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2-1- هسته

هسته ترانسفورماتور مسیر عبور شار مغناطیسی بین 
سیم پیچ ها را برقرار مي کند و انتقال انرژی الکتریکی از 

این طریق صورت مي گیرد.
در عمل هسته مغناطیسی ترانسفورماتورها  مي تواند 

از جنس هوا ، فریت و یا آهن به کار گرفته شود. 
عالمت اختصاری هریک از این ترانس��فورماتورها در 

شکل )3( نشان داده شده است.

 شکل 3- عالئم اختصاری ترانسفورماتور با هسته های مختلف

هسته هوایيهسته فریتهسته آهني

هس��ته های هوایی و فریت1 در ترانس��فورماتورهای 
با فرکان��س باال2  و در صنعت الکترونیک کاربرد فراوان 

دارند.  
سیم پیچ های این نوع ترانسفورماتور مطابق شکل )4( 
با حداقل کوپلینگ روی هسته پیچیده می شوند، زیرا زیاد 
بودن فرکانس کارش��ان  به تنهایی  مي تواند ولتاژ القایی 

بزرگی ایجاد کند.

در ترانس��فورماتورهای ق��درت و تقویت کننده هاي  
صوتی)AF(3 از هسته های آهنی استفاده  مي شود.

آنچ��ه در این کتاب مورد توجه مي باش��د، بررس��ی 
ترانس��فورماتورهای قدرت اس��ت. ترانس��فورماتورهای 
قدرت ترانسفورماتورهایی را گویند که در صنعت انتقال 
و توزیع برق مورد استفاده قرار مي گیرد.از آنجاکه هسته 
این نوع ترانس��فورماتورها آهنی است بنابراین در ادامه 

فقط درباره هسته های آهنی توضیح داده خواهد شد.
از نظر ساختمانی ترانسفورماتورهای تکفاز حداقل از 
دو سیم پیچ تشکیل شده اند که با توجه به قرار گرفتن 
س��یم پیچ ها روی هسته ترانسفورماتور  مي توان آنها را 

به دو دسته تقسیم نمود.  
الف( اگر هر س��یم پیچ روی یک پایه هسته پیچیده 
شود به آن هسته ی ستونی مي گویند . شکل )5( ورقه 
های این نوع هس��ته و نمای کامل ترانسفورماتور با این 
ن��وع هس��ته را نمایش  مي دهد. ش��کل ورقه های این 

هسته بصورت دو ورقه L یا ورقه U وI مي باشد.

 شکل 5- نمایی از یک ترانسفورماتور ستونی و شکل 
ورقه های آن

1( فریت نوعی آلیاژ فرو مغناطیسی پودری مي باشد ، که فشرده شده است.
20KHz 2( فرکانس های باالی

Audio Amplifier )3

شکل 4- نمایي از یک ترانسفورماتور با هسته هوایي یا فریت
















