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Lecture-31

দশম িণ: পদাথ িব ান ১ম প (অধ ায়-১২)



DC MOTOR

ব িতক মাটর হল এমন একিট কৗশল এবং ব ব া, যার মাধ েম ব িতক শি  যাি ক শি েত 

পা িরত হয়।

িডিস মাটর এক ধরেনর  ব িতক মাটর যা একমখুী তিড়ৎ বাহ িদেয় চািলত হয়।

DC MOTOR



িবিভ অংেশর নাম



িডিস মাটর িকভােব কাজ কের থােক?

আমরা বঝুার জ িজিনসটােক আেরকটু সহজ করেবা!



িডিস মাটর িকভােব কাজ কের থােক?

গত ােস আমরা তািড়ত চু ক এবং সিলনেয়ড পেড়িছলাম!



িডিস মাটর িকভােব কাজ কের থােক?



িডিস মাটর িকভােব কাজ কের থােক?



িডিস মাটর িকভােব কাজ কের থােক?

ে ম হইেলা এখন তা ঘরুা ব কর িদেব ! তাইেল িক করা যায় !!



িডিস মাটর িকভােব কাজ কের থােক?

সমাধান খবুই সহজ ! আমরা যিদ িব েতর িদক পিরবতন কের দই তাইেলই হেব !

িক ু িব েতর িদক পিরবতন কের িকভােব করা যাই ?



Poll Question 01 

Dc Motor এর কান অংশ ঘরুেত পাের? 

(a) আেমচার (b) ায়ী চু ক  

(c) বািহেরর আবরণ (d) কানিট নয়



তািড়ত চৗ ক আেবশ



তািড়ত চৗ ক আেবশ



তািড়ত চৗ ক আেবশ



তািড়ত চৗ ক আেবশ



তািড়ত চৗ ক আেবশ



তািড়ত চৗ ক আেবশ



তািড়ত চৗ ক আেবশ



GENERATOR
জনােরটর এমন একিট য  বা মিশন যার সাহােয  যাি ক শি েক ব িতক শি েত পা িরত করা হয় । 



Converting a motor to generator 
জনােরটর: যাি ক শি  ব িতক শি

মাটর: ব িতক শি যাি ক শি



TRANSFORMER 
া ফরমার বা া ফমার একিট ি র ব িতক সর াম যা িদেয় কােনা পিরবতী তিড়ৎ ব ব ায় িব ৎ 

শি েক ভাে েজর মান অ যায়ী কিমেয় বা বািড়েয় এক ান থেক অন  ান ানা র করা যায়। 



TRANSFORMER 
া ফরমার বা া ফমার একিট ি র ব িতক সর াম যার দারা কােনা পিরবতী তিড়ৎ ব ব ায় িব ৎ 

শি েক ভাে েজর মান অ যায়ী কিমেয় বা বািড়েয় এক ান থেক অন  ান ানা র করা যায়। 



া ফমাের মলূত িট লী থােক: 

াইমাির কেয়ল বা মখু লী : এই কেয়েল এ.িস. িব ৎ সরবরাহ করা হয়। 

সেক ডাির কেয়ল বা গৗণ লী: এই কেয়েল এ.িস িব ৎ শি  ানা র হয়।

TRANSFORMER 



য া ফমােরর সাহােয  উ িবভবেক িন িবভেব পা িরত করা হয় তােক প ডাউন া ফমার  এবং 

য া ফমােরর সাহােয  িন িবভবেক উ িবভেব পা িরত করা হয় তােক প আপ া ফমার বেল।

TRANSFORMER 



How does it work?



Formulas



Poll Question 02

একিট া ফরমােরর মখূ  ও গৗণ ডলীর পাক সংখ ার অ পাত 100:1। এর মখু  ডলী 

একিট 120 V DC উৎেসর সে  সংযু । এর গৗণ ডলীর সে  একিট 50Ω মােনর রাধক 

লাগােনা আেছ। া ফরমারিটর গৗণ ডলীেত তিড়ৎ িবভব কত?

(a) 12V

(b) 1200V

(c) 0V

(d) 10V



গািণিতক সমস া
একিট া ফরমােরর মখূ  ও গৗণ ডলীর পাক সংখ ার অ পাত 100:1। এর মখু  ডলী একিট 

120v AC উৎেসর সে  সংযু । এর গৗণ ডলীর সে  একিট 50Ω মােনর রাধক লাগােনা আেছ। 

া ফরমারিটর মখূ  ডলীেত তিড়ৎ বাহ কত?



লেগ থােকা সৎভােব, 
জয় তামারই হেব

D™¢vm-D‡b¥l িশ া পিরবার


