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تیر ١۴٠٠ ٢٨

مگنترون ماکروفر چیست؟
pishtazservice.ir/microwave-magnetron

زمان مطالعھ: 9 دقیقھ
وظیفھ مگنترون ماکروفر (Microwave Magnetron) تولید امواج مغناطیسی می باشد. مگنترون شامل یک دیود استوانھ ای

است کھ بھ عنوان کاتد ، آند و آھنربا عمل می کند و یک میدان مغناطیسی ھمسو با کاتد تولید می کند.

چرا از خود تکنسین نپرسیم؟!

کاربران محترم می توانید با درج کامنت و سوال خود در پایان این مقالھ بھ راحتی با تکنسین در تماس باشید و در زمانی کوتاه
پاسخ سوال خود را دریافت کنند.

ارسال دیدگاه

https://pishtazservice.ir/microwave-magnetron/
https://pishtazservice.ir/wp-content/uploads/2021/07/Microwaves-Magnetron-11-1030x568.jpg
https://pishtazservice.ir/microwave-magnetron
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مایکروویو درون خود یک مگنترون دارد کھ در میدان مغناطیسی الکترون ھا را با سرعت زیاد از حفره ھا عبور می دھد.  این
امواجی کھ توسط مگنترون ماکروفر تولید می شود  بھ داخل کابین مایکروویو ھدایت می شوند. این امواج مولکول ھای آب

موجود در غذا را تحریک می کنند و گرما ایجاد می کنند و مواد غذایی را بھ سرعت گرم می کنند.

بنابراین وظیفھ مگنترون ماکروویو، پخت و پز سریع مواد غذایی است.

در زیر بھ مطالب بیشتری در مورد چگونگی تولید امواج توسط مگنترون ماکروفر اشاره شده است.

مگنترون ماکروفر



2/27/22, 4:22 PM مگنترون ماکروفر چیست؟ و بررسی علل خرابی آن | پیشتاز سرویس

https://pishtazservice.ir/microwave-magnetron/ 3/16

مگنترون ماکروفر

استفاده از ظروف فلزی در ماکروفر

آیا تا بھ حال وسیلھ ای فلزی را در مایکروویو خود قرار داده اید و از خود پرسیده اید کھ چرا دستگاه جرقھ می زند؟ دقت داشتھ
باشید کھ استفاده مستمر از ظروف فلزی موجب خرابی مگنترون می شود.
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در این متن توضیح خواھیم داد کھ چرا شما نمی توانید ظروف فلزی را در مایکروویو قرار دھید.

بھ تعمیر مایکروفر در تھران نیاز دارید؟ از متخصصین پیشتاز سرویس کمک بگیرید.

ثبت درخواست

کاتد و آند مگنترون

 بین کاتد و آند تعدادی حفره طنین انداز وجود دارد کھ اطمینان حاصل می کند با رسیدن بھ توان چند ھزار ولت در دیود ، الکترون
ھا رھا شده و با تأثیر میدان مغناطیسی طنین انداز می شوند و مگنترون را نوسان می دھند ، بدین ترتیب انتشار اشعھ از آنتن زیر

لولھ ای کھ در آن خال ایجاد می شود ، آغاز می شود.

مغناطیس ھای مورد استفاده درمایکروویو فرکانس خروجی 2450 مگاھرتز دارند و انرژی الکترومغناطیسی 600 وات را برای
ورودی الکتریکی 1200 وات فراھم می کنند.

آند و کاتد

پالسمای ماکروویو با استفاده از ناحیھ تابش الکترومغناطیسی 1_3 گیگاھرتز تولید می شود. امواج بھ وسیلھ منبع مگنترون
ماکروفر تولید و انرژی بھ وسیلھ یک ھدایت کننده امواج و یک حفره در یک گاز بی اثر قرار می گیرد.

برای تامین پالسما بھ حدود 50 تا 200 وات نیرو نیاز است.

کاتد

کاتد در مرکز المپ مگنترون ماکروفر قرار گرفتھ است و یک میاه جامد از جنس فلز می باشد. کاتد الکترودی می باشد کھ جریانی
کھ بر اثر برق ایجاد می شود از آن بھ آند جریان می دھد.

آند

https://pishtazservice.ir/contact-us/
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در اطراف کاتد یک حلقھ از جنس  فلز ساختھ شده است.  بھ زبان ساده وقتی مگنترون ماکروفر کار می کند ، ذرات یا الکترونھای
دارای بار الکتریکی از کاتد بھ آند می پردند. بھ نظر می رسد این موضوع بسیار ساده می باشد؟ ولی با ورود آھن ربا اوضاع کمی

پیچیده تر می شود.

کلیھ تعمیرات ماکروفر در مرکز تعمیرات پیشتاز سرویس با ضمانت 180 روزه (6 ماھھ) انجام می شود.

آھنربا

تحرک آند در مگنترون ماکروفر بسیار قدرتمند است.  واین آھن ربا مستقیماً در موازات کاتد در امتداد مگنترون کار می کند.

حفره ھا

مگنترونی کھ در دستگاھھای ماکروفر استفاده می شود از داخل حفره ای می باشند. این حفره ھا بھ صورت سوراخ ھایی می باشند
کھ در بحث قبلی ذکر شد. ھنگامی کھ الکترون ھا شارژ می شوند و از بین کاتد و آند عبور می کنند ، با افزوده شدن حفره ھا و

آھنربای  قدرتمند ، مسالھ ای پیچیده تر می شود.

الکترون ھا نھ تنھا با عبور یک میدان الکتریکی بین کاتد و آند ، بلکھ از طریق میدان مغناطیسی کھ توسط آھن ربا تولید می شود
نیز حرکت می کنند.

حفره ھای مگنترون ماکروفر

بھ دلیل افزودن میدان مغناطیسی ، الکترونھا تحت تأثیر قرار می گیرند تا در مسیری منحنی و نھ در یک خط مستقیم حرکت کنند.
الکترون ھا بھ صورت دایره وار در فضای بین کاتد و آند حرکت می کنند و این عمل با سرعت بسیار زیادی انجام می شود.

ھمانطور کھ الکترونھا در یک مسیر دایره ای در این فضا حرکت می کنند ، حفره ھای ایجاد شده در آند طنین انداز می شوند و
زمانی کھ این اتفاق می افتد واکنشی بھ نام نابش امواج ماکروویو انجام می پذیرد.



2/27/22, 4:22 PM مگنترون ماکروفر چیست؟ و بررسی علل خرابی آن | پیشتاز سرویس

https://pishtazservice.ir/microwave-magnetron/ 6/16

مشاھده ویدئو مگنترون ماکروفر در آپارات

موج بر یا آنتن مگنترون

ھنگامی کھ مگنترون امواج مایکروویو را تولید کرد ، این امواج باید بھ صورت صحیح داخل کابین دستگاه ھدایت شوند، این کار
توسط آنتن مگنترون ماکروفر انجام می شود.

نحوه پخت و پز مواد غذایی توسط امواج مگنترون

در زمان انتقال امواج بھ داخل کابین ماکروویو، این امواج توسط دیواره ھای داخل کابین منعکس می شوند بھ این صورت کھ بھ
طور مداوم بھ دیواره ھا خورده و داخل کابین حرکت می کنند تا بھ مواد غذایی داخل آن برخورد می کنند.

غذایی کھ در داخل دستگاه قرار می گیرد امواج ساطع شده از مگنترون را جذب می کنند و این امواج باعث لرزش و برخورد
سریع مولکول ھای آب داخل غذا می گردنند. این ارتشاعات پس از تولید و برخورد با مواد غذایی گرما تولید می کنند و این گرمای

تولید شده غذا را می پزد.

https://aparat.com/v/XSRJl
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مگنترون ماکروفر

در مورد تعمیر مایکروفر خود سوالی دارید؟ سوال خود را کامنت کنید تا کارشناسان پیشتاز سرویس در اولین فرصت پاسخگوی
سوال شما باشند.

ارسال دیدگاه
در مواد غذایی داخل ماکروفر ھرچھ مقدار آب بیشتری وجود داشتھ باشد خیلی سریع تر پختھ می شود زیرا ھرچھ مقدار آب

بیشتری باشد مولکول ھای بیشتری برای برخورد و ایجاد گرما وجود دارد. برای مثال غذاھایی کھ از سبزیجات بیشتری دارند در
مدت زمان بسیار کمتری پختھ می شوند.

ھمانطور کھ در باال ذکر شد ، امواج مایکروویوی نمی تواند توسط فلز جذب شود و بھ ھمین دلیل است کھ آنھا در داخل کابین
دستگاه بھ اطراف جھش می یابند. دقیقاً بھ ھمین دلیل است کھ شما نمی توانید از ظروف فلزی داخل ماکروویو استفاده کنید.

چھ کسی مگنترون را اختراع کرد؟

Sir John Turton) مگنترون ھایی کھ در ماکروویوھا استفاده می شود از نوع چند حفره ای ھستند و اختراع آن بھ جان راندال
Randall) و ھری بوت (Harry Boot) کھ مھندسین دانشگاه بیرمنگام بودند نسبت داده شده است.

قبل از اینکھ از مگنترون داخل دستگاھھای ماکروویو استفاده شود از این امواج در طول جنگ جھانی دوم و بھ منظور ردیابی
استفاده می شده است.

https://pishtazservice.ir/fuma-microwave-repair-services/#respond
https://en.wikipedia.org/wiki/John_Randall_(physicist)
https://en.wikipedia.org/wiki/Harry_Boot
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مگنترون رادار

قبل از کشف مگنترون ھای حفره ای اشاره شده است کھ اولین مگنترون توسط گاردین در سال 1910 کشف شده است.

چرا پیشتاز سرویس؟ با استفاده از خدمات تعمیراتی و تکنسین ھای پیشتاز سرویس از چھ مزایایی برخوردار می شوید؟

چرا پیشتاز سرویس؟

ھاینریش گریناکر

در سال 1921 ، یک فیزیکدان سوئیسی بھ نام ھاینریش گریناکر سعی در ادامھ کار با استفاده از یک لولھ دیود داشت. سرانجام
تحقیقات او بھ دلیل ایجاد خأل ناکافی در سیکل شکست خورد. با این حال او توانست توصیف کتبی ھمراه با معادالت ریاضی ارائھ

دھد کھ چگونھ این مگنترون قادر بھ تغییر الکترون در میدان مغناطیسی است.

در سال 1921 آلبرت ھول ، یکی از کارمندان شرکت جنرال الکتریک توانست از کارھای ارائھ شده توسط گریناکر برای ادامھ
تحقیقات استفاده کند. وی توانست با تغییر میدان مغناطیسی کنترل جریان الکتریکی را مطالعھ کند و این اختراع مرسوم بھ

مگنترون ماکروفر می باشد. تحقیقات آلبرت ھول توسط اریش ھبان در آلمان و ناپسال زازک در پراگ بررسی و تکمیل شد. ھر

https://pishtazservice.ir/why-pishtaz-service/
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دو آنھا قادر بھ تولید دستگاه ھای قدرتمندتری بودند و زازک توانست دستگاھی تولید کند کھ فرکانسھای بسیار باالتر ، تا 1 گیگا
ھرتز را تولید کند.

ھانس انریش ھولمن

در سال 1935 ھانس انریش ھولمن (Hans Erich (Eric) Hollmann) ثبت اختراع اولین مگنترون چند حفره ای را در
آلمان انجام داد. حق ثبت اختراع ایاالت متحده در این دستگاه در سال 1938 ثبت و اعطا گردید.

در اینجا بھ کارھای جان راندال و ھنری بوت باز می گردیم کھ مگنترون آنھا بیش از چھار حفره نشان داده شده در کارھای ھولمن
بود. دستگاه حاصل از کار آنھا  کھ با آب خنک می شد ، بھ عنوان رادار مورد استفاده قرار گرفت و در طول جنگ جھانی دوم در

ھواپیماھا نصب شد.

این فرایند بھ آلمانھا در جنگ بسیار کمک می کرد بھ طوریکھ این امکان را بھ آنھا می داد کھ اھداف را در طول شب نیز ببینند و
این امر یک موفقیت چشمگیر برای نیروھای متفقین بود.

چھ کسی ماکروویو را اختراع کرد؟

اختراع ماکروفر بھ صورت کامال اتفاقی توسط یک مھندس آمریکایی بھ نام پرسی اسپنسر (Percy Spencer) انجام شد.

https://en.wikipedia.org/wiki/Hans_Hollmann
https://en.wikipedia.org/wiki/Percy_Spencer
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مخترع ماکروفر (پرسی اسپنسر)

مایکروویو – کشف تصادفی

قبل از کشف تصادفی اسپنسر ، آزمایشاتی در مورد استفاده از امواج رادیویی برای پخت غذا در حال انجام بود. شرکت ھایی مانند
آزمایشگاه ھای بل و جنرال الکتریک قبالً کار بر روی این نوع فناوری را برای پخت مواد غذایی آغاز کرده بودند.

در سال 1933 ، شرکت وستینگھاوس ثابت کرد کھ امکان طبخ غذا بین دو بشقاب فلزی وجود دارد. آنھا از رادیوی موج کوتاه
برای پخت استیک و سیب زمینی استفاده کردند.

https://www.ge.com/
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بھ کشف پرسی اسپنسر بازمیگردیم. گزارش ھای متناقضی درباره آنچھ در روز کشف در جیب او بود وجود دارد. برخی از آنھا
یک بادام زمینی و برخی دیگر از یک شکالت می گویند. آنچھ واضح است این است کھ وی ، کامالً تصادفی ، کشف کرد امواج

یک مگنترون می توانند مواد غذایی را بپزند.

اسپنسر در شرکت تولیدی ریتون کار می کرد. در این زمان این شرکت عمدتا با مگنترون ھا بھ عنوان بخشی از فناوری رادار کار
می کرد. آنھا رادارھایی ساختند کھ توانایی کمک بھ کشتی ھا و ھواپیماھا را در ناوبری برای کشتی ھا و یا ردیابی در ھواپیماھا

کمک می کردند.

این مقالھ پاسخگوی سوال شما نبود؟ می توانید مستقیما با کارشناسان پیشتاز سرویس تماس بگیرید و از مشاوره رایگان ما استفاده
کنید.

دریافت مشاوره

داستان شکالت اسپنسر

در سال 1945 اسپنسر بھ وسیلھ یک بادام زمینی و یا شکالت دریافت کھ از مگنترون برای پخت مواد غذایی می توان استفاده کرد.
بھ این صورت کھ با فعال سازی مگنترون مشاھده کرد کھ شکالت دارد ذوب می شود و از ھمین رو متوجھ شد کھ امواج مگنترون

می تواند برای پخت مواد غذایی مورد استفاده قرار گیرد.

قدم بعدی او این بود کھ ببیند می تواند مقداری پاپ کورن درست کند کھ با فھمیدن این کھ امکان آن وجود دارد تحقیقات خود را
وسیع تر کرد.

(FAQ)سواالت متداول

آیا مگنترون قابلیت تعمیر دارد؟

خیر، مگنترون ماکروفر در صورت خرابی باید تعویض گردد.

آیا مگنترون تمام دستگاھھای ماکروفر یک شکل ھستند؟

خیر ، با توجھ بھ مدل و برند دستگاه مگنترون ھای متفاوتی موجود می باشند.

آیا امواج مگنترون برای سالمتی مضر می باشند؟

در صورت باز بودن کابین دستگاه و استفاده از آن امواج خطرناکی ساطع می کنند.

در صورت سوختن آنتن مگنترون می توان آن را تعمیر کرد؟

بلھ در بیشتر موارد با تعویض آنتن آن مشکل برطرف می گردد.

تحوالت بیشتر در فناوری مایکروویو

این روزھا اجاق ھای مایکروویو بسیار کوچک ھستند. می توانید آنھا را در کوچکترین فضای آشپزخانھ خود جا دھید. با این حال ،
اجاق مایکروویو اصلی اسپنسر تقریباً 1.5 متر ارتفاع داشت کھ تقریبا 5 فوت می شود.

https://pishtazservice.ir/contact-us/
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در اواسط دھھ Raytheon 1950 از فناوری مایکروویو استفاده کرد. پیش از این رستوران ھا از اجاق ھای مایکروویو استفاده
کرده بودند. این مایکروویوھا بسیار بزرگ بودند و بھ دلیل گرم شدن بیش از حد باید دائماً خنک می شدند.

اولین اجاق مایکروویو برای استفاده مستقیم توسط عموم مردم در سال 1955 بھ بھ فروش رسید و توسط شرکتی بھ نام تاپان ساختھ
شد. Tappan RL-1 نام این فروش با ھزینھ 1295 دالر آغاز شد. در آن روزھا این مبلغ ھنگفتی بود و با پول امروز حدود 10

ھزار دالر درآمد کسب می کرد.

در دھھ 1960 ، آنھا بھ قیمت کمی ارزان تر در حدود 500 دالر رسیده بودند. این قیمت نیز ھنوز ھم بسیار گران بود ، و امروزه
شما می توانید ماکروویو را بھترین نوع مگنترون ماکروفر تنھا با قیمت کمتر از 50 دالر تھیھ کنید.

در زیر عکس تعدادی از این مگنترون ھا کھ در دستگاھھای مختلف بھ کار رفتھ اند را قرار می دھیم.

مگنترون ال جی معمولی و اینورتر

مگنترون اینورتر پاناسونیک
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مگنترون سامسونگ و سامی

دستگاه ھای استخراج امواج ماکروویو
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دستگاه ھای تولید کننده امواج مایکروویو را می توان بھ دو گروه دستھ بندی کرد:

1. سیستم ھای چند حالھ
2. سیستم تک حالتھ

سیستم ھای چند حالتھ

در سیستم ھای چند حالتھ ، تابش امواج بھ طور تصادفی در یک حفره پراکنده می شود، بنابراین ھر منطقھ در حفره و نمونھ موجود
در آن تابش می شود.

معموالً سیستمھای چند حالتھ (شکل 1 الف) از نوع مخزن بستھ ھستند ، جایی کھ پرتاب با کمک مایکروویو در یک فشار باال انجام
می شود.

برخی از دستگاه ھایی کھ در فشار باال کار می کنند از مایکروویو متمرکز استفاده می کنند و از اجاق ھای خانگی با تابش چند
حالتھ اما در فشار جو استفاده شده است.

سیستم ھای متمرکز

سیستم متمرکز یا تک حالتھ اجازه می دھد تا اشعھ مایکروویو بر روی یک منطقھ محدود کھ نمونھ برای انقیاد یک میدان
الکترومغناطیسی بسیار قوی تر از مورد قبلی قرار داده شده است ، متمرکز شود.

در حالی کھ سیستمھای فشار متمرکز (تک حالتھ) (شکل 1B) از نوع باز ھستند کھ در آنھا مایکروویوھا در جو استفاده می شوند.

شکل زیر، طرح کلی از ھر دو نوع استخراج کننده را نشان می دھد. 

سیستم ھایی کھ مخزن آنھا بستھ است برای استخراج نمونھ زیاد مورد استفاده قرار نگرفتھ اند زیرا در درجھ اول برای ھضم نمونھ
استفاده می شود ، در حالی کھ کاربرد اصلی سیستم ھای باز استخراج نمونھ جامد بوده است.
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مگنترون ماکروفر

چھار جزء اصلی دستگاھھای ماکروویو چند حالتھ و متمرکز

1. امواج گروھی ، جایی کھ انرژی ماکروویو تولید می شود.
2. برای انتشار امواج بھ حفره از راھنمای موج استفاده می شود.

3. نمونھ در جایی بھ نام اپلیکاتور قرار می گیرد ،کھ می تواند یک حفره چند حالتھ باشد و امواج بھ طور تصادفی پراکنده شده
باشند.

1. در حالت دیگر نمونھ مستقیما درون آن قرار می گیرد تا با تابش امواج ماکروویو روی نمونھ متمرکز شود.
4. قسمت آخر کھ سیرکوالتور نام دارد و بھ امواج اجازه عبور در جھت جلو را می دھد.

مراکز تعمیرات پیشتاز سرویس
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مرکز تھران

88813743

جنوب تھران

56010207

غرب تھران

66101065

تلفن دفتر مرکزی

66000746

شمال تھران

22878551

شماره کارشناسان

09120603528 – 09120603527

 
 

tel://+982188813743
tel://+982156010207
tel://+982166101065
tel://+982166000746
tel://+982122878551
tel:+989120603527
tel:+989120603528

