيروي پسماند زدا به طور چشمگيري كاهش مي يابد            •
. تپايداري خواص مغناطيسي براي مدت زمان خيلي بيشتري افزايش خواهد ياف                 •

   اما،   ش يابد  وجود سيليكون باعث مي شود كه چگالي شار اشباع به اندازه ناچيزي كاه              اگر چه  •
   .است برابر٤ درصد سيليكون نسبت به آهن خالص،  ٣آهن آلياژي بامقاومت اهمی

 درصد سيليكون به آهن آن را شكننده مي كند و كار با آن بسيار                 ٥افزودن تقريباً بيش از    •
 درصد   ٤/٣اين مسئله ماكزيمم مقدار سيليكون را در مواد تجاري به ميزان            . سخت خواهد شد   
)  درصد براي فوالد جهت دار        ٢/٢مقدار مينيممي در حدود     (محدود مي كند  

مواد مهندسي برق

:شددرصد كمي سيليكون به آهن نرم موجب بهبود چندين ويژگي در آهن خواهدافزودن 



Tran-
CorH١١/١ -- ٢٧/٠

٠١/١ -- ٢٣/٠

۵٧/١ ١١/١ ٣۵/٠

٢۴/١ ٨۵/٠ ٢٧/٠

-- ٧٧/٠ ٢٣/٠ Armco 
oriented

-- ٧٠/٠ ١٨/٠

درتلفات هسته
T۷/۱و Hz۵۰

تلفات هسته در
T۵/۱و Hz۵۰ )mm(ضخامت نام تجاري

خواص فوالدهاي جهت دار آرمكو

مواد مهندسي برق



ASTM, A677, A677M (1984ASTM, A665 (1984)آمريکا

BS6404. Pt. 8, 8.2-8.4 (1986)BS6404. Pt. 8, 8.7 (1986)انگليس

JIS C 2552 (1978)JIS C 2553 (1978)ژاپن

DIN 46 400. Pt. 1 (1983)DIN 46 400. Pt. 3 (1983)آلمان

NF C 28-900 (1983)NF C 28-920 (1983)فرانسه

IEC 404-8-4 (1986)IEC 404-8-5 (1986بين المللی )

Euronorm106 (1984بين المللی )Euronorm107 (1984 )

جهت دارغير جهت داركشور  
استانداردهاي فوالدهاي الکتریکی   

مواد مهندسي برق



ه آن، هر ماده با دو عدد که خط فاصله بین آنهاست و یک حرف که عددي همراIEC  86-404براساس
. است شناخته می شود

A5 35 – 250

 :نوع و كالس ماده
مواد به ترتيب نمايانگرEوA ،Dحروف

كامل، نيمهپرداخته:غير جهت دار
پرداخته و ورق آلياژي

 مواد به ترتيب برايP وN،Sحروف
با تلفات معمولي، با تلفات: جهت دار

كاهش يافته و با نفوذ پذيري باال

 برابر ضخامت ورق  100
 برحسب میلی متر  

)w /kg(  برابر تلفات   100

 فرکانس۱/۰

مواد مهندسي برق



N5 27 – 089

با تلفات معموليماده جهت دار

میلی متر   27/0  ضخامت ورق

)w /kg  (89/0تلفات

 هرتز۵۰فرکانس

M4كد جديد براي ماده نوع **  

مواد مهندسي برق



 تـسال را دارا     35/2 بیشترین چگالی شار اشباع، به طور معمول         )پرمندور( کبالت   -آلیاژهاي آهن
.می باشند

49 و پرمندور24پرمندور: زدارنددو نوع متمای

کبالت است ساخت و فرم دهی قطعات پیچیـده، ماننـد قطعـات    % 24 شامل   24آلیاژ پرمندور   
 ارزانتر است49نسبت به پرمندور. استقطب مغناطیسی امکان پذیر

چنـین  . . بهتـري داردخواص مکانیکی.  استوانادیوم% 2کبالت و% 49 شامل  49آلیاژ پرمندور   
مـا و بعـضی موتورهـاي       آلیاژي علیرغم هزینه باالي آن، کاربردهاي مهمی در ژنراتورهـاي هواپی          

زن را ممکـن مـی    هرتز دارد که در آنها چگالی شار اشباع باال، صـرفه جـویی در حجـم و و     400
.  به طرز قابل توجهی بیشتر می باشد49نفوذ پذیري نسبی پرمندور. سازد

مواد مهندسي برق

: آلیاژهاي ویژه و ورقهاي فركانس باال



مواد مهندسي برق

۸۰۷۰۷۰۹۵ چگالي   

۴۰/۰۲۰/۰مقاومت مخصوص   

ماكزيمم نفوذ پذيري   
نسبي

۷۰۰۰۲۰۰۰

T(۳۵/۲۳۵/۲(  اشباعشار

آلياژ
مشخصه

۲٤پرمندور٤٩پرمندور

( )mΩµ

( )3m/kg

خواص معمول آلیاژهاي پرمندور



مواد مهندسي برق

 درصد نیکل و مقدار کمی از فلزات          80 تا  30 که بین   )Permalloy(  نیکل  -آلیاژهاي آهن   
 در بین همه مواد تجاري شده، آلیاژهاي مذکور باالترین نفوذپذیري              .دیگر را شامل می شوند    

.و کمترین پسماند مغناطیسی را دارند       

  3/1تا  )  درصد نیکل  36براي  (  تسال7/0معموًال بین. چگالی شار اشباع آنها بسیار پایین است           
)  درصد نیکل  78براي   (تسال

 هرتز   400 که عمدتاً براي کاربردهاي دفاعی و کار در فرکانس           acبعضی از سروموتورهاي دو فاز       
 نیکل استفاده می کنند  –طراحی شده اند، از ورقهاي آهن         

ایش و خوردگی، در مقابل         در این قبیل کاربردها، مزایاي تلفات کم و مقاومت زیاد در برابر فرس             
.معایب قیمت باال و سطوح اشباع پائین از اهمیت بیشتري برخوردار است                



مواد مهندسي برق

:فلزات غير بلورين
بورون،    (، نيكل و يا كبالت همراه با يك يا چند تا از شبه فلز               )  درصد٨٠حدود(آهن   آلياژهاي   اين مواد از   

.  توليد مي شوند   هستند که از طريق خنک سازی سريع         )سيليكون و كربن

مزایا  

) درصد تلفات هسته فوالدهاي الکتریکی جهت دار30( کمترتلفات هسته

 کمتر از مقادیر متناظر براي فوالدهاي الکتریکی)کمی(پسماند زدایی

 بیشتر از مقادیر متناظر براي فوالدهاي الکتریکی)کمی(نفوذپذیري

معایب  

)  تسال5/1( چگالی شار اشباع پایین

)  میلی متر   0/ 04 تا025/0(ناشی از نازکی ورقه ها) 75/0(ضریب فشردگی کم

)راکول80معموالً باالتر از(سختی بسیار زیاد



مواد مهندسي برق

در ترانسفورماتورها معمول شده است اما بخاطر دشواریهاي                  فلزات غیربلورین،     اکر چه کاربرد      
.ماشینکاري از آنها در موتورها استفاده نشده است          
 درصد از کل تلفات بار       40 تا30تلفات هسته بین  . اولین تالشها در این زمینه براي موتورهاي تکفاز بود           

این   . درصد در ماشینهاي چند فاز را شامل می شود           15کامل در موتورهاي تک فاز، و معموًال         
تورهاي تک فاز منافع          مسئله بیانگر این امر است که به کارگیري هسته هاي غیر بلورین در مو                

.بیشتري را در بر خواهد داشت     

 وات صورت گرفته است، که         370 هرتز و  60 قطب،   4 دو موتور القایی تک فاز،     عملکردبینمقایسه اي  
از    بهره می گیرد و دیگري      )93/0با ضریب فشردگی     (یکی از آنها از هسته فوالد الکتریکی مرسوم      

  )67/0ضریب فشردگی    با( هسته غیر بلورین   

 .



مواد مهندسي برق

3864(% )راندمان یک چهارم بار           

6578(% )راندمان بار کامل        

kg (38/3( وزن هسته

mm(4/449/88(طول

موتور
مشخصه

با هسته غیر بلورین    با هسته فوالد الکتریکی    
غیر بلورین هاي معمول وبا هسته   وات370 موتوردومقایسه بین  



مواد مهندسي برق

:جمع بندي
 را    ورد نظرکه تا حد امکان اقتصادي بوده و مشخصات فنی م    انتخاب مواد هسته بگونه اي صورت میگیرد       

:  بنابر این     .برآورده نماید   

 قیمت پائین و     معموال پایین داشته و       بازده    که  موتورهاي کسر اسب بخار وسایل خانگی            براي  •
 غیر جهت دار، عاري از سیلیکون        وادم، از   مناسب براي تولید انبوه، داراي اهمیت نخست می باشد            

.    استفاده میشود  D5 50-890  و نیمه پرداخته مانند   
 درصد است     ٧٠ معموالً در حدود     W٢٥٠زير     بازده   ( فاز معمول    ٣موتورهاي القایی      براي  اگر چه  •

 از فوالدهاي الكتريكي       ، عموماً  ) درصد افزايش مي يابد         ٩٠ به بيش از       های باالتر   و براي موتور   
..استفاده ميشود وات بر كيلوگرم     ٤باتلفات كم و غير جهت دار با تلفات هسته اي در حدود           

 هرتز محدود  ٤٠٠ فركانس    كاربرد فوالدهاي الكتريكي جهت دار و آلياژهاي ويژه، به ماشينهاي با               •
. كار مي روند    در بعضي از توربوژنراتورها و ماشينهاي بزرگ با راندمان باال نيز به                    . مي گردد



مواد مهندسي برق

طراحی می شوند و    )  تسال8/1( معموًال با چگالی شار باال         dcو سروموتورهاي    اي موتورهاي پله   •
این   . به عنوان یک پارامتر اولیه طراحی به ندرت مورد بررسی قرار می گیرد                 ) راندمان   ( بازده  

اما برخی از طراحان       .  کنندموتورها معموالً از فوالدهاي الکتریکی نازك غیر جهت دار استفاده می             
از ورقهاي مغناطیسی جهت دار استفاده می کنند       

مدار مغناطیسی که حامل       مواد هسته غیر الیه الیه و به صورت یکپارچه معموالً در بخشهایی از                •
این مواد    .، مورد استفاده قرار می گیرند     dcشار ثابت می باشند مانند قطب هاي میدان ماشینهاي               

در این موارد مواد      . ر باشند  خصوصاً در مقادیر زیاد چگالی شار باید از نفوذپذیري باالیی برخوردا                      
در قطبهاي میدانی که کاهش هزینه مهم بوده و           (چدن   : اصلی که مورد استفاده اند، عبارتند از        

در کفشکهاي قطب آهنرباهاي        (آهن خالص و آهن سیلیکون دار     ) اضافه وزن قابل تحمل می باشد        
).اجزاء قطب   (و فرو کبالت    ) قابها   ( ، فوالد نرم   )dcالکتریکی   



مواد مهندسي برق

این کار اقتصادي تر میباشد. یکنندمعموال تولید کنندگان موتورهاي الکتریکی ورقهاي پانچ شده را تهیه م•



مواد مهندسي برق

روکشهاي عایقی فوالدهاي مغناطیسی    •

( )mµ

( )2cmΩ

ضخامت روکش

)یک طرف(مقاومت

خوبخوبکمقابلیت جوش خوري  

مقاومت در برابر فرسایش و
خوبخوبخیلی خوب   خوردگی   

 درجه  850 درجه  180 درجه  180) به طور دائم(مقاومت گرمایی

١٠< ٥٠٩٠

١١-٢٢-٨

 طرفه2 طرفه2 یا1طرفه2 یا1روکش

نوع روکش

    خواص  
فسفات  صمغ مصنوعیصمغ فنلی



مواد مهندسي برق

.  را تشکیل می دهندات و اتصاالت الکتریکی در ماشین الکتریکی، مدارهاديمواد
: خواص زیر را داشته باشدماده ایده ال براي این منظور، ماده اي است که

هدایت  الکتریکی باالترین•

ضریب مقاومت حرارتیکمترین•

)  تیغه هاي کموتاتورمثل(جهت ساخت سیمهاو سایر قطعات پیچیده     استحکام مکانیکی کافی•

 مقاومت الکتریکی پائین براي اتصال مطمئن همراه با قابلیت جوشکاري و لحیم کاري خوب•

.دمواد هادي مورد استفاده عموما مس و آلیاژهاي آن و آلومینیوم میباشن



مواد مهندسي برق

:مس و آلیاژهاي آن

به سبب.  غلتک کاري و پرداخت را داردمس فلزي است به شدت نرم و قابل کشش که قابلیت قالب ریزي، چکش کاري،•
.تریکی در سیم پیچی ماشینهاي الکتریکی استرسانایی الکتریکی باال و خواص مکانیکی عالی، مس رایج ترین هادي الک

گاهی اوقات آلیاژهایی با مقاومت بیشتر و. یک مزیت است اما داراي اهمیت کمتري است رسانایی باالي مساگر چه•
پرداخت شوندگی بهتر نسبت به مس، مورد استفاده قرار می گیرند

. گرد با روکش عایقی استفاده می شودبه طور کلی براي سیم پیچهاي ماشینهاي الکتریکی کوچک از سیمهاي مسی•
به کار برده نمی شوند)  ولت500تا حد(هادیهاي مستطیلی معموالً براي ماشینهاي کوچک با ولتاژ پائین

دلیل این امر اساساً به. ، نیز مس به کار برده می شودdc وacبراي ساخت تیغه هاي کموتاتور در موتورهاي با کموتاتور•
کان پذیر بوده و ضمناً در تماس باآن خاطر است که رعایت تلورانس هاي الزم براي ساخت دقیق، توسط مس ام

. جاروبکهاي کربنی نیز رفتار خوبی دارد



مواد مهندسي برق

:مسآلیاژهاي

دگی    درصد بریلیوم به مس، آلیاژي با مقاومت بهتر در برابر فرسایش و خور      5/2 تا1افزودن•
 برابر   6 تا  3مقاومت چنین آلیاژي بین  . تولید می کند که می تواند به شکل فنر و نوار درآید       

 جاروبک به کار  مقاومت مس می باشد و براي ساختن فنرهاي حامل جریان و نگهدارنده هاي  
.می رود

 درصد کادمیوم، خشک تر، سخت تر و داراي نیروي کشش       1/1 کادمیوم، شامل  - آلیاژ مس•
مقاومت آنها نسبت به مقاومت مس کمی   . بیشتري نسبت به مس کامالً کشیده شده هستند    

مس کادمیوم دار گاهی اوقات براي ساخت تیغه       . بیشتر است، و با شعله لحیم کاري می شوند   
.هاي کموتاتور و میله هاي قفس روتور به کار برده می شود      

است   )  درصد روي34 درصد مس و   66( نقره و آلیاژ برنز  -آلیاژ مسآلیازهاي مس شامل    دیگر•
  . معموالً در ماشینهاي الکتریکی کوچک به کار برده نمی شوند      که
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: آلومینیوم

براي قالب ریزي    (ردآلومینیوم سبکتر و ارزان تر از مس می باشد و دماي ذوب پایین تري دا        •
).ساده تر است

 درصد رسانایی مس است    60رسانایی آلومینیوم خالص فقط در حدود  •

. ه شوداستحکام مکانیکی کمی دارد و نمی تواند مثل سیمهاي نازك و ظریف کشید     •
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 آلومینیوم مسخواص فیزیکی

٢/ ٨٧٠/ ٨٩وزن مخصوص

١٠٨٣٦٥٨نقطه ذوب

  مقاومت مخصوص

٠٠٠٤/٠/ ٢٠٠٠٣٩ضريب دمايي مقاومت در

  20 درانبساط خطیضریب

٠/ ٠٠٩٣/ ٠٢٢گرماي ويژه  

( )mΩ
810872 −×/ 810171 −×/

31017 −×31023 −×

( )Cg/cal o

( )3/ cmg

( )Co

Co

Co



مواد مهندسي برق

ر ایاالتدر گذشته استاندارد مشخصات سیمهاي آلومینیومی و مسی مورد استفاده د  •
AWG  استفادهSWG بوده و در انگلستان از استانداردمتحده امریکا، استاندارد

.می شده است

استفاده) IEC 182-1( استاندارد بین المللی ازامروزه براي سنجش قطر سیم•
. میشود
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:مواد عایقی

. نسبت به مواد فعال دارندمواد عایقی دماهاي تحمل پایین تري   •

اشین را کاهش می دهد، اما این   کاهش چگالی بارهاي الکتریکی و مغناطیسی، گرماي تولید شده و تلفات م             •
. امر اقتصادي نیست

 ضمن سیستمهاي عـایقی و خنـک        راه حل بهتر آن است که از مواد فعال، به شکل کامل استفاده شده و در               •
.سازي مناسب فراهم شود

ر قابـل تـوجهی روي ابعـاد    پیشرفتهاي اخیر در زمینه صمغهاي مصنوعی و مواد پالستیکی مختلـف تـاثی             •
. ماشینهاي الکتریکی داشته است
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) Y, A, E, B, F, H, C( کـالس  7مـواد عـایقی بـه    ) IEC 85,1994(بر طبق استانداردهاي بـین المللـی   
: هر یک از این کالسها با یک محدوده دمایی، مشخص شده اند. تقسیم بندي می شوند

کاغـذ خـشک، پنبـه یـا ابریـشم، ترکیـب اوره و فرمالدئیـد،        :  درجه سانتی گراد شامل90 تا دماي مجاز  Yکالس  •
.صی دارندکائوچوي طبیعی محکم و مواد مختلف ترموپالستیک که نقاط نرم شدگی مشخ

•A  کاغذ، پنبه یا ابریشم آغشته به روغن یا اندود شده بـا روغـن   :  درجه سانتیگراد شامل105 تا دماي مجاز     کالس
یا فنل فرمالدئید روي هم قـرار داده شـده      جال، یا ورقهاي الیه الیه اي که با خشک کردن طبیعی روغنها و صمغها               
ها و روغنهاي آلی مختلـف بـه کـار گرفتـه     اند، فیبرهاي سلولزي که به نمک اتري تبدیل تبدیل شده اند، پلی آمید   

.شده براي روکش سیمها

•E  فنل فرمالدئید و مالمین فرمالدئید که قالب بندي شده و بـه      :  درجه سانتیگراد شامل   120 تا دماي مجاز     کالس
کیـب پلـی وینیـل، پلـی اورتـان، صـمغها و       صورت الیه الیه همراه با مواد سلولزي روي هم قرار داده می شـوند، تر       
.شده به الکیدروغنهاي اپوکسی، تري استات سلولز، تري فتال پلی اتیلن، روغن تبدیل
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از قبیل میکا، ترکیبات و(مواد نرم و انحنا پذیر معدنی     :  درجه سانتی گراد شامل    130 تا دماي مجاز     Bکالس  •
قیر مخصوص الك، الکید، اپوکسی، فنل یـا مالمـین          : ، که با صمغهاي آلی مناسب     )الیاف سنگ معدن یا شیشه    

.فرمالدئید آمیخته شده و استحکام یافته اند

•F  مشابه کالس   .  درجه سانتیگراد  155 تا دماي مجاز     کالسB               امـا صـمغهاي ارائـه شـده بـراي ایـن کـالس 
.الکید، و سایر چیزها-الکید، اپوکسی، سیلیکون: عبارتند از

•H  مشابه کالس   .  درجه سانتیگراد  180 تا دماي مجاز     کالسB      اما با صمغهاي سیلیکون، کائوچوي سیلیکون  .
.اهند گرفتاخیراً چند ماده دیگر نیز عرضه شده اند که در ذیل مورد بحث قرار خو

•C  به تنهایی یا با چسبها یـا  (میکا، سنگ معدن، سرامیک، شیشه.  درجه سانتیگراد180 باالتر از دماي    کالس
.، پلی آمیدها و پلی تترافلور و اتیلن)صمغهاي سیلیکون معدنی
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:عایق مخصوص هادي

نازکی، به کارگیري ساده، مقاومت باال در برابر        : ملزومات اصلی مورد نظر در ماده عایق هادي عبارتند از         •
سایش و خراشیدگی و البته توانایی تحمل فشارها و تنشهاي حرارتی

بـرآورده  ) لعابهـا  (صنوعی مختلفامروزه، این ملزومات بوسیله الیه روغن یا الیه روغنهاي جال دهنده م          •
. می شود

هاي عایق بندي از قبیـل  سیمهاي مستطیل شکل و گرد نیز ممکن است بوسیله الیه هاي روي هم نوار       •
.نوارهاي با الیاف شیشه و نوارهاي کاغذ آمید، عایق بندي شوند

اي الکتریکی کوچـک بوسـیله      ا این وجود، اغلب ملزومات عایق هادیهاي به کار گرفته شده در ماشینه            ب•
.لعابها برآورده می شود
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.

:عایق شیار

در موارد زیر خالصـه  ا می توان   مواد عایق کاري به کار گرفته شده در هر شیار ماشین الکتریکی کوچک ر             
:کرد

)آستر(الیه پوشش شیار١.

)دریچه شیار( روکش لغزنده  ٢.

 گوه شیار٣.

) چند الیه هايواسطه لغزان در سیم پیچی(جدا کننده شیار۴.

 باید در مینـیمم مقـدار        تامین خواص مکانیکی و حرارتی مورد نیاز، حجم سیستم عایق کاري شیار            ضمن•
.تواند ماکزیمم شودب حجم ماده هادي فعال و موثر در شیار تاممکن نگهداشته شود
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:کاغذهاي عایقی

یه هاي مرطوب الیاف پنبه     کاغذهاي فشرده  را می توان با فشرده سازي و تحت حرارت قرار دادن ال              : Aکالس  
این مـواد بـا حـداقل ضـخامتی در حـدود             mm. که مشابه سایر کاغذهاي الکتریکی پردازش شده، تهیه نمود        

بـا ضـخامت   (شیارکاغذهاي فشرده الکتریکی آغشته با صمغها، به عنوان آستر و روکش هاي. تولید می شوند1
mm 25-5  (درجـه  105دماي مجاز ایـن مـواد   . در بعضی از موتورهاي کوچک مورد استفاده قرار می گیرند 

.را نیز تحمل کنندسانتی گراد است اما می توانند براي مدت کوتاه دماهاي بسیار باالتر

B  یل ترکیبی و جذب با عوامـل  ورقه هایی از ماده شبیه پشم مبتنی برتري فتال پلی اتیلن که داراي م             : کالس
ه در عایق شیار مورد توجه قرار میآغشته سازي می باشند که این خاصیتی است که در مواد مرکب به کار رفت         

ود، ممکن است در مرحلـه آخـر و     نوارهاي این مواد در فرم بافته شده و هنگامی که با لعاب آغشته می ش              . گیرد
.تکمیل کلی سیم پیچی مورد استفاده قرار گیرند
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ه پالسـتیک اسـت کـه بـه     محصول تغلیظ و تراکم یافته گلیکول اتیلن و اسید تري فتالیک، یک الیـ          : Fکالس  
الیه هـاي پلـی     . این الیه خواص حرارتی و مکانیکی فوق العاده اي دارد         . عنوان الیه پلی استر شناخته می شود      

 درجه سـانتی  155 درجه سانتی گراد حفظ می کنند و داراي شاخص دماي           175استر خواص خود را تا دماي       
.گراد می باشند

H Du“، در ابتـدا توسـط شـرکت    )کاغذ آرامیـد  (کاغذهاي پالستیکی مبتنی بر پلی آمید آروماتیک: کالس
Pont"  تحت نام تجاري NOMEX    معرفی و مطرح شدند، که داراي خواص شـیمیایی و حرارتـی اسـتثنایی 
. بودند

C Du“الیه هاي پلی آمید در ابتدا توسط شرکت: کالس Pont"با نام تجاري KAPTONمعرفی و مطرح 
الیه هاي نازك پلی آمید.  درجه سانتی گراد خواص فوق العاده اي را ارائه نمودند240-220شدند، که تا دماي    

 موجـود و قابـل   C میکرومتر هم اکنون به صورت گسترده بـه عنـوان یـک مـاده کـالس             50 تا   25با ضخامت   
..دسترسند



: انواع مواد از نظر مغناطیسی   

دیامغناطیسها       

پارامغناطیسها   

فرومغناطیسها   

آنتي فرومغناطیس   

مواد مهندسي برق



فري مغناطیس  

مواد مهندسي برق



:مواد آهنرباي دائم

ایفا می کند قابل مقایسه با یک کاتالیزور در یک  مغناطیسی در ماشینهاي الکتریکی و میداننقشی که انرژي–
. واکنش شیمیایی است

آهنرباي الکتریکی و آهنرباي دائم: میدان مغناطیسی از طریق دو نوع آهنربا میتواند ایجاد شود–

انرژي میدان تحریکاگر چهمیدان مغناطیسی با استفاده از آهنرباي الکتریکی ایجاد شود،هنگامی که–
 با این حال قدري انرژي، تلفات اهمی جریان تحریک، از بین خواهد رفت اماهمچنان باقی می ماند

مورد استفاده   تحریک، میدانماشینهاي الکتریکی براي ایجاددسته اي از  آهنرباهاي دائم دربخاطر برخی مزایا–
.قرار گیرند

مواد مهندسي برق



. مواد مغناطیسی سخت با حلقه هاي هیسترزیس بزرگ می باشند در واقعآهنرباهاي دائم–

با تغییر شدتچگالی شاررفتارزمانی که یک ماده آهنربا در معرض میدان مغناطیسی قرار می گیرد  –
.، مبین خواص ماده مغناطیسی ماده میباشد  در مادهمیدان مغناطیسی

به عنوان چگالی شار باقیمانده یا پسماند  ) H=0( روي حلقه هیسترزیس  2مقدار چگالی شار در نقطه–
.اده می تواند تولید کندماده آهنربا شناخته شده، و نشان دهنده مقدار شار مغناطیسی است که م

مهمترین  کهبه عنوان منحنی مغناطیس زدایی نرمال  شناخته می شود   حلقه هیسترزیس در ربع دوم–
.ناحیه مشخصه آهنربا می باشد

به عنوان پسماند زدایی یامقدار میدان مغناطیسی که در آن چگالی شار در آهنربا به صفر می رسد–
.نیروي پسماند زدا  شناخته می شود

مواد مهندسي برق
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. له هوایی وجود خواهد داشتبا نبودن ماده آهنربا بین قطبهاي مغناطیسی، باز هم خطوط شار در فاص–
که به هر حال( می باشد         شامل دو مولفه است، یکی برابر    ) B(چگالی شار کل در ماده آهنربا–

متعلق به قابلیت ذاتی ماده براي داشتن شار( است     و دیگري چگالی شار ذاتی) در هوا موجود است
)Hل شدهبیشتر نسبت به آنچه که در فاصله هوایی موجود است با شدت میدان اعما  

.نرمال و ذاتی:  ما دو منحنی مغناطیس زدایی داریمبطور کلی–

.ال و ذاتی یکسان استچگالی شار باقیمانده یا پسماند براي هر دو منحنی مغناطیس زدایی نرم–

 اختالف به شیب منحنی مغناطیس   این. بزرگتر از پسماند زدایی نرمال است پسماند زدایی ذاتیاما–
.هر چه شیب بیشتر باشد، اختالف کمتر خواهد بود.  بستگی دارد       زدایی در مجاورت  

مواد مهندسي برق

Hoµ
iB

HBBi oµ−=

cH
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سرامیکها
یا فریتها

آهنرباهايآلنیکوها
خاك
کمیاب

مواد آهنرباي دائم



عایقهاي حرارتی و الکتریکی هستند در حالی که سایر آهنرباها،) سرامیکهاي کامالً مغناطیسی(فریتها–
. هادیهاي فلزي می باشند

رامیکها داراي پسماند کم و نیرويآلنیکوها پسماند نسبتاً زیاد و نیروي پسماند زداي کمی دارند، اما س–
خاك کمیاب، هر دوي اینپسماند زداي نسبتاً زیادي می باشند، در حالی که در مورد آهنرباهاي

. پارامترها بزرگ می باشد

آلنیکوها و آهنرباهاي.  می گیرندسرامیکها به عنوان مواد خام فراوان و خیلی ارزان مورد استفاده قرار  –
از کبالت اما با درصدهاي مختلف استفاده می کنند، در حالی)  ساماریوم–کبالت  (خاك کمیاب-کبالت

اصًال از)  بورون– آهن  –آهنرباهاي نئودیمیوم( خاك کمیاب–که در سرامیکها و آهنرباهاي فریت
. کبالت استفاده نمی شود

.  می باشندIEC 404-8-1)1986(خصوصیات مواد آهنرباي دائم تابع استاندارد بین المللی–

مواد مهندسي برق



 مواد آهنرباي دائم با یک حرف که همراه آن چند عدد می آید، طبقهIEC 404-1بر اساس استاندارد–
. بندي می شوند

.  مشخص می گردند  S طبقه بندي می شوند، در حالی که سرامیکها باRآهنرباهاي آلیاژي با حرف–

 آهنرباهاي آلنیکو را نشان می   R1براي مثال  . عدد اول نوع ماده را در کالس مربوطه نشان می دهد–
) 1(آهنرباهاي همگرا،) 0: (عدد دوم از بین.   گروه کبالت خاك کمیاب را مشخص می کند  R5دهد و

. پیوند پلیمر غیر همگرا تعیین می شود) 4(پیوند پلیمر همگرا و) 3(غیر همگرا،

.عدد سوم به انواع مختلف آهنرباي مشابه در یک گروه مربوط می گردد–

مواد مهندسي برق



:خواص مغناطیسی

ت که حاصل ضرب میدانمناسب ترین پارامتر براي تعیین کیفیت آهنربا، انرژي ماکزیموم آن اس–
این پارامتر بیانگر ماکزیموم انرژي است که می توان از   .  آهنربا می باشدچگالی شارمغناطیسی و

.آهنربا بدست آورد

.کار می کند، ابعاد آن مینیموم می باشد وقتی که آهنربا در نقطه حاصل ضرب انرژي ماکزیموم خود–

 بودند که داراي   )ساماریم کبالت ( خاك کمیاب–بهترین آهنرباهاي دائم مواد کبالتپیش از این–
.  بودند کیلو ژول بر متر مکعب130–  190حاصل ضرب انرژي ماکزیمومی بین  

  290انرژي ماکزیموم بورون بدون کبالت که– آهن–   با ظهور ترکیب نئودیمیوم1984در سال–
سرعت گسترش و پیشرفت این ماده جدید.  را داشت، این وضعیت تغییر یافتکیلو ژول بر متر مکعب

 در ابعاد تجاري از طریق   در طول چند سال گذشته بسیار سریع بوده به طوریکه هم اکنون این ماده
.تولید کنندگان آهنربا، قابل دسترسی است

مواد مهندسي برق



مواد مهندسي برق



مواد مهندسي برق

( )

( )3/
max

mKJ

BH( )T
r

B( )m/KAc
H

Ceramics٢٧٤/٠٢٤٠٣/٠-٣٥

Alnico٧٠١/١١٣٠٧/٢-٨٥

١٨٠٠٥/١٦٦٠١/٥-٢٤٠

١٣٠٩٧/٠٧٥٠٧/٥-١٩٠

Nd-Fe-B٢٠٠٢٠/١٨٧٠٣/٢-٢٩٠

مشخصه

آهنربا
قیمت واحد

5SmCo

172CoSm



واحد خواص معناطیسی گروههاي اصلی مواد آهنربا همراه با قیمت تقریبی هر  قبلدر جدولگر چه–
ی هر گروه از مواد، خود داراي چندین درجه است، بنابراین محدوده وسیعاماانرژي آنها، نشان داده شده

.از حاصل ضرب انرژي ماکزیموم وجود خواهد داشت

شینهاي الکتریکی، به صورت   پسماند و پسماند زدایی براي انواع گروههاي به کار گرفته شده در ما–
 بورون و سرامیکهاي استحکام یافته   - آهن-خواص انواع مواد نئودیمیوم  . مقادیر متوسط داده شده است

. مورد مقایسه قرار نگرفته اندبا پلیمر و خانواده آلنیکو که قیمت انرژي پایینی دارند در این جدول

اشین کاري الزم بر روي آن، وباید توجه شود که قیمت یک آهنرباي دائم عمدتاً به ابعاد، پیچیدگی م–
بین انواع مواد در هر گروه نیز از  . دقتهاي مورد نیاز براي ابعاد و خواص مغناطیسی آهنربا بستگی دارد

قیمت هر واحد انرژي که در جدول آورده شده، در واقع قیمت متوسط. نظر قیمت، تفاوتهایی وجود دارد
. گیردمی باشد و براي مقایسه هاي اولیه می تواند مورد استفاده قرار

مواد مهندسي برق



مقايسه اندازه انواع آهنرباها
: با محتوای انرژی يکسان

مواد مهندسي برق



مواد مهندسي برق



:خواص حرارتی

ی از آن برگشت پذیر ووقتی دما افزایش می یابد، خواص مغناطیسی قدري کاهش می یابد، که بخش–
.بخشی برگشت ناپذیر است

صد بر کلوین بیان شده که بهتغییرات برگشت پذیر در پسماند و نیروي پسماند زدا معموالً برحسب در–
.  نشان داده می شود    و     ترتیب به کمک ضرایب حرارتی  

. ن مغناطیس زدا می باشند تغییرات برگشت ناپذیر توابعی از دما، نقطه کار آهنربا، و شدت میدا–

در دماي کوري ماده، هر گونه   .  است خاصیت آهنربایی کاملدماي کوري دماي الزم براي از بین بردن–
. جدد مورد نیاز خواهد بودخاصیت مغناطیسی از بین خواهد رفت، و در دماي کمتر مغناطیس کنندگی م

مواد مهندسي برق

ααα

α β



مواد مهندسي برق

Ceramics٤٥٠٢٠/٠-۴/٠٣٠٠

Alnico٠١/٠٥٠٠-٨٣٠٠٢/٠

٢٥٠-٢٥/٠-٧٢٠٠٤٥/٠

Nd-Fe-B١٤٠-٦٠/٠-٣١٠١٣/٠

مشخصه

آهنربا

دمای
کوری

ماکزیمم   
دماي کاري

SmCo

( )K/%α( )K/%β



تغييرات حلقه هيسترزيس
با دما براي دو نمونه ماده

مواد مهندسي برق



با این حال   .  را عرضه می نمایند  ارزان ترین انرژي مغناطیسیدر میان همه مواد آهنرباي دائم، سرامیکها  –
Nd-Fe-B مورد نیاز است، با آهنرباهاي         حجم و وزن کم  حتی آنها نیز در بسیاري از کاربردها که     

.جایگزین می شوند

کتر را با انرژي زیادي که ایجاد می کنند، امکان به کارگیري آهنرباهاي کوچ  Nd-Fe-Bمواد–
 از قبیل قطعات آهن و  کاهش اندازه سایر اجزاء ماشین این مسئله موجب کهفراهم می کنند
.شودمی در مجموع، هزینه کمتر  وسیم پیچی

با این وجود،.  ها شده اندSmCo جایگزینيردامودرNd-Fe-Bآهنرباهايهمچنین–
SmCoمیدانهاي مغناطیس زداي شدید و در که آهنربا در حین کار در معرضشرایطی  در
. قرار می گیرد، همچنان مورد استفاده واقع می شوددماي باال

استفاده از النیکوها در موتورها، در حال   ، Nd-Fe-B  آهنرباهاي قیمتهاي فعلی توجه بهبا–
،ضرایب حرارتی پایینبا این وجود، آهنرباهاي آلنیکو به علت خصوصیت ممتاز. کاهش است

.مورد استفاده قرار می گیرندکماکان   در وسایل اندازه گیري و سنجش

مواد مهندسي برق

ααα



بنام خدا



گرما و خنک سازی

تلفات

تلفات ثابت که در بی
باري تولید می شود

تلفات تحت بار که تقریباً
متناسب با مربع جریان
آرمیچر می باشد

تلفات آهنی، اصطکاك، بادخوري  
و تلفات مسی که به جریان

مغناطیس کنندگی مربوط است  

عمدتاً  کهتلفات تحت بار
ناشی از تلفات مسی سیم

پیچی می باشد



t عمر مفید ماده برحسب سال 

دماي نقطه کار برحسب درجه سانتی گراد   

 مقادیر ثابتK    و  

گرما و خنک سازی

تلفات ایجاد گرما افزایش درجه حرارت

ماشینعمر کاهشعمر مفید ماده عایقی   کاهش

αθ−= Ket θ

α

:با حرارت را می توان به صورت زیر بیان نمود Aرابطه عمر مفید بعضی از مواد آلی کالس



. می باشد   A  ،08/0براي کالس    و        سال                             ،Kمقدار    معموال   410157 ×/α

گرما و خنک سازی

 درجه سانتی گراد    105 تا100 در دماي بین   

اجزاء مکانیکی    مکن است     افزایش دماي بیش از اندازه، عالوه بر کاهش عمر مفید سیستم عایقی، م                    
براي مثال، ممکن است کموتاتور دندانه هاي هندسی منظم             .  را نیز شدیداً تحت تاثیر قرار دهد         ماشین

چ آرمیچر بشکند، یاتاقانها  از         خود را از دست بدهد، اتصاالت لحیم شده بین کموتاتور و اطراف سیم پی             
. بین بروند، و غیره  

 درجه سانتی گراد     115 دماي کارکرد    

   سال٢٤ تا١٦براي

در حدود هفت سال



سمت ایجاد می شود بستگی         دماي یک قسمت معین از ماشین الکتریکی نه تنها به تلفاتی که در آن ق                    •
اختالف بین این      .یز بستگی دارددارد بلکه به دماي محیط، یا به عبارت دیگر به دماي فضاي خنک سازي ن             

.دو مقدار افزایش دما نامیده می شود        

در مورد    . ما ارائه شده است     در استانداردهاي مختلف توضیحات مفصلی در مورد روشهاي اندازه گیري د              •
افزایش مقاومت آن تعیین می      ماشینهاي الکتریکی کوچک، افزایش دماي سیم پیچی معموًال با توجه به                   

) روش مقاومت  (گردد

 وات، استفاده از دما سنج ها یا ترموکوپل نیز براي اندازه گیري                  600براي ماشینهاي با توان نامی تا   •
)روش دما سنج  (دماي سیم پیچها مجاز می باشد        

گرما و خنک سازی

:افزایش دما



 ملی مختلف و استاندارد بین         محدوده افزایش دما براي کالسهاي مختلف ماشینها بوسیله استانداردهاي                •
این محدودیتها نه فقط براي سیم پیچی ها، بلکه براي سایر             . تعیین گردیده است  ) 34 شماره   IEC( المللی   

.بخشهاي ماشین که عموماً عایق بندي نشده اند نیز تعیین می گردد             

 درجه سانتی گراد را به عنوان مقدار مبنا براي               40 دمايNEMA وIECاغلب استانداردها، از جمله          •
. دماي محیط در نظر می گیرند    

 درجه سانتی گراد باشد، محدوده مجاز افزایش دما متناسب با                40در صورتی که دماي محیط بیشتر از      •
 براي ماشینهایی که در دماي محیطی کمتر از         IECاز طرف دیگر، در استاندارد         . آن کاهش خواهد یافت      

در مقابل هر درجه       ) حد مجاز   ( درجه سانتی گراد کار می کنند، اجازه تصحیح درجه             40مقدار مبنا یعنی   
. درجه سانتی گراد را داده است      10کاهش دماي محیط تا سقف     

اساس دماي سیال خنک کننده      محدوده افزایش دما براي موتورهایی که درزیر آب  به کار می روند، بر                       •
 درجه    10 درجه سانتی گراد یا کمتر از آن باشد،         30اگر دماي سیال خنک کننده     . اندازه گیري می شود    

.افزوده می شود) محاسبه شده براي ماشینهاي خنک شونده با هوا           (سانتی گراد به محدوده افزایش دما         

گرما و خنک سازی



گرما و خنک سازی

انواع    
کارکردها
و ظرفیتها

عبارتست از باري که ماشین می تواند :)MCR( حداکثر ظرفیت پیوسته
.دبراي مدت زمان نامحدود تحمل کند بدون آنکه شرایط غیر عادي ایجاد شو

عبارتست از باري که ماشین پس از راه اندازي :)STR(ظرفیت کوتاه مدت
دقیقه تحمل کند بدون آنکه10ثالدر دماي محیط می تواند در مدت زمان کوتاه م

شرایط غیر عادي در آن ایجاد شود

و شرایطی که ماشینعبارتست از بار : )ECR( ظرفیت پیوسته معادل
ه تجاوزتحت آن بتواند بدون اینکه دماي هیچ قسمت از آن، از مقادیر تعیین شد

.نماید، در شرایط معمول کار کند

عبارتست از شرایط بارگذاري در ماشینی که : )DTR( ظرفیت نوع کار  
 کارکردهايبتواند نیازهاي کاري ماشین در حالت معمول را مطابق با یکی از انواع

.استاندارد برآورده نماید



)S1نوع   ( کارکرد پیوسته   
) S2نوع   ( کارکرد کوتاه مدت      

)S3نوع   (  کارکرد دوره اي    
) S4نوع   (  کارکرد دوره اي با راه اندازي          

) S5نوع   (  کارکرد دوره اي با ترمز الکتریکی        

)S6نوع   (  کارکرد پیوسته دوره اي    
)S7نوع   ( کارکرد پیوسته دوره اي با ترمز الکتریکی        

)S8نوع   ( گشتاور مربوطه   - کارکرد پیوسته دوره اي همراه با تغییرات سرعت       
)S9نوع   (کارکرد با بار غیر دوره اي همراه با تغییرات سرعت            

گرما و خنک سازی

انواع
 کارکردهاي  
 استاندارد



ارتباط تنگاتنگي با موضوع خنك كاري           ووظيفه محفظه حفاظت در برابر عوامل و اثرات مضر مي باشد               •
.و تهويه در ماشينهاي الكتريكي آن دارد      

د، سيستم خنك كاري اش      معموالً هر چه ميزان حفاظت فراهم شده بوسيله محفظه ماشين بيشتر باش                 •
.پيچيده تر خواهد بود  

گرما و خنک سازی

روشهاي   
خنك  
كاري  

مستقیمخنک کاري
می باشد)سیم پیچ و هسته(هواي محیط در تماس مستقیم با منابع گرما  

 مستقیم غیرخنک کاري
یا بوسیله یک مدارتهدایت گرما به محفظه کامالً بسته و سپس بوسیله همرف   

خنک کننده داخلی از سطح محفظه به هواي محیط

:سیستمهاي خنک کاري و انواع محفظه ها  



گرما و خنک سازی

ق استانداردهاي بین المللیبراي تعیین نوع محفظه به کار گرفته شده در یک ماشین الکتریکی بر طب  
)IEC 34-5 (از ترکیب حروفIPهمراه با دو رقم استفاده می گردد  .

بیانگر درجه حفاظت در برابر نفوذ زیان آور آب
  8براي ماشینهاي حفاظت نشده تاصفراز. است

براي ماشینهایی که جهت کار مداوم در زیر آب
مناسب هستند

بیانگر درجه حفاظت در برابر نفوذ ذرات جامد
 متغیر است که این دو عدد به ترتیب    5 و  صفربین  

مبین ماشینهاي حفاظت نشده و ماشینهاي حفاظت  
 .شده در برابر گرد و غبار می باشد

45

:نامگذاري محفظه ها

IP



گرما و خنک سازی

 نشان می دهند کهM وSپسوندهاي.  می آیدM یاSدر بعضی موارد به دنبال این دو رقم یکی از حروف
 هیچIPاگر همراه با عدد  . می باشد)M(یا عملکرد آن) S( درجه حفاظت، مربوط به حالت سکون ماشین

. میباشدحرفی نیامده باشد، درجه حفاظت مربوط به شرایط کار عادي ماشین

: انواع محفظه هاي کامالً بسته عبارتند از
IP54، IP55، IP56، IP57، IP58به ،

ترتیب براي ماشینهاي حفاظت شده در برابر
پاشش آب ، در برابر فشار زیاد آب ، در برابر  
آبهاي متالطم ، در برابر اثر فرو رفتن در آب  و   

در برابر فرورفتگی مداوم در زیر آب
 محافظت  بسته به ابعاد سوراخها، سه محفظه از نوع   

 به   IP41 وIP21  ،IP31: مشخص شده اندشده
ترتیب براي ماشینهاي حفاظت شده در برابر اشیاء   

 میلیمتر1 و  12،5/2جامد بزرگتر از
ماشینهاي کامالً بسته طوري ساخته می شوند که هواي
محصور شده هیچ ارتباطی با هواي محیط نداشته

 ..باشد

45IP



گرما و خنک سازی

روش مورد استفاده در خنک سازي ماشینهاي الکتریکیتوصیف،  )IEC 34-6(براساس استاندارد بین المللی
:صورت میگیرد همراه با دو عدد دنبال آنICحروف توسطاز طریق هوا

عدد دوم نحوه تأمین انرژي جهت به گردش
عدداین. درآوردن هواي خنک را نشان می دهد

که در آن براي به( براي همرفت آزاد0از
گردش درآوردن هواي خنک، انرژي صرف نمی

نظیر( براي حالت جابجا سازي نسبی8تا) شود
وقتی که موتور، یک فن را می گرداند و از طریق  

) جریان ایجاد شده توسط فن، خنک می شود  
  تغییر می کند

. میکندعدد اول آرایش مدار خنک سازي را مشخص
 براي حالت  0 تغییر می کند که  9 تا0 بیناین عدد

 هنگامی که یک مبدل گرمایی  9گردش آزاد هوا و
 .جداگانه نصب شده است، مورد استفاده قرار می گیرد

14IC

: روشهاي خنک سازي ماشینهاي الکتریکی



گرما و خنک سازی

و حرکت هوا بر ) صفر اول( به ماشینی اشاره دارد که با گردش آزاد هوا خنک می شود   IC00براي مثال،  
نمونه هایی از روشهاي خنک سازي که معمولتر میباشند. اساس اختالف دما یا همرفت آزاد صورت می گیرد

:عبارتند از

IC01یا IC0تهویه عادي 

IC11یا IC1تهویه از طریق مجرا و کانال ایجاد شده در ماشین 

IC41یا IC4  ماشین خنک شده با فن محصور 

IC05   تهویه عادي همراه با فن تغذیه مجزا         

IC17   فن تغذیه مجزا         تهویه از طریق مجرا و کانال ایجاد شده در ماشین همراه با

IC48  خنک سازي سطح ماشین با جریان هوا         



گرما و خنک سازی

هدف سیستم خنک سازي آن است که حجم   . اغلب ماشینهاي الکتریکی کوچک با هوا خنک می شوند  •
ده و به سمت گرمترین قسمتها هدایتهواي الزم براي عبور از ماشین را با حداقل تلفات بادخوري فراهم نمو

. کند
 می درجه سانتیگراد باالتر از دماي هواي ورودي27 تا18دماي هواي خروجی  در ماشینهاي معمول•

 تا   2یا( متر مکعب بر ثانیه     05/0 تا  033/0به ازاي هر کیلو وات تلفات در ماشین، بینبر همین اساس،. باشد
. مورد نیاز می باشدهواي خنک کننده)  متر مکعب بر دقیقه   3

 از نوع  ماشینهاي خنک شده به صورت طبیعی، سیستم تهویه خاصی ندارند و معموالً: خنک سازي طبیعی  
سب میاین روش خنک سازي براي بعضی از موتورهاي کوچک کسري از اسب بخار منا. محفظه باز هستند

.نیستباشد، چرا که مشکالت مربوط به گرما در این موتورها خیلی قابل توجه   

وده    در این حالت، خنک سازي بوسیله یک فن که جزئی از بخش گردان ماشین ب:خود خنک سازي داخلی
تهویه: بسته به جهت جریان هوا، دو نوع تهویه پدید می آید. و روي محور آن نصب گردیده، افزایش می یابد

و تهویه اجباري) یا تخلیه اي(مکشی

: و روشهاي آنخنک سازي
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جریان شعاعی در ماشینهاي بزرگ و   (جریان هوا در ماشینهاي الکتریکی کوچک، به صورت محوري است  
مجراهاي محوري یا فقط در روتور به).متوسط وقتی که مجراهاي خنک سازي ایجاد شده باشد به کار می رود

مورد استفاده قرار می) جریان دو محوري(، یا هم در روتور و هم در استاتور)جریان تک محوري(کار می روند
. گیرند

 و عامل ایجاد   این نوع خنک سازي در ماشینهاي کامالً بسته که در آنها بخشهاي فعال:خود تهویه خارجی
بنابراین، کل گرماي بوجود آمده در. ردتلفات، به هواي محیط بیرون دسترسی ندارند، مورد استفاده قرار می گی

جهت افزایش نرخ جریان گرما    . دچنین ماشینی فقط می تواند از سطح خارجی محفظه ماشین انتقال داده شو
مک یک فن داخلی به گردش  از بخشهاي داخلی ماشین به سطح خارجی آن، هواي داخل ماشین باید به ک

ي انتهایی  نصب شدهدر بعضی از سیستم ها، محفظه ماشین بوسیله یک فن که در پشت درپوش ها. درآید
.این شیوه از خنک سازي، خنک سازي بیرونی اجباري نامیده می شود. است خنک می گردد
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روشهاي
انتقال
حرارت

انتقال گرما از طریق هدایت در ماشینهاي الکتریکی عمدتاً در :هدایت
صورت می گیرد) مس، فوالد و عایق(مواد جامد

انتقال گرما در هوا، و سایر سیاالت اساساً به روش همرفت می     :همرفت
. باشد

الکتریکیمعموالً انتقال حرارت از طریق تابش در ماشینهاي :تابش
اهمیت چندانی ندارد
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از آنجا که. می شود  کامل تشریحتحت شرایط ماندگار، هدایت گرما در جامدات بوسیله دو قانون، به طور
یدان گرمایی با منابع گرما در یکاصل بقاء انرژي باید حفظ شود، قانون اول این است که دیورژانس شار م

: ناحیه برابر است

جهت قائمبردار شار گرماست که نشان دهنده نرخ انتقال حرارت در واحد سطح و در            به طوري که  
w چگالی منبع گرما می باشدبر سطح بوده و .

باهمگن،قطه از یک ناحیهقانون انتقال حرارت از طریق هدایت نشان می دهد که شار گرما در هر ن
.گرادیان دما در آن نقطه متناسب است

ψ

w=∇ψ.

:انتقال حرارت از طریق هدایت
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:، بنابراین

در رابطه فوق عالمت منفی براي    .  دما می باشد      ضریب هدایت حرارتی  است و     به طوري که
ین است که گرما از نقاط  برآورده شدن قانون دوم ترمودینامیک اضافه گردیده است که معناي آن ا

.با دماي باالتر به نقاط با دماي پایین تر، انتقال می یابد

را ثابت   واجهیم می توان مقدار  براي محدوده دماهایی که معموالً در ماشینهاي الکتریکی کوچک با آن م
 و یادآوري این نکته که دیورژانس گرادیان برابر است با مقدار       با جاگذاري. در نظر گرفت

:معادله پواسن زیر را بدست می آوریم          ،   
ψ

θ∇λ−=ψ

θ λ

λ

2∇

λ
θ

w
−=∇2
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، W  با پتانسیل الکتریکی     فوق  با دقت در رابطه فوق می توان دریافت که چنانچه در معادله V چگالی بار با
  جایگزین شود، معادله دیفرانسیل مربوط به میدان الکتروستاتیکی         با ثابت دي الکتریک          و  الکتریکی

ند در جهت ساده سازيشباهتهاي بین شار گرماي هدایتی و مسائل میدان الکتروستاتیکی می توا  . بدست می آید
.محاسبات شار گرما مورد استفاده قرار گیرد

ρ
θ

ε λ

ε
ρ

−=∇ V2

x∂
θ∂

λ−=ψ

براي این مسئله، معادله به صورت زیر. ی کنیمبه عنوان مثالی ساده، مسئله اي از انتقال حرارت تک بعدي را بررسی م  
: در خواهد آمد
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، هر یک با)مثالً یک طرف کالف سیم پیچ و جداره شیار( درجه سانتی گراد       و    دو سطح موازي با دماهاي
برابر  ) عایق شیار(مقدار گرماي هدایت شده از محیط بین این دو سطح. را در نظر می گیریم) متر مربع (Aمساحت  
:است با

 ضریب  هدایت حرارتی محیط واسط     است،  W گرماي منتقل شده از طریق هدایت برحسب  Q: به طوري که
معادله ممکن است به.  می باشدmبرحسب) ضخامت عایق(  فاصله بین سطوح   بوده و                     برحسب

:ی شودصورتی مشابه با قانون اهم در یک مدار الکتریکی، به شکل زیر بازنویس
     

δ

2θ

λ

1θ

( )21 θ−θ
δ

λ
=ψ=

AAQ

Cm/W o

A
R,

RR
Q th

thth λ
δ

=
θ∆

=
θ−θ

=                        21
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ر برده شود، که در این صورت مقاومت  مفهوم مقاومت گرمایی ممکن است براي اجسام استوانه اي شکل نیز به کا   
: گرمایی به شکل زیر محاسبه می شود

 ضریب هدایت حرارتی      طول محوري استوانه و  Lبه ترتیب شعاعهاي داخلی و خارجی می باشند،   و      که  
 وات در  5/0ثال، اگر تلفاتمبراي.  ارائه شده استمربوطهضریب هدایت حرارتی بعضی از مواد در جدول. آن است

 میلی متر ضخامت دارد منتقل شود، افت دما در  5/0 کهAمیلی متر مربع عایق کالس   100یک سیم پیچ از میان
:عایق برابر است با

orir

( )
L

r/rLn
R io

th πλ
= 2

λ

C/
/

//
A

Q o82010100120
105050

6

3
=

××
××

=
λ

δ
=θ∆ −

−
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رما در ماشینهاي الکتریکیباید توجه داشت که عوامل مختلفی وجود دارند که دقت محاسبات جریان گ  •
.را تحت تاثیر قرار می دهند

ن دو ماده، تاثیر قابل   براي مثال، نوع شرایط مرزي و نحوه تماس در نقاط مختلف سطح مشترك بی   •
.توجهی روي مقادیر محاسبه شدة گرادیان دما دارند

جدول ضریب هدایت حرارتی برخی مواد

2/0
تا

0015/0
12/0025/036/010020-46205385

عایق
کالس

B

عایق
کالس  

A

هوا در
رنزبمیکا  20  

فوالد
الکتریک
ي

آلومینیو
مادهمسم

)(
Cm

W
o

   λ

o



گرما و خنک سازی

دیک به یک جسم گرم، این هوا به باال    همرفت طبیعی به این صورت پدید می آید که در اثر کاهش تراکم هواي نز
. باال می رود و این سیکل تکرار می گرددرفته و هواي سردتر جایگزین آن می گردد، هواي سرد مجدداً گرم شده و

 ماشینهاي خنک شده به طور طبیعیخنک سازي سطح کموتاتور در یک ماشین نوع باز و پراکنده سازي گرما در
گرماي پراکنده شده به روش همرفت طبیعی را می توان به صورت زیر      .نمونه هایی از این نوع همرفت می باشد

:محاسبه نمود

 مساحت سطح پراکنده کننده گرما برحسبA،                ضریب انتقال حرارت همرفت برحسبhبه طوري که
 .به ترتیب، دماي سطح پراکنده کننده و دماي محیط می باشند               و          مربع ،متر

Cm/W o2

sθ aθ

انتقال حرارت
بروش همرفت

طبیعی

اجباري

( )ashAQ θ−θ=
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و در نتيجه، مقدار گرماي پراكنده شده به روش همرفت، كار مشكلي   ) h(تعيين ضريب انتقال حرارت همرفت•
.مي باشد

: مي باشد از جملهعلت اين امر آن است كه ضريب انتقال حرارت همرفت تابعي از چند متغير   •
 اختالف دماي بين بدنه گرم شده و سيال خنك كننده١.
 شكل و جهت دهي سطح گرم شده   ٢.
خواص فيزيكي سيال خنك كننده٣.

٢٠ ميليمتر در هوا و با قطر٥٠با قطر مقادير ضرايب انتقال حرارت همرفت به ترتيب براي استوانه هاي افقي•
  ٨٩٠ و٥/٦: ميليمتر در آب به طور تخميني عبارتند از

قادير ضرايب انتقال حرارت همرفت   از آنجا كه جزئيات ساختاري ماشينهاي مختلف متفاوت مي باشد، ارائه م  •
د را مي توان بوسيله  با اين وجود براي شكلهاي هندسي ساده، ضرايب انتقال حرارت همرفت آزا. عملي نمي باشد

. محاسبه نمودمربوطه  فرمول ارائه شده در مراجع  
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ا گردش سیال خنک کننده    در اکثر ماشینهاي مدرن انتقال گرما به روش مصنوعی یا اجباري و یا ب       •
. صورت می گیرد

الت همرفت آزاد نیزمحاسبه اتالف گرما به روش همرفت اجباري بسیار پیچیده است، حتی از ح    •
ال بدان اشارهچرا که ضرایب انتقال حرارت همرفت اجباري، عالوه بر عواملی که در با. مشکل تر می باشد

.شد نیز بستگی داردشد، به سرعت هوا و به این امر که جریان هوا الیه اي  یا متالطم  با

طوح باز صورت می گیرد، از      بنابراین براي محاسبه افزایش انتقال حرارت وقتی که تهویه از روي س   •
.فرمولهاي تجربی استفاده می شود

:یکی از ساده ترین فرمولها به صورت زیر می باشد   •

   ثابت تجربی،            به ترتیب، ضرایب انتقال حرارت از سطح تهویه شده و همرفت طبیعی،   و  h       که    
 می   1 و5/0 ثابتی است که مقدارش بین   بوده و  m/s) (nسرعت هوا نسبت به سطح خنک شده         

. باشد

( )n
aChh υ+= 1

haC
υ
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. می باشد3/1 حدود        اگر جریان هوا بر روي کل سطح یکسان باشد، براساس اطالعات تجربی   •
. افت می کند  1   به مقداري کمتر از           وقتی که جریان هوا یکسان نیست، ضریب

:را می توان به راحتی به صورت زیر نوشتمربوطهمعادله•

.  مقاومت حرارتی همرفت است•

د همرفت حرارت در ماشیناین امر موجب می شود تا بتوان ساختار مدل یک مدار فشرده براي فرآین•
هر دو          و           واحدهاي(را پی ریزي نمود که به راحتی با مبدل هدایت گرما جفت و جور می شود  

).ی باشد                        م   

aC
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:مدلهاي انتقال حرارت

:سته بندي نمود   مدلهاي گرمایی موجود در ماشینهاي الکتریکی را می توان به سه گروه د              

مدلهایی که براساس حل عددي معادالت جریان گرما می باشند،  ١.

مدلهاي پارامتر فشرده٢.

ررسی قرار می دهند  مدلهایی که شکل هندسی ماشین را به صورت استوانه هاي هم مرکز مورد ب  ٣.
).مدلهاي پوسته اي(
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:مدلهاي مبتنی بر حل عددي میدان١.

Richert. قدم استاز لحاظ قدمت، روش اختالف محدود  نسبت به روش اجزاء محدود  داراي ت• براي مثال،
. تشریح نمود1969تریکی، در سالکاربرد روش اختالف محدود را براي محاسبه توزیع دما در ماشینهاي الک

نراتور مدل اجزاء محدود سه بعدي را براي مطالعه توزیع دما در یک توربین ژ  Chari و  Armor  متعاقبا  •
 شکل هندسی دقیق شیارها و نیز وابستگی هدایت حرارتی به دما رادر این روش،  .مورد استفاده قرار دادند

.گرفته شددر نظر) که وقتی خنک سازي با هیدروژن به کار می رود، نمی تواند ثابت باشد(

 سیلندري، با استفاده از مشروش اجزاء محدود براي حل معادله دیفرانسیل انتقال گرما در شکل قطبی. •
تحلیل گذرا نیز توسط.  شکل که دقیقاً با شکل شیارها منطبق شده اند به کار رفتمنحنی شامل اجزاءبندي

Armorانجام شد  .
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. رابراي روتوري دو قطب نشان می دهد) درجه حرارت یکسان( ایزوترمها4-2شکل•
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ت که بین دماي اندازه گیري شده واگر چه این مدلها، مدلی دو بعدي هستند اما با این حال جالب توجه اس  •
 مشاهده می شود، اختالف بسیار کمی بدست5- 2دماي محاسبه شده سیم پیچی استاتور، همچنانکه در شکل

. می آید
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: مدلهاي پارامتر فشرده. 2

 در این. معادالت هدایت و همرفت گرما بیان گردید، استفاده می کننددراین مدلها از مفهوم مقاومت گرمایی که    
 ناحیه تقسیم   8 براي مثال، روتور به.میگیرد، سیستمی متشکل از عناصر مدار فشرده مورد استفاده قرارمدلها

. ه میشود   گر8شده و مدار معادل گرمایی آن شامل  

 گرمایی   شامل منبع گرمایی قابل شناسایی، عبارت ذخیره گرما متناسب با ظرفیت  براي هر گرهمعادالت گرمایی
رد، عبارتی که، عبارت هدایت گرمایی که بیانگر فرآیند هدایت گرماست و در اکثر موا)در حالت گذرا(عنصر

.بیانگر انتقال حرارت سطح به هواي خنک کننده است، می باشد

 حرارت سطوح تهویه شده در دست باشد،اگر مقادیر دقیق ضرایب هدایت گرمایی مواد مختلف و نیز ضرایب انتقال
.این ساختار ساده قاعدتاً منجر به نتایج دقیقی می شود

ضرایب. ز طریق آزمایشات تعیین شده اندمقادیر ضرایب انتقال حرارت همرفت بین بدنه و هواي خارجی مستقیماً ا
.میشونده و آزمایش بار ثابت مشخص  انتقال حرارت همرفت آزاد و اجباري به ترتیب از آزمایش روتور قفل شد
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 .
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 .
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:مدلهاي پوسته اي. 3
 هاي اسـتوانه اي هـم مرکـز بـا خـواص        در مدل پوسته اي، ماشین طوري در نظر گرفته می شود که گویا از پوسته              

. حرارتی مختلف ساخته شده است
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نظیر موتورهاي القایی و(ارد فقط براي کالس معینی از ماشینها که برجستگی هندسی در آنها وجود ندروشاین
.قابل استفاده می باشد)  بدون جاروبک از نوع آهنرباهاي نصب شده روي سطح موتورdcموتورهاي

. به خوبی با یکدیگر تطابق دارند نتایج حاصله نشان می دهد که دماهاي محاسبه شده و اندازه گیري شده  
ز موتورهاي تحلیل شده در جدولتغییر درجه حرارت برحسب موقعیت محوري و در حالت پایدار، براي یکی ا   

.ارائه شده است  

٣٧)٣٥(٤٣)٤١(٠/٣٤) ٠/٣٥(٥/٢٧) ٠/٢٤(٥/٢٢) ٠/١٩(بدنه

٩/٧١)٥/٦٧(٨/٧٠)٥/٦٧(٣/٧٠)٥/٦٧(٨/٧٠)٥/٦٧(٩/٧١) ٥/٦٧(استاتور

٨٨)٨٩(٩/٨٤٨/٨٦٤/٨٨٩/٨٨) ٠/٨٧(روتور

Z=0Z=0.25LZ=0.5LZ=0.75LZ=Lناحیه
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 .
دنه داراي بیشترین مقدار است   اطالعات داده شده در جدول نشان می دهند که خطاي محاسبات در ناحیه ب

رزي موجود،شاید این امر تنها بدین علت است که بیشترین تردید مربوط به شرایط م   ). درصد15ماکزیموم(
در ناحیه استاتور تقارن جالبی را) و اندازه گیري شده(مقادیر دماي محاسبه شده. در بدنه ماشین می باشد

در مورد روتور می توان انتظار داشت که بین دو انتهاي  . نسبت به سطح شعاعی مرکزي موتور نشان می دهند   
.ن دما بوجود آیدسرد و گرم، خصوصاً  وقتی که دماهاي روتور داراي یک شیب است، گرادیا
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:حل مسائل انتقال حرارت

اما. ملکرد خاص را فراهم می آورد مدل حرارتی امکان پیش بینی توزیع دما در سرتاسر ماشین تحت شرایط ع•
قبیل افزایش دماي سیم پیچی ها میطراح عموماً عالقه مند به داشتن اطالعات حرارتی در برخی بخش ها از

. باشد

ر ماشین واقعی شامل سه      مدل حرارتی به عنوان توصیفی از وضعیت حرارتی و فرآیند هاي موجود دپی ریزي•
. مدل فیزیکی، مدل ریاضی و مدل عددي می باشدتعیین: مشخص یعنیمرحله

 در چنین مدلی باید کوشید تا حد امکان و بدون حذف برخی ازاست که مدل فیزیکیارئهنقطه شروع کار•
، می توان مجموعه ورقها را به شکل یکپارچه در نظر   مثالبه عنوان  . ، مسئله را ساده نمود  اجزائ مهم ماشین

).الیه اي یا متالطم(مهمترین فرض، در خصوص ماهیت جریان هوا در فاصله هوایی می باشد  . گرفت

براي مثال اگر جریان   . ه شونده استمدل ریاضی، تعبیري قرار دادي از قوانین فیزیکی مبتنی بر فرضهاي ساد•
ه هوایی، براساس روش هدایت بوده و  هوا در فاصله هوایی به صورت الیه اي باشد، انتقال حرارت در کل فاصل

. این مطلب باشدمعادله دیفرانسیل حاصل که بخشی از مدل ریاضی است، باید منعکس کننده
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در بسیاري از موارد،  .، مدلهاي عددي اطالق می شود حرارتحل معادالت دیفرانسیلبه روشهاي•
.مدلهاي عددي روي کامپیوترها اجرا می شوند

 عددي صرف زمان و تالش در جهت توسعه مدلهاي ریاضی و فیزیکی پیشرفته، مدل    در حالت کلی•
مثالً براي ایجاد مدل پارامتر فشرده دقیق یک ماشین،  . نسبتاً ساده اي را براي حل نیاز خواهد داشت

دیفرانسیل جریان گرما در فضايدر مقایسه با بهره گیري از نرم افزار اجزاء محدود براي حل معادالت   
با این وجود، نیازهاي سخت افزاري و نرم افزاري دو مدل عددي،  . سه بعدي، زمان بیشتري الزم است

. کامالً متفاوت می باشد

هم مرکز است، که این    در یک مدل پوسته اي فرض بر آن است که ماشین متشکل از استوانه هایی•
با این حال، ممکن است براي معادالت، راه حلی. فرض در اکثر موارد خطاهایی را بدنبال خواهد داشت

با این وصف،. ف می کندتحلیلی بدست آید که این امر خطاهاي مربوط به راه حل هاي عددي را حذ
سازي به کار رفته در ماشینطراحان براساس ابزاري که در اختیار دارند و نیز پیچیدگی آرایش خنک

.راجع به مدل مورد استفاده، تصمیم می گیرند
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:داده هاي انتقال حرارت
:انتقال حرارت در فاصله هوایی -1

یان هوا الیه اي است یا متالطم و این مـسئله        نحوه انتقال حرارت در فاصله هوایی به این امر بستگی دارد که آیا جر             
ور بـه طـول فاصـله هـوایی بـستگی      به نوبه خود به طول شعاعی فاصله هوایی، سرعت روتور و نسبت شعاع روت       

.دارد

هنگامی که  . جع  معیاري ارائه شده است     ا مربراي تعیین نوع و گذر جریان هوا از حالت الیه اي به حالت متالطم در              
:شرط ذیل برقرار باشد، در فاصله هوایی فقط جریان الیه اي وجود دارد

           

طول شعاعی فاصله هوایی        ،   شعاع روتور برحسب  m     در فاصله هوایی است،  عدد  Reynolds    که  
m .  می باشد           غلظت جنبشی هوا برحسبv وm/sسرعت خارجی روتور برحسب        ،   برحسب

V
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R,
l
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υ
=≤                  1141
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ضريب سطحي فاصله هوايي را مي توان از رابطه زير بدست آورد: 

g

Nu

l
N

h
λ

=  

Cm/w ضريب هدايت حرارتي هوا برحسبλكه oو NUNكه بدون ديمانسيون است عدد 
Nusseltمي باشد. عدد Nusseltدر مرجع [  به صورت زير داده شده است:2.16[

14122 /R/N eNU ≤=                    
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 بوده و به صورت زير تعريف مي شود: Prandtl عددrPكه
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ckg/KJگرماي ويژه هوا بر حسبpCبه طوري كه o .مي باشد 
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:انتقال حرارت در مجراها -2

حوري و یا شعاعی رادر طراحی ماشین الکتریکی جهت بهبود خنک سازي آن می توان مجراهاي  م•
.تالبته، به کارگیري مجراهاي شعاعی در ماشینهاي کوچک چندان معمول نیس. مورد استفاده قرار داد

 گرافیکی یا به صورت روابط  در مورد انتقال حرارت در حفره ها یا مجراها اطالعات معموالً به شکل•
. تجربی ارائه شده اند
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:  پراکنده سازي گرما از سطح ماشین -3

ابعاد ماشین، با به کارگیري پره  می توان سطح پراکنده کننده گرما در ماشین الکتریکی را بدون افزایش  •
. هایی  روي سطح خارجی قاب ماشین افزایش داد

ضی مواقع پره هاي ذوزنقه ايپره هاي مورد استفاده معموالً داراي مقاطع مستطیل شکل هستند اما بع•
. شکل یا مقاطع مخروطی  نیز مورد استفاده قرار می گیرند  

به رسانایی در داخل پره و  نحوه انتقال حرارت بین یک قاب پره دار و محیط اطراف آن را می توان   •
.بین پره ها و هواي محیط، تقسیم نمود) و در حالت کلی بهمراه تابش(همرفت
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:هسته استاتور- مقاومت اتصال قاب   -4

والً ناحیه اتصال حقیقی جامد به  وقتی که دو سطح براي تشکیل یک سطح مشترك روي هم قرار می گیرند، معم
هنگامی که تغییرات دماي یکنواختی در امتداد اجزاء. جامد بین آنها کسر کوچکی از ناحیه اتصال ظاهري است

ه صورت عدم پیوستگی دمایی ظاهرمتصل به هم اعمال می گردد، تأثیر سطح تماس بر فرآیند جریان گرما، ب
.می شود

مگرا شوند زیرا این مسیر به صورت  خطوط شار گرمایی تمایل دارند تا در نقاط اتصال حقیقی دو جسم جامد ه
.قابل توجهی داراي مقاومت کمتري نسبت به نواحی دیگر اتصال می باشد

مشترك، تقسیم بر شار حرارتی عبوري  مقاومت اتصال در برابر انتقال حرارت، به صورت نسبت افت دما در سطح   
:به بیان ریاضی. از آن تعریف می شود

ψ
θ∆

==
co

co h
R 1

) مقاومت حراريت اتصال برحسبcoRكه )w/cm o2،cohرسانايي حراريت اتصال برحسب 
cm/w o2،θ∆افت دما از اين طرف تا آن طرف سطح مشترك برحسب ( )coو ψچگايل شار حراريت 

)بني سطحي برحسب )2m/wمي باشند 
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، مقادیر   )Psi100-50(  نیوتن بر میلیمتر مربع   0/ 7 تا35/0بررسی ها نشان می دهد که در فشار اتصال بین
 درصد در سطوح زنگ خورده، بزرگتر از مقادیر سطوح پاکیزه مشابه می   30-80مقاومت حرارتی اتصال حدود  

 امر مسئله بسیار مهمی است که باید   باشد و این مطلب در رنج وسیعی از فشارهاي نگهدارنده صادق است ، این
ته هاي ساخته شده را، پیش از آنکهبه خاطر سپرده شود، چرا که سازندگان ماشین هاي الکتریکی معموالً هس
.ی کنندروي قابها نصب شوند، در مدت زمان نسبتاً طوالنی در انبار نگهداري م

 درصد کاهش می35 تا  18 بینهم چنین محقق شده است که پرداختن سطح هسته، مقاومت حرارتی اتصال را    
البته این تأثیر، چندان مهم نیست که مرحله   . دهد و این کاهش، تقریباً مستقل از فشار نگهدارنده می باشد

پردازش اضافی در تولید را توجیه کند
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)فشار تماس   )2mm/Nسطح تميز زنگ زده و خورده شده پرداخت شده   
0/0       2/19  1/20      7/12

)          Psi100 (7/0      6/13  8/18       5/8

)فشار تماس   )2mm/Nسطح تميز زنگ زده و خورده شده پرداخت شده   
            0/0        5/24  3/37      1/20
          7/0     1/15  3/28      4/12

) مقادير مقاومت اتصال3- 2جدول )410×coRبا فشار نگهدارنده ( ) 228040 mm/N/Psi

) مقادير مقاومت اتصال3-2جدول )410×coRبا فشار نگهدارنده ( ) 256080 mm/N/Psi
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: ضریب هدایت حرارتی مواد جامد -5

رق معموالً در بسیاري از کتابهاي  اطالعات مربوط به ضریب هدایت حرارتی سیم پیچی، مواد جامد و هسته مو
اطالعات مربوط به اکثر موادي که یک طراح ماشین الکتریکی با  . مربوط به موضوع کلی انتقال حرارت قابل است  

. ارائه شده است) 1-2جدول(آن سر و کار دارد پیش تر در همین فصل
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بنام خدا



: فهرست مطالب

:طراحی ترانسفورماتور
ساختار و انواع ترانسفورماتور

مقدمه اي بر طراحی
معادالت طراحی

انتخاب پارامترهاي طراحی
ابعاد هسته مغناطیسی

سیم پیچی هاي ترانسفورماتور
بررسی کارائی ترانسفورماتور طراحی شده

خنک کاري ترانسفور ماتور



Three phase oil transformer



Three phase oil transformer



نرژي ، توان به منظور کاهش حجم هادي به کار رفته و نيز افزايش راندمان انتقال ا•
.انتقال مي يابد ) kV 400مثال (توليدي در ولتاژهاي باال 

بکه هاي توزيع با توجه به ولتاژ ترمينال ژنراتورها و همچنين ولتاژ مورد نياز در ش•
)400 V ( اين . ، نياز به تبديل توان توليدي از يک سطح ولتاژ به سطوح ديگر ميباشد

.عمل توسط ترانسفورماتورها صورت ميگيرد 
. برابر ظرفيت نصب شده، ترانسفورماتور موجود ميباشد۵در شبکه هاي قدرت حداقل •
کاري و غيره ترانسفورماتورها در موارد ديگري از قبيل يکسوسازها ، کوره ها ، جوش•

.نيزکاربرد دارند 

طراحي ترانسفورماتور



:ترانسفورماتورها را ميتوان از منظرهاي متفاوتي تقسيم بندي نمود 

بر اساس موقعيت هسته و سيم پيچي١.

بر اساس نسبت تبديل٢.

بر اساس نوع سرويس دهي٣.

ستوني

زرهي

طراحي ترانسفورماتور

کاهنده

افزاينده 

توزيع

قدرت



:ترانسفورماتور نوع ستوني نسبت به نوع زرهي داراي ويزگيهاي زير است 

.Iساده تر بودن ساخت 
.II دسترسي به سيم پيچ بيشتر است ( راحت تر بودن تعميرات(

.IIIخنک سازي بهتر سيم پيچي و خنک سازي بدتر هسته 
.IVشار پراکندگي بيشتر 
.V استحکام مکانيکي کمتر 

. است در مجموع و با توجه به نکات ياد شده استفاده از هسته ستوني رايج تر

طراحي ترانسفورماتور



طراحي ترانسفورماتور



طراحي ترانسفورماتور



طراحي ترانسفورماتور



طراحي ترانسفورماتور



تفاوت طراحي ترانسفورماتور توزيع و قدرت
.Iترانسفورماتور توزيع

ü 500ترانسفورماتورهاي کاهنده تا ظرفيت kVA
ü ساعت برقدار هستند ، چه بار داشته باشد چه نداشته باشد ۲۴در طول  .

. ساعت اتفاق مي افتد ۲۴بنابراين تلفات آهني در طول 
üهستند، بنابر اين طراحي اين داراي بار متغير در طول روز 

 ترانسفورماتورها بايد به گونه اي باشد که داراي تلفات آهني کمتر در
.مقايسه با تلفات مسي بار کامل باشد 

ü   ۵۰% اين ترانسفورماتورها براي ماکزيمم بازده شبانه روزي حدود 
.طراحي ميگردند 

طراحي ترانسفورماتور



.IIترانسفورماتور قدرت

Ø 500ترانسفورماتورهاي افزاينده با ظرفيت بيش از kVA

Ø شرايط بهره برداري ممکن است به گونه اي باشد که فقط در دوره هاي
پربار شدن شبکه تحت بار قرار گيرند و در دوره هاي کم باري ، 

.ترانسفورماتور بي برق گردد 

Ø در بار کامل۸۰% داراي ماکزيمم بازده حدود 

طراحي ترانسفورماتور



ساخت ترانسفورماتور

 مدار مغناطيسي

 به منظور کاهش تلفات جريان گردابي در هستة ترانسفورماتور ، هسته به–
.صورت ورقه ورقه ساخته ميشود 

ر ترتيب قرار گرفتن ورقه ها متوالياً معکوس مي گردد تا نقاط انفصال د–
کل ضخامت هسته ، کنار يکديگر قرار نگيرند و تلفات بي باري کاهش 

.يابد 

طراحي ترانسفورماتور



طراحي ترانسفورماتور

ي کاهش هنگام پانچ ورقه هاي ترانسفورماتوربرآمدگيهايي بوجود مي آيد که برا
.اثرات آنها ورقه ها به ترتيب خاصي روي هم قرار ميگيرند
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q مدور به دليل استقامت مکانيکي بهتر سيم پيچي هاي ترانسفورماتور به صورت
.ِپچيده ميگردد 

q   سطح مقطع هسته براي آنکه طول متوسط سيم پيچـي کـاهش ميابـد و از فـضا
.بهتر استفاده شود، بهتر است به صورت دايره انتخاب گردد 

qزند به دليل دشواري ساخت سطح مقطع دايروي ، آن را به صورت پله پله ميسا
همچنين با اينکار قطر دايرة محيطي براي يک سطح مقطـع خـاص نـسبت بـه   . 

.هستة مربعي شکل ، کاهش مي يابد 
q   مورد نياز تعداد پله ها با توجه به ظرفيت ترانسفورماتور و در نتيجه سطح مقطع

.، انتخاب ميگردد 

طراحي ترانسفورماتور



طراحي ترانسفورماتور



طراحي ترانسفورماتور

. سطح مقطع کلي بر اساس تعداد پله انتخاب شده ماکزيمم ميشود
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طراحي ترانسفورماتور

n  برابر است با) صلیبی( سطح مقطع یک هستۀ دو پله اي: 

)sin2(sin 22 θθ −=⇒ dA

θcosdc = θsinda = n  میباشد   از طرفی با توجه به شکل                       و      .
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طراحي ترانسفورماتور

n  اي ماکزیمم از رابطه قبل    براي بدست آوردن سطح مقطع هستۀ دو پله
: مشتق میگیریم



طراحي ترانسفورماتور

n      ضریب سطح مقطع هستۀ با پله هاي متفاوت در جدول زیر ارائه شده است :

۴۵/۰۵۶/۰۶/۰۶۲/۰مقدار

چهار پلهسه پلهدو پلهمربعي تعداد پله

2dKA i=

iK



طراحي ترانسفورماتور

n     در جدول زیر نحوه انتخاب تعداد پله ها مشخص شده است  :

تعداد 
پله

۱۲۳۴۵۶۷

سطح 
مقطع 
مترمربع
۱۰۰۰*

کمتر 
 از
۳

۳ 
تا
 ۵

۵
تا
۷

۷
تا
۱۵

۱۵
تا
۴۵

۴۵
تا 
۸۰

۸۰
تا

۲۰۰



طراحي ترانسفورماتور

n     در برخی از هسته ها براي تسهیل خنک سازي از کانالهاي روغن استفاده   
:میشود



مقدمه اي بر طراحي   

:ميشودبراي شروع طراحي  معموال مشخصات زير از سوي مشتري به سازنده ارائه  
توان نامي•
نسبت تبديل•
تعداد فازها•
فرکانس •
)زرهي يا ستوني(نوع ترانسفورماتور•

طراحي ترانسفورماتور



)توزيع يا قدرت(کالس •
اتصاالت سيم پيچها•
درصد تپ•
نوع خنک کنندگي•
... و •

.  ولتاژ، حجم و بعالوه مقادير محدود کننده مورد نظر نظير حداقل راندمان، رگوالسيون ....
.نيز مشخص و اعالم ميگردد

طراحي ترانسفورماتور



:در فرآيند طراحي موارد زير روشن ميگردد 

.I مدار مغناطيسي شامل

.II مدار الکتريکي شامل

.III مشخصات خروجي

.IVمشخصات تانک  

... ابعاد و جنس هسته ، يوغ ، پنجره و 

سيم پيچهاي فشار ضعيف و فشار قوي

طراحي ترانسفورماتور

...تلفات آهني ، تلفات مسي،  رگوالسيون و 

...ابعاد و جنس و تعداد پره ها و 



معادالت طراحي 

:براي شروع طراحي مدار مغناطيسي ، معادالت زير مورد نياز است  

•emf معادالت
معادالت ولت بر دور•
معادالت خروجي •

طراحي ترانسفورماتور



 : شروع ميشود emf براي شروع طراحي معموال از معادالت 

imt AfBE
T
E 44.4

1

1 ==

: از معادله فوق ميتوان نسبت ولت بر دور ترانسفورماتور را بدست آورد 

. مي آيدبا مشخص بودن نسبت ولت بر دور، متعاقبا ساير پارامترهاي طراحي بدست

طراحي ترانسفورماتور

imm AfBTfTE
dt
dTe 11111 44.444.4 ==⇒= ϕ
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معادالت ولت بر دور 
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: بر اساس جدول زير بدست مي آيدKضريب  •

طراحي ترانسفورماتور

۰/۱ تا  ۱/۱زرهي تکفاز
۷۵/۰ تا  ۸/۰ستوني تکفاز
۲/۱ تا  ۳/۱زرهي سه فاز

۴۵/۰ تا  ۵/۰)توزيع(ستوني سه فاز
۶/۰ تا  ۶۵/۰)قدرت(ستوني سه فاز 

Kمقدار ضريب نوع ترانسفورماتور



:  معادله خروجي ترانسفورماتور تکفاز   
:براي مشخص کردن ساير ابعاد هسته از معادله خروجي استفاده ميشود   

1122 IVIVQ ==

طراحي ترانسفورماتور
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δδ
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AK ww
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ww AKTaTa =+ 2211
مجموع سطح مقطع مس در پنجره هسته  

با توجه به اینکه آمپردورهاي اولیه و ثانویه برابر
:         و                        میباشد      

21 δδ =

1144.4 ITAfBQ im ×=



: با جایگذاري آمپردورها   

2
44.4

δww
im

AK
AfBQ =

طراحي ترانسفورماتور

        33.3 δwwim KAAfBQ =

:بنابراین معادله خروجی ترانسفورماتور تکفاز بدست می آید  

      22.2 δwwim KAAfBQ =

:معادله خروجی ترانسفورماتور سه فاز  



ضریب پنجره
.ي پنجره تعریف میشودضریب پنجره به صورت نسبت سطح اشغال شده توسط مس در پنجره به کل فضا                

: فضاي پنجره در ترانسفورماتور بوسیلۀ مواد زیر پر میشود            .

) مس(مواد هادي–
عایق هادیهاي سیم پیچ    –
عایق جدا کنندة سیم پیچها از یکدیگر و سیم پیچها از هسته       –
روغن–

طراحي ترانسفورماتور



طراحي ترانسفورماتور

10000 45/0 37/0 29/0 2/0

5000 42/0 34/0 26/0 18/0

2000 4/0 3/0 24/0 16/0

1000 38/0 28/0 2/0 15/0

100 27/0 2/0 14/0 -

KVA KV3/3 KV11 KV33 KV110

جدول مقادیر ضریب اشغال پنجره



: اصوال مقدار ضریب پنجره به دو عامل بستگی دارد    

.i    ولتاژ باالتر  (ولتاژ نامی سیم پیچ(

.iiظرفیت نامی ترانسفورماتور

:  توسط رابطه تجربی زیر میتواند مشخص میگرددKwمقدار تقریبی  

Fw C
kV

K ×
+

=
30

10

طراحي ترانسفورماتور



:  به قرار زیر تعیین میشود  CFدر این رابطه، مقدار   

  
     ۲۵۰    تا    ۵۰              ظرفيت بين           ۱

                 ۵۰     تا      ۵ظرفيت بين                   ۹۵/۰ تا ۸/۰

۲۵۰          ظرفيت باالتر از۲/۱ تا ۰۵/۱

طراحي ترانسفورماتور

FC

KVA

KVA

KVA



طراحي ترانسفورماتور

) :Bm(انتخاب مقدار بار گذاري مغناطیسی ویژه 

 و با توجه به   اصوال مقدار بارگذاري مغناطیسی ویژه با توجه به نوع فوالد مغناطیسی     
: عوامل زیر تعیین میگردد

lجریان بی باري
lحد اشباع مغناطیسی هسته
lتلفات آهنی هسته
lافزایش دماي ترانسفورماتور

 مزایا و  با توجه به شاخصهاي یاد شده بزرگی و کوچکی مقدار چگالی شار میتواند         
. معایبی را در بر داشته باشد  



: بزرگ Bmمزاياي انتخاب •

کاهش سطح مقطع هسته١.

کاهش طول سيم پيچي٢.

وزن کمتر٣.

هزينه کمتر۴.

طراحي ترانسفورماتور



: بزرگ Bmمعايب انتخاب •

جريان مغناطيس کنندگي زياد١.

تلفات بي باري باال٢.

اشباع مغناطيسي٣.

)بخاطر تلفات بي باري بيشتر( راندمان کمتر ۴.

)بخاطر تلفات بي باري بيشتر( دماي باالتر ۵.

طراحي ترانسفورماتور



با در نظر گرفتن نکات فنی و اقتصادي یاد شده به صورت         Bmدر مجموع انتخاب 
: زیر انجام میگیرد

(       )چگالي شار

طراحي ترانسفورماتور

mB
 تسال3/1 تا  HRSS    1/1با ورق  

  تسال5/1 تاCROS4/1با ورق  

 تسال4/1 تا  HRSS    2/1با ورق  

  تسال7/1 تاCROS5/1با ورق  
ترانسفورماتور قدرت     

ترانسفورماتور توزیع     



:ویژهانتخاب مقداربار گذاري الکتریکی

 جدول زیر انتخاب میگردد      مطابق در نظر گرفتن مسائل فنی و اقتصادي ، چگالی جریانبا

۵/۲ تا ۲ترانسفورماتور توزیع

۵/۳ تا ۳/۲ترانسفورماتور قدرت

ترانسفورماتورهاي بزرگ  
5/4 تا  3 با خنک سازي اجباري

طراحي ترانسفورماتور

δ

2/ mmA

2/ mmA

2/ mmA

میگیرندر ضعیف در نظرمعموالً چگالی جریان سیم پیچ فشار قوي را اندکی بیش از سیم پیچ فشا



:ابعاد هسته ترانسفورماتور ستونی  

: ابعاد اصلی ستون ترانسفورماتور شامل موارد زیر است             •
قطر دایره محیطی هسته   ١.
طول هسته که همان طول پنجره است    ٢.
فاصله بین مراکز ساقها       ٣.

عرض پنجره معموال                           در نظر گرفته میشود             •

: تا شرایط زیر مهیا شود      .  در نظر گرفته میشود   4 تا   5/2نسبت ارتفاع به عرض پنجره بین      •

سهولت سیم بندي   ١.

افزایش انتقال حرارت       ٢.

کاهش اندوکتانس نشتی     ٣.

طراحي ترانسفورماتور

dDbw −=



، طول یوغ و)معموال مستطیلی(ابعاد اصلی یوغ ترانسفورماتور شامل سطح مقطع یوغ•
:ضخامت یوغ میباشد

: بزرگتر از سطح مقطع ستون در نظر گرفته میشود  % 15تا% 10سطح مقطع یوغ•

) :با توجه به تعداد پله( عرض یوغ•

:ضخامت  یوغ•

طراحي ترانسفورماتور

dDW 9.02 +=

iy AtoA )5.11.1(=

dtoby )9.071.0(=

yyy bAH /=



: بودبا توجه به مطالب مطروحه مراحل طراحی ترانسفورماتور بشکل زیر خواهد

تعیین مقدار ولت بر دور

تعیین نسبت ارتفاع و عرض
پنجره

تعیین سطح مقطع خالص هسته   

 محاسبه مساحت پنجره با استفاده از معادله خروجی   محاسبه قطر دایره محیطی  

طراحي ترانسفورماتور

 محاسبه ارتفاع و عرض پنجره

یوغ محاسبه ارتفاع و عرض محاسبه سطح مقطع یوغ



طراحي ترانسفورماتور

250 است طراحی هسته مغناطیسی ترانسفورماتورتوزیع  ستونی  سـه فـاز            مطلوب
فرض کنید هسته ستون صـلیبی و یـوغ         .  هرتز50 ولت   400/6600کیلو ولت آمپر    
.مستطیلی باشد
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: تسال انتخاب میشود    2/1با انتخاب ورق نورد گرم چگالی شار  به میزان  

20154.044.4 mAAfBE iimt =⇒=



طراحي ترانسفورماتور

:اکنون قطر دایره محیطی حساب میشود   

     0.366D  0.6L , ==

md
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166.0
56.0

2 =⇒
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خروجی ابعاد پنجرهبا انتخاب چگالی جریان و نسبت ارتفاع به عرض پنجره، از روي معادله
: حساب میشود  
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طراحي ترانسفورماتور

: اکنون شار و چگالی شار در یوغ حساب میشود   
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: با توجه به موارد گفته شده در مورد یوغ، ابعاد آن حساب میشود

mbAh
mdb
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:طراحی سیم پیچی
ضعیفسیم پیچی هاي فشار ضعیف و قوي روي هم قرار میگیرند و سیم پیچی فشار         

: نزدیک هسته قرار میگیرد تا  

نیاز به عایق کاري کمتر سیم پیچی فشار ضعیف      –
احتمال خطاي کمتر سیم پیچی فشار ضعیف و هسته   –
کاهش طول متوسط سیم پیچی ها    –
کاهش هزینه عایق کاري    –
سهولت تعبیه تپ بر روي سیم پیچی فشار قوي   –

طراحي ترانسفورماتور



:ا نواع سیم پیچی
را تامین   سیم پیچی هاي فشار ضعیف و قوي باید طوري طراحی گردند تا موارد زیر       

: نمایند
استقامت الکتریکی  در شرایط معمول       –
...استقامت الکتریکی  در شرایط اضافه ولتاز و           –
استقامت مکانیکی در مقابل تنشها        –
سهولت خنک سازي   –

: سیم پیچیهاي ترانسفورماتور به دو دسته کلی تقسیم میشوند    
هم مرکز١.
ساندویچی  ٢.

طراحي ترانسفورماتور



:عایقهاي سیم پیچی هاي ترانسفورماتور

شرایط زیربدلیل سطح باالي ولتاژ، در طراحی عایقهاي سیم پیچی ترانسفورماتور،        
: باید لحاظ گردد  

استقامت مکانیکی در مقابل تنشها ي ناشی از اتصال کوتاه       –

باال در مقابل اضافه ولتاژها و شرایط       ) دي الکتریک( استقامت عایقی–
گذرا

روغنغیر قابل حل بودن در  –

طراحي ترانسفورماتور



طراحي ترانسفورماتور



طراحي ترانسفورماتور



طراحي ترانسفورماتور



طراحي ترانسفورماتور



طراحي ترانسفورماتور



طراحي ترانسفورماتور



طراحي ترانسفورماتور



طراحي ترانسفورماتور



طراحي ترانسفورماتور



طراحي ترانسفورماتور



 سیم پیچیطراحی

: براي شروع طراحی  اطالعات  زیر قبال باید محاسبه یا  تهیه باشد        

توان و ولتاز نامی   •
ولت بر دور و نوع اتصال  •
ابعاد هسته•
مشخصات هادیها، چگالی جریان    •

طراحي ترانسفورماتور



:اطالعاتی که در فرآیند طراحی مورد نظر میباشد     

سطح مقطع سیم پیچی   •
تعداد دور در هر فاز    •
نوع مقطع•
نحوه جایگذاري سیم پیچی در پنجره  •
قطر داخلی و خارجی   •
  طول متوسط و مقاومت اهمی•

طراحي ترانسفورماتور



.براي بررسی روند طراحی، کار را با یک مثال دنبال میکنیم    

 هرتز،   50 ولت،400/11000 کیلو ولت آمپر،  300 ترانسفورماتور سه فاز،یک
 سانتیمتر، ارتفاع19 ولت بر دور، قطر محیطی     6مثلث، ستونی  با مقدار    / ستاره
.متردر نظر است سانتی  5/18 سانتی متر و عرض   54پنجره

.  طراحی سیم پیچی هاي آنرا انجام دهید  

طراحي ترانسفورماتور



. براي شروع طراحی از سیم پیچی فشار ضعیف آغاز میکنیم  

طراحي ترانسفورماتور
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.  انتخاب میکنیم40تعداد دور را



: سطح مقطع هادي   

طراحي ترانسفورماتور
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 آمپر بر4/2براي این ترانسفورماتور با لحاظ کردن چگالی جریان متوسط  
: میلیمتر مربع و سطح مقطع عملی  
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  6(، اجرائی نیست و از رشته ها استفاده میشود        188هادي با سطح مقطع   
 ) :3/31رشته هر کدام با مقطع      

طراحي ترانسفورماتور
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:حال هادیها را در پنجره میچینیم    
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20
43

43548.0

==

=×=wh

:ارتفاع قابل دسترس براي هر رشته  

08.1
2
15.2

==



:با استفاده از جداول مربوطه       

طراحي ترانسفورماتور

mmmm
mm

mmmm

5.33.10
1.31

3210
2

×

×

اکنون که جایگذاري محوري  بررسی شد ، جایگذاري شعاعی را بررسی         
: میکنیم

mm

mm

5.105.33

5.3

=×

= : ضخامت شعاعی یک رشته   
: ضخامت شعاعی یک دور سیم پیچی     

بین بیست دورها، یک سیلندر یک میلیمتري حائل شده       
.  میلیمتر است22است بنابر این ضخامت محوري سیم پیچی

.



طراحي ترانسفورماتور

cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm

2.272.228.22

2.2

8.225.128.19

5.1

8.194.0219

4.0

19

=×+

=×+

=×+

قطر داخلی سیلندر عایقی  
ضخامت سیلندر عایقی  

قطر خارجی سیلندر عایقی  
ضخامت شعاعی مجراي عایقی   

قطر داخلی سیم پیچی  
ضخامت شعاعی یک دور سیم پیچی      

قطر خارجی سیم پیچی  



طراحي ترانسفورماتور

Ω

+

+

a
lT

cm

cm

ρ

π
2

2.278.22

2
2.278.22 قطر متوسط سیم پیچی  

طول متوسط سیم پیچی

مقاومت سیم پیچی   



طراحی سیم پیچی فشار قوي  
تعداد دور

طراحي ترانسفورماتور

1904
231

1000401 =×=T

حد اکثر  .  کویل تقسیم میکنیمبراي بهبود خنک سازي و ایجاد کانالهاي روغن، سیم پیچی را به تعدادي
براي(معموال تعداد دور کویلهاي باال و پائین را کمی کمتر.  انتخاب میکنیم100تعداد دور هر کویل را

):3-4با توجه به پروفیل حرارتی ترانسفورماتورشکل  ( میگیرند) عایقکاري بهتر

190470298181 =++×=T

: از رابطه زیر استفاده میکنیم )(Tapدر صورت استفاده از تپ با مقدار
)ولتاژ طرف فشار ضعیف تغییر میکند

1

1
21 )1( VTap

VTT
×±

×=

±



: سطح مقطع هادي   

طراحي ترانسفورماتور

1

1
1 δ

Ia =

 آمپر بر4/2براي این ترانسفورماتور با لحاظ کردن چگالی جریان متوسط  
:میلیمتر مربع

2
1

1

64.3
5.2
1.9

1.9
110003

300000

mma

AI

==

=
×

=



:انتخاب هادي با سطح مقطع دایره         
  2,47            قطر هادي با عایق  3,5304       سطح مقطع  2,12قطر هادي لخت  

طراحي ترانسفورماتور

کنار گذاشته     ...درصدي بزاي عایقگاري و    .  حال هادیها را در پنجره میچینیم  
) :مطابق جدول(میشود

8.37547.0 =×=wh

: ارتفاع قابل دسترس براي هرکویل  

cm89.1
20

8.37
==



: تعداد دور هر کویل   

طراحي ترانسفورماتور

Turns7
47.2
9.18

⇒

: طول محوري هر کویل

mm1.1747.27 =×

. چیده میشود14 در7بنابر این کویلها بصورت  

: طول شعاعی هر کویل   

mm1.1747.214 =×



طراحي ترانسفورماتور

cmTotal

cm

cm

cm

cm

cm

54

4.0

2

632

4.116.019

2.3471.120

=

=×

=×

=× طول محوري بیست کویل

فاصله بین کویلها  

عایقهاي انتهائی  

ضخامت حلقه انتهائی

فشردگی

مجموع طول محوري



طراحي ترانسفورماتور

cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm

5.3646.326.29

46.3

6.294.028.28

4.0

8.284.0228

4.0

284.022.27

4.0

2.27

=×+

=×+

=×+

=×+

قطر خارجی سیم پیچ فشار ضعیف  
lv & hv    ضخامت سیلندر عایقی بین

قطر داخلی سیلندر عایقی  
ضخامت شعاعی مجراي عایقی   

قطر خارجی سیلندر عایقی  
ضخامت شعاعی مجراي عایقی   

hvقطر داخلی سیم پیچی   

hvضخامت شعاعی یک کویل     

hvقطر خارجی سیم پیچی



طراحي ترانسفورماتور

Ω

=×

=
+

a
lT

cm

cm

ρ

π 10433

33
2

5.366.29 قطر متوسط سیم پیچی  

طول متوسط سیم پیچی

مقاومت سیم پیچی   



یق با  پس از طراحی اولیه مشخصات خروجی ترانسفورماتور براي اطمینان ار تطب
:مهمترین موارد قابل بررسی بشرح زیر میباشد  . شرایط مورد نظر، بایست تست شود  

عملکرد مغناطیسی١.

عملکرد سیم پیچها٢.

عملکرد خروجی٣.

جریان بی باري و تلفات بی باري    

تلفات بار و تنظیم ولتاژ    

طراحي ترانسفورماتور

...بهره ، بهره روزانه و

شامل



 جریان بی باري
جریان مغناطیس کننده و جریان تلفات      : جریان بی باري شامل دو مولفه میباشد   

: مقدار جریان مغناطیس کننده بترتیب زیر بدست می آید      . بی باري

برحسب چگالی شار)یوغها(تعیین مقدار امپردور بر متر ستونها•
و ضرب در مقدار فوق  ) یوغها  (تعیین طول کلی ستونها  •
محاسبه مجموع آمپردور مورد نیاز•
ي  محاسبه جریان مغناطیس کنندگی از طریق تقسیم عدد فوق به تعداد دورها       •

HV

طراحي ترانسفورماتور



 جریان بی باري

طراحي ترانسفورماتور



محاسبه جریان بی باري میتواند از طریق منحنی ولت آمپر بر کیلوگرم
:بدست آید

برحسب چگالی شار) یوغها(تعیین مقدار ولت امپر بر کیلوگرم ستونها•
و ضرب در مقدار فوق) یوغها( تعیین وزن کلی ستونها•
محاسبه مجموع ولت آمپر مورد نیاز•
محاسبه جریان مغناطیس کنندگی از طریق تقسیم عدد فوق به ولتاژ•

HV

طراحي ترانسفورماتور



معموال مقدارمحاسبه شده
 در صد بزرگتر در15 تا10

.نظر گرفته میشود

جریان تلفات بی باري از
تقسیم تلفات فاز بر ولتاژ
فاز بدست میآید

مجموع دو جریان نباید از
.محوده مجاز بیشتر شود

طراحي ترانسفورماتور



 تلفات بی باري
محاسبه تلفات بی باري از روي منحنی تلفات در کیلوگرم بازاي

:چگالی شار بدست می آید
بر حسب چگالی شار) یوغها(تعیین مقدار تلفات ستنها•
و ضرب در مقدار فوق) یوغها( تعیین وزن ستونها•
محاسبه مجموع تلفات•
تلفات بدست امده بخاطر مسائلی نظیر اتصاالت، پانچ ورقها، توزیع•

 در10 تا5...نا متعادل چگالی شار در سطح مقطع ستون و یوغ و
.صد اضافه گردد

طراحي ترانسفورماتور



 تلفات بی باري

طراحي ترانسفورماتور



 تلفات مسی
محاسبه تلفات مسی در بار کامل از طریق مقدار مقاومتها و جریانها

.محاسبه میشود
تعیین تلفات در سایر بارها بر اساس مقدار بار مورد نظر انجام•

میشود
 5تلفات بدست امده بخاطر مسائلی نظیر اتصاالت و تفات گردشی•

 در صد اضافه میشود8تا
 تا1( تلفات محاسبه شده بر حسب ابعاد ترانسفورماتور از حدود•

. نباید افزایش پیدا کند)  در صد1 تا3/0 یا5/1

طراحي ترانسفورماتور



 بهره
 محاسبه   محاسبه بهره، بهره روزانه و بهره ماکزیمم بر اساس تلفات مسی و اهنی       

.شده صورت میگیرد
 در  2/99تا98 یا98( بهره محاسبه شده بر حسب ابعاد ترانسفورماتور از حدود   •

.نبایدکمتر شود) صد

طراحي ترانسفورماتور

امپدانس
طبراي محاسبه امپدانس ابتدا راکتانس سري ترانسفورماتور از طریق رواب

 نظري موجو محاسبه شده سپس با افزودن مفدار مقاومت اهمی      -تجربی
..امپدانس سري بدست می آید  

 6/4(  اباید در حدودامپدانس محاسبه شده بر حسب ابعاد ترانسفورماتور  •
. تغییر کند)  در صد10تا



 تنظیم ولتاژ
:محاسبه تنظیم ولتاژ بر اساس رابطه تقریبی زیر میتواند صورت گیرد

طراحي ترانسفورماتور

لدر صورتی که عملکردهاي محاسبه شده مطلوب نبود میتوان با تغییر عوام  •
. تاثیر گذار نسبت به اصالح آن اقدام کرد

sE
XRIR )sincos( 111 ϕϕ ±

=



:انواع سیم پیچی هاي ترانسفورماتور و موارد کاربرد

سیم پیچی سیلندري با سیم با مقطع دایره           
سیم پیچی متقاطع یا صلیبی         

سیم پیچی دیسکی پیوسته       

سیم پیچی هلیکال      
سیم پیچی سیلندري با سیم با مقطع مستطیل             

طراحي ترانسفورماتور

سیم پیچی هاي  
فشار قوي  

سیم پیچی هاي  
فشار ضعیف  



: سطح مقطع هادي   

طراحي ترانسفورماتور

1

1
1 δ

Ia =

 آمپر بر4/2براي این ترانسفورماتور با لحاظ کردن چگالی جریان متوسط  
: میلیمتر مربع و سطح مقطع عملی  

2
2

2

188
3.2

433

433
2313

300000

mma

AI

==

=
×

=



  6(، اجرائی نیست و از رشته ها استفاده میشود        188هادي با سطح مقطع   
 ) :3/31رشته هر کدام با مقطع      

طراحي ترانسفورماتور

t

Ia
δ

2
2 =

:حال هادیها را در پنجره میچینیم    

15.2
20
43

43548.0

==

=×=wh

:ارتفاع قابل دسترس براي هر رشته  

08.1
2
15.2

==



:با استفاده از جداول مربوطه       

طراحي ترانسفورماتور

mmmm
mm

mmmm

5.33.10
1.31

3210
2

×

×

اکنون که جایگذاري محوري  بررسی شد ، جایگذاري شعاعی را بررسی         
: میکنیم

mm

mm

5.105.33

5.3

=×

= : ضخامت شعاعی یک رشته   
: ضخامت شعاعی یک دور سیم پیچی     

بین بیست دورها، یک سیلندر یک میلیمتري حائل شده       
.  میلیمتر است22است بنابر این ضخامت محوري سیم پیچی

.



طراحي ترانسفورماتور

cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm

2.272.228.22

2.2

8.225.128.19

5.1

8.194.0219

4.0

19

=×+

=×+

=×+

قطر داخلی سیلندر عایقی  
ضخامت سیلندر عایقی  

قطر خارجی سیلندر عایقی  
ضخامت شعاعی مجراي عایقی   

قطر داخلی سیم پیچی  
ضخامت شعاعی یک دور سیم پیچی      

قطر خارجی سیم پیچی  



طراحي ترانسفورماتور

Ω

+

+

a
lT

cm

cm

ρ

π
2

2.278.22

2
2.278.22 قطر متوسط سیم پیچی  

طول متوسط سیم پیچی

مقاومت سیم پیچی   



یق با  پس از طراحی اولیه مشخصات خروجی ترانسفورماتور براي اطمینان ار تطب
:مهمترین موارد قابل بررسی بشرح زیر میباشد  . شرایط مورد نظر، بایست تست شود  

عملکرد مغناطیسی١.

عملکرد سیم پیچها٢.

عملکرد خروجی٣.

جریان بی باري و تلفات بی باري    

تلفات بار و تنظیم ولتاژ    

طراحي ترانسفورماتور

...بهره ، بهره روزانه و

شامل



 جریان بی باري
جریان مغناطیس کننده و جریان تلفات      : جریان بی باري شامل دو مولفه میباشد   

: مقدار جریان مغناطیس کننده بترتیب زیر بدست می آید      . بی باري

برحسب چگالی شار)یوغها(تعیین مقدار امپردور بر متر ستونها•
و ضرب در مقدار فوق  ) یوغها  (تعیین طول کلی ستونها  •
محاسبه مجموع آمپردور مورد نیاز•
ي  محاسبه جریان مغناطیس کنندگی از طریق تقسیم عدد فوق به تعداد دورها       •

HV

طراحي ترانسفورماتور



 جریان بی باري

طراحي ترانسفورماتور



محاسبه جریان بی باري میتواند از طریق منحنی ولت آمپر بر کیلوگرم
:بدست آید

برحسب چگالی شار) یوغها(تعیین مقدار ولت امپر بر کیلوگرم ستونها•
و ضرب در مقدار فوق) یوغها( تعیین وزن کلی ستونها•
محاسبه مجموع ولت آمپر مورد نیاز•
محاسبه جریان مغناطیس کنندگی از طریق تقسیم عدد فوق به ولتاژ•

HV

طراحي ترانسفورماتور



معموال مقدارمحاسبه شده
 در صد بزرگتر در15 تا10

.نظر گرفته میشود

جریان تلفات بی باري از
تقسیم تلفات فاز بر ولتاژ
فاز بدست میآید

مجموع دو جریان نباید از
.محوده مجاز بیشتر شود

طراحي ترانسفورماتور



 تلفات بی باري
محاسبه تلفات بی باري از روي منحنی تلفات در کیلوگرم بازاي

:چگالی شار بدست می آید
بر حسب چگالی شار) یوغها(تعیین مقدار تلفات ستنها•
و ضرب در مقدار فوق) یوغها( تعیین وزن ستونها•
محاسبه مجموع تلفات•
تلفات بدست امده بخاطر مسائلی نظیر اتصاالت، پانچ ورقها، توزیع•

 در10 تا5...نا متعادل چگالی شار در سطح مقطع ستون و یوغ و
.صد اضافه گردد

طراحي ترانسفورماتور



 تلفات بی باري

طراحي ترانسفورماتور



 تلفات مسی
محاسبه تلفات مسی در بار کامل از طریق مقدار مقاومتها و جریانها

.محاسبه میشود
تعیین تلفات در سایر بارها بر اساس مقدار بار مورد نظر انجام•

میشود
 5تلفات بدست امده بخاطر مسائلی نظیر اتصاالت و تفات گردشی•

 در صد اضافه میشود8تا
 تا1( تلفات محاسبه شده بر حسب ابعاد ترانسفورماتور از حدود•

. نباید افزایش پیدا کند)  در صد1 تا3/0 یا5/1

طراحي ترانسفورماتور



 بهره
 محاسبه   محاسبه بهره، بهره روزانه و بهره ماکزیمم بر اساس تلفات مسی و اهنی       

.شده صورت میگیرد
 در  2/99تا98 یا98( بهره محاسبه شده بر حسب ابعاد ترانسفورماتور از حدود   •

.نبایدکمتر شود) صد

طراحي ترانسفورماتور

امپدانس
طبراي محاسبه امپدانس ابتدا راکتانس سري ترانسفورماتور از طریق رواب

 نظري موجو محاسبه شده سپس با افزودن مفدار مقاومت اهمی      -تجربی
..امپدانس سري بدست می آید  

 6/4(  اباید در حدودامپدانس محاسبه شده بر حسب ابعاد ترانسفورماتور  •
. تغییر کند)  در صد10تا



 تنظیم ولتاژ
:محاسبه تنظیم ولتاژ بر اساس رابطه تقریبی زیر میتواند صورت گیرد

طراحي ترانسفورماتور

لدر صورتی که عملکردهاي محاسبه شده مطلوب نبود میتوان با تغییر عوام  •
. تاثیر گذار نسبت به اصالح آن اقدام کرد

sE
XRIR )sincos( 111 ϕϕ ±

=



:انواع سیم پیچی هاي ترانسفورماتور و موارد کاربرد

سیم پیچی سیلندري با سیم با مقطع دایره           
سیم پیچی متقاطع یا صلیبی         

سیم پیچی دیسکی پیوسته       

سیم پیچی هلیکال      
سیم پیچی سیلندري با سیم با مقطع مستطیل             

طراحي ترانسفورماتور

سیم پیچی هاي  
فشار قوي  

سیم پیچی هاي  
فشار ضعیف  


