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MĚŘENÍ TRANSFORMÁTORU NAPRÁZDNO 

 

ÚKOL: 

1. Proveďte na transformátoru měření naprázdno a nakreslete charakteristiky:  

P0 = f(U10) 

I10 = f(U10) 

cos  = f(U10) 

2.  Vypočítejte účiník, činnou a jalovou složku proudu I10. 

3.  Určete ztráty transformátoru naprázdno. 

4. Určete převod transformátoru. 

 

 

TEORETICKÝ ÚVOD: 

Schéma zapojení pro měření transformátoru naprázdno je na obr. Chyby metody 

měření jsou způsobeny odporem ampérmetru a odporem proudové cívky wattmetru. Měřený 

spotřebič má malý účiník a velkou impedanci, proto je třeba použít wattmetr s malým 

proudovým rozsahem a jmenovitým účiníkem 0,1 a volit zapojení pro měření spotřebičů 

s velkou impedancí. 

Závislost U10 = f(I10) je tzv. charakteristika naprázdno, neboli magnetizační křivka. 

Měří se jen u velkých transformátorů. 
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Činný výkon hradí ztráty ve vstupním vinutí a ztráty v železe. Tedy: 

 

Protože jsou ztráty ve vinutí velmi malé, můžeme je zanedbat a potom platí: 

P10  PFe. 

Účiník transformátoru naprázdno je dán vztahem: 

 

Převod transformátoru je: 
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SCHÉMA ZAPOJENÍ: 

 

 

MĚŘENÝ PŘÍSTROJ: 

 Tr – transformátor  220/50 V 

 

MĚŘICÍ PŘÍSTROJE: 

 W – wattmetr (cos  =0,1) napěťový rozsah ……….,  proudový rozsah………, 

t.p……..,v.č…. 

 V  – voltmetr 0  - 600 V, t.p……..,v.č…. 

 A  – ampérmetr 0 – 5 A, t.p……..,v.č…. 

 Č.V.  – číslicový voltmetr - t.p……..,v.č…. 

 

POMOCNÉ PŘÍSTROJE: 

 RAT –  regulační autotransformátor 

 

ZDROJ: 

 110 V st, 50 Hz s vývody na laboratorním stole 
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TABULKY NAMĚŘENÝCH A VYPOČTENÝCH HODNOT: 

U10 I10 U20 P0 cos  I10činný I10jalový 

V A V kW W  A A 

5         

10         

15         

20         

25         

30         

35         

40         

45         

50         

 

Vzorce pro výpočet: 

   

 

Činná složka proudu I10:       

Jalová složka proudu I10:     

Převod transformátoru:  
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POSTUP PRÁCE: 

Zapojte obvod dle schématu. Pomocí regulačního autotransformátoru nastavujte 

vstupní napětí od 5 V do 50 V po ΔU=5 V, na ampérmetru odečítejte proud tekoucí 

primárním vinutím a na wattmetru příkon transformátoru. Všechny naměřené údaje zapisujte 

do tabulky. Ostatní hodnoty dopočítejte, nakreslete grafy a měření zhodnoťte. 

 

ZHODNOCENÍ MĚŘENÍ: 

Zpracujte dle požadavků v úkolu a rozveďte. 
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