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ر میدان الکتریکی ایجاد شددده در فیددای صیح تددفحا، مازنو می نوان انرری کمیره کردو در میدان مغناطیسددی ری که دهمانطو

ست. القاگر ضروری مدارهای الکترونیکی ا سیم پیچ( می نوان انرری کمیره کرد. القاگر مانند مازن و مقاومت یکی از اجزای  ها )

 اهده کنید.چند نمونه از القاگر را در نصویر زیر می نوانید مش

 

 القاوری-مود

تورنی که  شده اند. در  سته  سنج و القاگری صه طور متوالی صه یکدیگر ص ستا و آمپر شکل زیرو منبع نیروی محرکه و رئو در مدار 

شود که صا  نغییری در مقاومت رئوستا ایجاد کنیمو در القاگر صه سبب نغییر جریان و در نتیجه نغییر شار مغناطیسیو جریان القا می

تلی مدار طبق قانون لنزو مخالفت می کند. صه طور مثال اگر مقاومت رئوستا را کاهش دهیمو جریان مدار افزایش می یاصد  جریان ا

و اگر جریان مدار را افزایش دهیمو جریان القایی  و جریان القایی در القاگر مالف جریان اتلی می شود نا جریان کل کاهش یاصد.

که می نواند در هر القاگری از قبیل پیچه یا ایح پدیده . نا جریان کل افزای یاصد در القاگر هم جهت صا جریان اتدددلی مواهد صود

 القاوری نامیده می شود.-رخ دهد اثر مود سیملوله
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ولتیو سیم راصط و کلید  9عدد( یا صانری  2دور یا صاالنر(و صانری قلمی ) 1000صا استفاده از المپ نئون )المپ فازمتری(و القاگر)

 مداری صه تور، شکل زیر می صندیم.

 

سم تل کردن کلیدو جریان از  شود.صا و شح می  شود و المپ رو در گر چون جریان در القا در اصتدات چپ وارد القاگر و المپ می 

حال افزایش اسددتو نیروی محرکه ای در آن القا می شددود که جریانی مالف جریان اتددلی در آن القا می کند و موجب کم شدددن 

شود. و  شته  نغییر جریان در القاگردیگر نا زمانی که تری از المپ می گذردو جریان صیشسرعت افزایش جریان در القاگر می  ندا

صودن القاگر ) ایح حالت صا فرض آرمانی . در شود و القاگر صیشینه انرری را در مود کمیره کرده صاشد یی تفرصاشیم و جریان القا

جریان فقط از القاگر می گذرد و المپ ماموش می شدددود. اگر در ایح حالت که المپ  کم صودن مقاومت القاگر در صراصر المپ(

ماموش اسددتو کلید را قطع کنیمو صانری از مدار حذف می شددود ولی القاگر انرری کمیره شددده در مود را در مدار القا می کند و 

  روشح نگه می دارد. )نا زمانی که همه انرری القاگر نخلیه شود( المپ را صرای مدنی

 

 

 القاوری در القاگرها-جهت جریان مود نعییح

 حالت اول: اگر جریان در القاگر رو صه افزایش صاشدو جریان مودالقایی در مالف جهت جریان اتلی است.

 لقایی در جهت جریان اتلی است.حالت دوم: اگر جریان در القاگر رو صه کاهش صاشدو جریان مودا
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 )مخصوص رشته ریاضی و فیزیک(ضریب القاوری 

ضریب القاوری که صا نماد  شود.  ضریب القاوری آن نعییح می  سط  شود صه  Lویژگی های فیزیکی هر القاگرو نو نمایش داده می 

عواملی همچون نعداد دورو طولو سطح مقطع القاگر و جنس هسته ای که دامل آن قرار می گیرد صستگی دارد. صرای مثالو ضریب 

 طه زیر صدست می آید.القاوری سیملوله آرمانی از راص

𝐿 = 𝑘𝜇0

𝐴𝑁2

𝑙
 

سطح مقطع  Aدر نظر گرفته می شود(و  1ضریب هسته سیملوله )صدون هسته  kنشان دهنده طول سیملولهو  lدر ایح راصطه 

 نعداد دور سیملوله است. Nسیملوله و 

 نشان داده می شود. Hنامیده و صا نماد  هانری( است که صه احترام جوزف هانریو Ω.sو اهم ثانیه ) SIیکای ضریب القاوری در 

سانتی متر مرصع را پیدا کنید که  10سانتی متر و سطح مقطع  62.8: ضریب القاوری سیملوله آرمانی صدون هسته ای صه طول 1مثال 

 حلقه نزدیک صه هم است. 2000شامل 

 : 1پاسخ مثال 

𝐿 = 𝑘𝜇0

𝐴𝑁2

𝑙
= 1 × 4𝜋 × 10−7 ×

10 × 10−4 × 4 × 106

62.8 × 10−2
= 8 × 10−3 𝐻 = 8𝑚𝐻 

سانتی متر مرصع چه نعداد صاشدو نا ضریب  10سانتی متر و سطح  2.8هو صه طول : نعداد حلقه های سیملوله ای صدون هست2مثال 

 هانری شود؟ 1القاوری آن 

𝑁 = √
𝐿𝑙

𝑘𝜇0𝐴
= √

1 × 2.8 × 10−2

1 × 4𝜋 × 10−7 × 10 × 10−4
= 0.47 × 104 =  دور 4700

 انرری کمیره شده در القاگرها

وقتی نوسط صانری جریانی در القاگر صرقرار شودو مولد صه القاگر انرری می دهد. صخشی از ایح انرری در مقاومت الکتریکی سیم 

کمیره شده در میدان القاگر های القاگر صه تور، گرما نلف و صقیه آن در میدان مغناطیسی القاگر کمیره می شود. مقدار انرری 

 و از راصطه زیر صدست می آید. Lصا ضریب القاوری 

𝑈 =
1

2
𝐿𝐼2 
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الزم اسددت رفتار مقاومت و القاگر را صه لحاا انرری اشددتباه نگیرید. چه چریان پایا صاشددد و چه متغیرو انرری در مقاومت صه انرری 

ننها وقتی انرری وارد القاگر می شود که جریان در آن افزایش ت تفر( گرمایی نبدیل می شود. ولی در یک القاگر آرمانی )مقاوم

. در تورنی که هنگام کاهش جریانو آزاد می شود. ایح انرری نلف نمی شود. صلکه در میدان مغناطیسی القاگر کمیره شده و یاصد

 از آن مارج می شود.جریانی که از القاگر آرمانی می گذردو پایا صاشد نه صه آن انرری وارد می شود و نه 

آمپر صگذردو انرری کمیره شده درالقاگر را حساب  3میلی هانریو جریان  20: در تورنی که از القاگری صه ضریب القاوری 3مثال 

 کنید.

𝑈 =
1

2
𝐿𝐼2 =

1

2
× 2 × 10−2 × 9 = 9 × 10−2𝐽 = 90𝑚𝐽 

 

 )مخصوص رشته ریاضی و فیزیک( القای متقاصل

شان داده ایم. جریان عبوری از پیچه  ساده ای را صرای صررسی اثر القای متقاصل ن شکل زیر آزمایش  سی  1در  را  Bو میدان مغناطی

ا نغییر دادن مقاومت می گذراند که در مجاور، آن قرار دارد. ص 2صوجود می آورد. ایح میدانو شدددار مغناطیسدددی ای را از پیچه 

 نیز نغییر می کند. 2و در نتیجه شار عبوری از پیچه  1و میدان مغناطیسی پیچه 1رئوستا و نغییر جریان در پیچه 

 

القا می کند که صه ایجاد جریان القایی در ایح پیچه می انجامد.  2صناصر قانون فارادهو ایح نغییر شدددارو نیروی محرکه ای را در پیچه 

نامیده می وشد و القای متقاصل می شود. ایح فرایندو  1و سبب ایجاد نیروی محرکه القایی در پیچه 2نغییر جریان در پیچه همچنیح 

 صه کمک آن می نوان انرری را از یک پیچهو صه پیچه دیگر منتقل کرد.

می شود نا القاگر های مجاور را صه  همچنیح ایح اثر ممکح است در صرمی از مدارهای الکتریکی مزاحمت ایجاد کند. از اینرو سعی

 طور عمود صر یکدیگر قرار دهند. در ایح تور، اثر القای متقاصل نا حد ممکح کوچک می شود.
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 کارصرد القاگرها

صرمورد آکرمش صه صخشدددی از یک سدددامانه انتقال نوان الکتریکی موجب افزایش ناگهانی ولتار می شدددود که می نواند صه اجزای 

ساند. صرای کمینه کردن ایح آثارو سامانه  سیب صر سیله های صرقی مانگی( آ شد )صرای مثالو و تل صا و هر چیز دیگری که صه آن و

رگی را در مسددیر سددامانه انتقال قرار می دهند. ایح کار صاعث می شددود که القاگر ها صا هر نغییر سددریع در جریان القاگرهای صز

 مخالفت کند و آن را فرو نشاند.

در المپ های فلوئورسددانو جریان الکتریکی از گاز رقیقی که فیددای درون المپ را پر کرده اسددت می گذرد و گاز را یونیده و صه 

کمتر می شود. اگر ولتار صه حد  یده شود مقاومت آنی غیر اهمی است و هر چه صیشتر یونل می کند. پالسما یک رساناپالسما نبدی

کافی صاالیی صه گاز اعمال شددودو جریان می نواند صسددیار زیاد شددود و صه مدار صیرونی المپ آسددیب صرسدداند. صرای جلوگیری از ایح 

سئله و یک القاگر را صه طور متوالی صا شود. متعادل کننده همچنیح صاعث  م سان می صندند نا مانع افزایش زیاد جریان  المپ فلوئور

 می شود نا المپ صا جریان متناوب کار کند.

های صا مونور صنزینی دارد. پیچه اولیه صا حدود انرری کمیره شده در میدان مغناطیسی نقش موثری در دستگاه های احتراق مودرو

سی قوی ای نولید می کند. ایح پیچهو درون یک پیچه ثانویه صا  250 ست و میدان مغناطی شده ا سته   2500دور صه صانری مودرو ص

ی صه سرعت صه دور سیم میلی نازک قرار گرفته است. صرای جرقه زدن شمعو جریان در پیچه اولیه قطع می شود و میدان مغناطیس

لتی در پیچه ثانویه القا می کند. در نتیجه انرری کمیره شدددده در میدان یروی محرکه الکتریکی ده ها هزار وتدددفر می رسدددد و ن

صا جریانی لحظه ای از پیچه ثانویه صه طرف شدددمع می رود و جرقه ای نولید می کند که سدددبب احتراق مخلو   مغناطیسدددی همراه 

 ای مونور می شود.سومت و هوا در سیلندر ه

 


