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MĚŘENÍ  ZATÍŽENÉHO TRANSFORMÁTORU 

 

ÚKOL: 

1. Připojte zatížený jednofázový transformátor na síť přes regulační autotransformátor a 

nastavte jmenovité hodnoty. 

2. Změřte vstupní a výstupní hodnoty napětí, proudu, příkonu a výkonu a zapište do 

tabulky. 

3. Vypočtěte zdánlivé výkony PS1 a PS2, vstupní a výstupní účiník a účinnost 

transformátoru. 

4. Do jednoho grafu nakreslete závislosti cosφ2 = f (U1), = f (U1),P2= f (U1). 

 

TEORETICKÝ ÚVOD: 

Transformátor je střídavý netočivý elektrický stroj. Jeho účelem je měnit velikost 

střídavého napětí a proudu, při konstantním kmitočtu 

 

 

      

  

 

 

 

Hlavní části jsou (viz. obrázek) : primární (vstupní) vinutí o N1 závitech, sekundární 

(výstupní) vinutí o N2 závitech a uzavřený magnetický obvod (feromagnetické jádro) 

Transformátor pracuje na principu elektromagnetické indukce - při časových změnách 

magnetického pole ∆Φ/∆t se ve vodiči indukuje napětí (indukční zákon). 

 

i2 
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i1 
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Provozní stavy transformátoru jsou: 

1) stav naprázdno 

2) stav nakrátko 

3) stav při zatížení 

 

 

Stav při zatížení - na sekundární svorky je připojena impedance Z. 

Při změně zatížení se mění účinnost transformátoru . Největší účinnost je při jmenovité 

hodnotě napětí a proudu.  Pro účinnost platí: 

 

 

nebo v procentech 

 

 

Účiník na vstupu cosφ1 

 

 

Účiník na výstupu cosφ2 

 

 

 

Při činném zatížení  (tzn.  Z = Rz) je cosφ2 přibližně roven jedné. 
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SCHÉMA ZAPOJENÍ: 

 

 

 

MĚŘENÝ PŘÍSTROJ: 

 Jednofázový transformátor:   U1jm= 220V                                           

U2jm= 50V 

Ps= 250VA 

MĚŘICÍ PŘÍSTROJE: 

 Ampérmetr  A1  0,1 - 5A, t……….,v.č…….. 

 Ampérmetr  A2  0,1 - 5A, t……….,v.č…….. 

 Voltmetr     V1  1,2 - 600V, t……….,v.č…….. 

 Voltmetr     V2  1,2 - 600V, t……….,v.č…….. 

 Wattmetr     W1  60;120;240V/0,5;1A, t……….,v.č…….. 

 Wattmetr     W2  60;120;240V/0,5;1A, t……….,v.č…….. 

 

POMOCNÉ PŘÍSTROJE: 

 Regulační autotransformátor RAT, 0-250V, v.č………. 

 Zatěžovací odpor Rz, 16 Ω/4A; id.č……….. 

 Tlačítka TL1, TL2 
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ZDROJ: 

 230V~ s vývody na laboratorním stole 

 

TABULKA NAMĚŘENÝCH A VYPOČTENÝCH HODNOT: 

 

U1 I1 P1 U2 I2 P2 PS1 PS2 cosφ1 cosφ2 

V A α k W V A α k W VA VA - - % 

220                             

200                             

150                             

100                             

50                             

 

U1 měnit od 220 V do 50 V, nejprve po ∆U1  = 20 V a od 200 V po ∆U1  = 50 V. 

 

 

VZTAHY PRO VÝPOČET: 
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POSTUP PRÁCE: 

 zapojit obvod podle schématu 

 nastavit jmenovité hodnoty U1jm= 220V, U2jm= 50V ,  PS= 250VA 

 při stisknutém tlačítku TL1 nastavit hodnoty U1 (viz. údaje pod tabulkou) 

 vždy po nastavení U1 vypnout TL1 a stisknout TL2 pro odečtení hodnot   I1, P1,I2, U2, 

P2  a zapsat do tabulky 

 z naměřených hodnot vypočítat PS1, PS2, cosφ1, cosφ2 a  

 nakreslit zadané závislosti 

 

 

ZHODNOCENÍ MĚŘENÍ: 

 

Vyhodnotit závislosti uvedené v zadání pod bodem 4). Uvést vlastní názor na měření 

(vlivy, zdůvodnit odchylky v grafech a při výpočtech). Uvést použití transformátoru v praxi. 
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