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  دهچکي

  AVRكروكنترلر يبا استفاده از م FFTزر يو ساخت اسپكتروم آناال يطراح

گنال را گرفته و با استفاده از ياست كه س يوساخت دستگاه ين پروژه طراحيهدف از ا

FFTيگنال را بر رويس يهاكيگرفتن، هارمون LCD Dot Matrix ن دستگاه از يا يدر ورود. نشان دهد

از  ير خروجيمقاد شود؛يم يريگابتدا از ولتاژ برق شهر نمونه. ك ترانس كاهنده استفاده شده استي

ن يا. تال برگردانديجير را به صورت ديشود تا مقاديتال داده ميجير ولتاژ به مبدل آنالوگ به ديگنمونه

ف يانجام شده و سپس ط FFTتم يها الگورنمونه يشود و بر رويداده مكرو يتال به ميجير ديمقاد

  .شوديش داده مينما LCD يآن رو يفركانس

  .دهديش ميك دوم تا نهم را نمايجادشده از هشت هارمونيا يكين اعوجاج هارمونيهمچن
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  مقدمه

 يهاستميدر تست س يافركانس، به طور گسترده يگنال در حوزهيش سيو نما يريگاندازه

از  يارتعاش ين مدهاييتع يبرا يكيمكان يهاستميرود و به طور مثال سيبه كار م يكيو الكترون يكيمكان

ا رندم يك و يوديپر يهاگناليز سيز آنالين يو مخابرات يكيالكترون يدر ابزارها .رنديگين روش بهره ميا

گنال را نشان دهد و يك سيو خلوص  يفركانس يارديتواند پا يزر مياسپكتروم آناال. از استيمورد ن

توان با كمك يد اعمال گردد ميز سفيلتر، نويا فيكننده تيك تقوي يكه به ورود ين هنگاميهمچن

  .كرد يريها را اندازه گآن يزر پاسخ فركانسيآناالاسپكتروم

در شكل . فركانس وجود دارد يگنال در حوزهيز سيجهت آنال يمختلف يهاستميها و سروش

 .استه محقق شدهيزر فوريگنال با استفاده از آناليف سيش طير نمايز

  

ك ين اطالعات وارد يا. شوديتال ميجيل به ديشده و تبد يريگگنال نمونهين روش ابتدا سيدر ا

1تم يها الگورنمونه يپردازشگر شده و رو
FFT ن يا. باشديمگنال يف سيعمل، ط يجهينت. شودياجرا م

 يهاتال در فركانسيجيل آنالوگ به ديو سرعت تبد يبردارت در سرعت نمونهيروش به خاطر محدود

  .شودين استفاده مييپا

                                                             
1
 - Fast Fourier Transform 



3 

 

 يفصل دوم درباره. استشدهفصل اول به ترانسفورماتورها اختصاص دادهنامه انين پايدر ا  

در فصل . تال استيجيآنالوگ به د يهامبدلفصل سوم راجع به . گنال آنالوگ استياز س يريگنمونه

  .شويمآشنا ميمدار  عملكرد بام و در فصل آخر ياپرداخته FFTتم يچهارم به الگور
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  فصل اول

  ترانسفورماتور

  

  

  

  

  

  

  

  



چ و يپ ميس ا چنديله دو يرا به وس يكي

در  يان جارين صورت كه جريبه ا. كند

چ اول يپ ميدر اطراف س يسيدان مغناط

شود كه با  يدر مدار دوم مك ولتاژ يبه نوبه خود موجب به وجود آمدن 

 .نجامديه بيان در ثانويك جر

گرند كه به طور يكديك نسبت با ي ي

: 
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  ترانسفورماتور

يالكتر ياست كه انرژ يا لهيوس) Transformer(ترانسفورماتور 

كند يگر منتقل ميد يك مدار به مدارياز  يكيالكتر ي

دان مغناطيك ميآمدن موجب به وجود) ه ترانسفورماتوريلاو

به نوبه خود موجب به وجود آمدن  يسيدان مغناطين م

ك جريجاد يتواند به ا ين ولتاژ ميك بار به مدار دوم اياضافه كردن 

 

يدارا VPه يچ اوليپ ميو ولتاژ دو سر س VSه يولتاژ القا شده در ثانو

:است  هيچ اوليپ ميه به سيچ ثانويم پيبرابر نسبت تعداد دور س

  

  

  

ترانسفورماتور

ترانسفورماتور 

يق القاياز طر

او(مدار اول 

ن ميشود، ا يم

اضافه كردن 

ولتاژ القا شده در ثانو

برابر نسبت تعداد دور س يآرمان
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ر ولتاژ ييتوان امكان تغ يترانسفورماتور، م يها چيپ ميم تعداد سيب با اختصاص دادن امكان تنظين ترتيبه ا

  .ه ترانس را فراهم كرديثانو  چيپ ميدر س

 يكيالكتر يانتقال انرژش از خطوط يان پيكاهش جر يار مهم ترانسفورماتورهايبس ياز كاربردها يكي

 يدارا يكيالكتر يها ين است كه همه هاديا خطوط يل استفاده از ترانسفورماتور در ابتدايدل. است

ر يدر طول مس يتواند موجب اتالف انرژ ين مقاومت ميهستند، ا يكيمقاومت الكتر يزان مشخصيم

م يرابطه مستق يهاد از يان عبوريبا مجذور جر يك هاديزان تلفات در يم. شود يكيالكتر يانتقال انرژ

ش ولتاژ در خطوط انتقال يبا افزا. تلفات را به شدت كاهش دادتوان  يان مين با كاهش جريادارد و بنابر

ابد، ي يز كاهش مين يانتقال انرژ يها نهيب هزين ترتيابد و به اي يان خطوط كاهش ميبه همان نسبت جر

ولتاژ خطوط در چند مرحله و  يمنيباال بردن ا يك شدن خطوط انتقال به مراكز مصرف برايالبته با نزد

ب بدون ين ترتيبه ا. زان استاندارد مصرف برسديابد تا به مي يترانسفورماتورها كاهش مله يباز به وس

  .آمد يفراهم نم ياستفاده از ترانسفورماتورها امكان استفاده از منابع دوردست انرژ

 يكه در برخ يهستند به طور يكيزات الكترين تجهيتر از پربازده يكيترانسفورماتورها 

 يها ها و توان امروزه از ترانسفورماتورها در اندازه. رسد يز مين ٪99.75به  بازدهگ بزر يترانسفورماتورها

كروفن قرار دارد تا يك ميكه در  يك ترانسفورماتور بند انگشتيشود از  ياستفاده م يمختلف

دارند  يكسانين ترانسفورماتورها اصول كار يهمه ا. يآمپر- گا ولتيكر چند گيپ غول يترانسفورماتورها

  .و ساخت متفاوت هستند ياما در طراح

 :ك ترانسفورماتور بر دو اصل استوار استي يبه طور كل

د آورد ير پديمتغ يسيدان مغناطيك ميتواند  يمتناوب م يكيان الكتريجرنكه، ياول ا .1

  )سيترومغناطالك(

تواند موجب به وجود  يچ ميپ ميك حلقه سير در داخل يمتغ يسيدان مغناطيك مينكه، يو دوم ا .2

  .چ شوديپ ميم سيك سيمتناوب در  يكيان الكتريك جريآمدن 



ه يچ اوليپ ميدر س يان جاريجر. است

ك هسته كه ي يه بر رويه و ثانويچ اول

 يريباال بودن نفوذپذ. اند ده شدهيچيپ

ه از داخل هسته عبور كرده و به يچ اول

  
  ر عبور شار در هسته

  :له قانون فاراده به دست آورد

  

 يسيبرابر مجموع شار مغناط Φه و يچ در ثانو

م ير از دو سييكه شار در حال تغ ين فرمول تا زمان

ر بدست ياز فرمول ز يك ترانسفورماتور آرمان
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است آمده ريزك ترانسفورماتور در شكل ي يبرا ين طراح

چ اوليپ ميهر دو س. گردد يم يسيدان مغناطيمك يموجب به وجود آمدن 

پ) مانند آهن(است  ييباال يسيمغناط يرينفوذپذت ي

چ اوليپ ميد شده توسط سيدان توليشتر ميشود تا ب يهسته موجب م

  .ه برسدي

ر عبور شار در هستهيو مس يك ترانسفورماتور كاهنده آرماني

له قانون فاراده به دست آورديتوان به وس يه را ميچ ثانويپ ميزان ولتاژ القا شده در س

چ در ثانويپ ميس يتعداد دورها NS, يا ولتاژ لحظه VSدر فرمول باال 

ن فرمول تا زمانيبا توجه به ا. گذرد يچ ميپ ميك دور از سي

ك ترانسفورماتور آرمانيه يدر اول يا ه عبور كند ولتاژ لحظهيه و ثانو

ن طراحيتر ساده

موجب به وجود آمدن 

يخاص يدارا

هسته موجب م

يچ ثانويپ ميس

  قانون القا

زان ولتاژ القا شده در سيم

در فرمول باال 

ياست كه از 

ه و ثانويچ اوليپ

  :ديآ يم



ه يدر ثانو ييزان ولتاژ القايتوان م ين معادله ساده م

  

ن يخواهد شد و به ا يه جاريچ ثانو

د كامالً بدون يآل ترانسفورماتور با ده

و  يب توان ورودين ترتيبرسد و به ا ي

  

  

تر ه كوچكيان اوليهمان نسبت از جر د به

ن يدارند و به ا ييار بااليشتر ترانسفورماتورها بازده بس

  .ك خواهد بوديار نزد

چ يپ ميو دو س يسيك هسته بدون مقاومت مغناط

به  يشود برا يه ترانسفورماتور اعمال م

 يياز آنجا. شود يم يه جاريچ اوليپ مي

خواهد بود  يان قابل چشم پوشين جر

8 

ن معادله ساده ميه و ايه و ثانوياول يها چيپ ميو با توجه به تعداد دور س

  :دست آورد

  ال توان ده

چ ثانويپ ميان در سيجر ،ك بار متصل شده باشديه به يچ ثانو

دهيطور ا به. شود يچ منتقل ميپ مين دو سيب يكيب توان الكتر

يشود به خروج يوارد م يكه به ورود يتلفات كار كند و تمام توان

  :مين حالت داريد برابر باشد و در ا

  :م داشتيآل خواه دهين در حالت ا

د بهيه بايان ثانويه بزرگتر باشد جريه از اولين اگر ولتاژ ثانو

شتر ترانسفورماتورها بازده بسيهمانطور كه در باال اشاره شد در واقع ب

ار نزديبس ير واقعين معادالت به مقاديج به دست آمده از ا

  ی

ك هسته بدون مقاومت مغناطي ي، ترانسفورماتور دارايك ترانسفورماتور آرمان

ه ترانسفورماتور اعمال مياول يها يكه ولتاژ به ورود يزمان. است يكيبدون مقاومت الكتر

يدر س يكوچك يانيهسته، جر يسيوجود آمدن شار در مدار مغناط

ن جرياست ا يسيآل هسته فاقد مقاومت مغناط دهيكه در ترانسفورماتور ا

و با توجه به تعداد دور س

دست آوردهرا ب

دهيمعادله ا

چ ثانويپ مياگر س

ب توان الكتريترت

تلفات كار كند و تمام توان

د برابر باشد و در ايبا يخروج

ن در حالت ايو همچن

ن اگر ولتاژ ثانويبنابر ا

همانطور كه در باال اشاره شد در واقع ب. باشد

ج به دست آمده از ايب نتايترت

یمبحث فن

ك ترانسفورماتور آرمانيدر 

بدون مقاومت الكتر

وجود آمدن شار در مدار مغناط

كه در ترانسفورماتور ا
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ل خواهد ياز تلفات ترانسفورماتور را تشك يان بخشين جريا يك ترانسفورماتور واقعيكه در  يدر حال

  .داد

  یشار پراکندگ

چ دوم يپ ميچ اول به طور كامل توسط سيپ ميد توسط سيتول يسيشار مغناط يك ترانسفورماتور آرمانيدر 

كه در  يبه شار. شود ياطراف پراكنده م يدر فضا يسياز شار مغناط يشود اما در واقع بخش يجذب م

 ين شار پراكندگيا. نديگو يم) leakage flux( يشود شار پراكندگ ير خود جدا مين انتقال از مسيح

شود كه در هر  يب موجب مين ترتيشود و به ا يها م چيپ ميموجب به وجود آمده اثر خود القا در س

م باعث ين اثر به طور مستقيا. كل آزاد شوديس يانيپا مهيره شده و در نيچ ذخيپ ميدر س يكل، انرژيس

م ولتاژ خواهد يدر تنظ يجاد مشكالتيجاد اختالف فاز موجب ايل ايجاد افت توان نخواهد شد اما به دليا

ن يه حفظ نكند؛ ايخود با ولتاژ اول يقاً نسبت واقعيه دقيب باعث خواهد شد تا ولتاژ ثانوين ترتيشد و به ا

 يع طوريتوز يل ترانسفورماتورهاين دليبه هم. بزرگ خود را نشان خواهد داد يدر بارهاژه ياثر به و

  .را داشته باشند يزان تلفات پراكندگين ميشوند تا كمتر يساخته م

ن ترانسفورماتورها با يدر ا. است دهيباال پسند يكاربردها، وجود تلفات پراكندگ ين حال در برخيبا ا

 يفرع يرهايا مسي ييهوا يها ، شكافيطوالن يسيمغناط يرهايجاد مسيند امان ييها استفاده از روش

ن يدر ا يتلفات پراكندگ يش عمديل افزايدل. كنند يم يش شار پراكندگياقدام به افزا يسيمغناط

ن گونه ياز ا. است اتصال كوتاهن نوع ترانسفورماتورها در تحمل يا يت بااليترانسفورماتورها قابل

زات يگر تجهيا دي(جوش  يها مانند دستگاه يمقاومت منف يدارا يه بارهايتغذ يترانسفورماتورها برا

كه  ييبارها در يمنيجاد ايا اينئون  يوه و تابلوهايبخار ج يها ، المپ)يكياستفاده كننده از قوس الكتر

  .شود ياد است استفاده مياحتمال بروز اتصال كوتاه در آنها ز

  ر بسامديتاث

در . است يچ، برابر انتگرال ولتاژ وروديپ ميك سيدهد كه شار در  ينشان م قانون فارادهمشتق زمان در 

شود اما در عمل شار  يدر نظر گرفته م يچ به طور خطيپ ميش شار در سيآل افزا دهيك ترانسفورماتور اي

ادامه دارد كه شار به نقطه اشباع  ييش تا جاين افزايكند ا يدا ميش پياد افزايبا سرعت نسبتا ز يسيمغناط



، يك ترانسفورماتور واقعيس كننده در 

  .ه شونديتغذ) ينه پالس

ن يم رابطه بيريدر نظر بگ ينوسيرا س

از رابطه  B يسيمغناط يمم چگاليو ماكز

  

ر آن يابد كه تاثي يش ميش بسامد افزاي

ن با استفاده از ترانسفورماتورها در بسامد باالتر 

ك ترانسفورماتور با حجم هسته ثابت در 

ز ين يچ كمتريپ ميها جابجا كند و تعداد دور س

اند موجب به وجود آمدن تو يش بسامد م

 يزات نظاميتجه يماها و برخيدر هواپ

توان حجم  يتلفات م يبرخش ين كار گذشته از افزا

ان يموجب كاهش جر يش از ناميبسامد ب

تواند  يس كننده ميان مغناطيجر يكمتر از بسامد نام

 يا كمتر از بسامد ناميشتر يب يالبته استفاده از ترانسفورماتورها در بسامدها

كار ترانس مثل سنجش ولتاژها، تلفات و 

 يها له رلهيد به وسيمثال ترانسفورماتورها با

ش بسامد ياز افزا يناش يمجهز شوند تا در مقابل اضافه ولتاژها
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س كننده در يان مغناطيجر يش ناگهانيبه خاطر افزا. رسد يهسته م

نه پالس( ينوسيان متناوب سيشه با جريد هميهمه ترانسفورماتورها با

را س يسياگر شار مغناط ترانسفورماتورها يبرا EMF يمعادله عموم

و ماكز A، سطح مقطع هسته N، تعداد دور f، بسامد منبع 

EMF ديآ ير به دست ميو به صورت ز:  

يبا افزا EMFثابت،  يسيمغناط يك ترانسفورماتور در چگال

ن با استفاده از ترانسفورماتورها در بسامد باالتر يبنابرا. محاسبه كرد EMF يتوان از معادله عموم

ك ترانسفورماتور با حجم هسته ثابت در يش داد چراكه يشان افزا آنها را نسبت به وزن يور

ها جابجا كند و تعداد دور س چيپ مين سيرا ب يشتريزان توان بيتواند م يبسامد باالتر م

ش بسامد مين حال افزايبا ا. از خواهد بوديك امپدانس ثابت ني

در هواپ. ستم شوديدر س يف مانند تلفات هسته و اثر سطحتلفات مضاع

ن كار گذشته از افزايشود چرا كه با ا يهرتز استفاده م 400

  .زات را كاهش داد

بسامد ب يول يك ترانسفورماتور در ولتاژ نامياستفاده از  

كمتر از بسامد نام يب در بسامدين ترتيشود و به ا يس كننده م

البته استفاده از ترانسفورماتورها در بسامدها. ابديش يافزا ي

كار ترانس مثل سنجش ولتاژها، تلفات و  يمن برايط ايرد تا شرايقرار گ يابيد قبل از اقدام، مورد ارز

مثال ترانسفورماتورها با يبرا. شود يكننده خاص بررس ستم خنكياستفاده از س

مجهز شوند تا در مقابل اضافه ولتاژها بسامد يولتاژ به ازا يكنترل محافظت

  .محافظت شوند

هسته م يسيمغناط

همه ترانسفورماتورها با

يمعادله عموم

، بسامد منبع Eولتاژ 

EMF يعموم

ك ترانسفورماتور در چگالي يبرا

توان از معادله عموم يرا م

ور توان بهره يم

بسامد باالتر م

ك امپدانس ثابت نيجاد يا يبرا

تلفات مضاع

400از بسامد 

زات را كاهش داديتجه

 يبه طور كل

س كننده ميمغناط

ياديدر حد ز

د قبل از اقدام، مورد ارزيبا

استفاده از س

كنترل محافظت

محافظت شوند
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