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MĚŘENÍ TRANSFORMÁTORU NAKRÁTKO 

 

ÚKOL: 

1. Změřte transformátor zapojený nakrátko. Ze štítkových hodnot na transformátoru 

určete jmenovitý proud. Určete pracovní velikost napětí nakrátko a ztráty ve vinutí 

transformátoru. 

2. Změřte převod transformátoru a porovnejte naměřené hodnoty se štítkovými údaji.  

3. Nakreslete závislost U1k = f(I1k), cos  = f(I1k). 

 

TEORETICKÝ ÚVOD: 

Schéma zapojení pro měření transformátoru nakrátko je na prvním obr. Chyby metody 

měření jsou způsobeny odporem voltmetru a napěťové cívky wattmetru, bývají zanedbatelné. 

Regulačním autotransformátorem nastavíme stav tak, aby I1k = I1N a změříme napětí U1k. 

Z těchto hodnot určíme pracovní velikost napětí nakrátko v procentech: 

 

Účiník transformátoru nakrátko: 

 

Schéma zapojení pro měření převodu transformátoru je na druhém obr. Převod transformátoru 

určíme ze vztahu: 
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SCHÉMA ZAPOJENÍ: 

 

 

MĚŘENÝ PŘÍSTROJ: 

 Tr – transformátor  220/24 V 

 

MĚŘICÍ PŘÍSTROJE: 

 W – wattmetr, 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…. 
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POMOCNÉ PŘÍSTROJE: 

 RAT –  regulační autotransformátor 

 

ZDROJ: 

 24 V st, 50 Hz s vývody na laboratorním stole 

 230 V st, 50 Hz s vývody na laboratorním stole 

 

 

TABULKY NAMĚŘENÝCH A VYPOČTENÝCH HODNOT: 

 

I1k U1k P1k cos k 

A k V kW W  

0,2        

0,3        

0,4        

0,5        

0,6        

0,7        

0,73        

0,8        

 

 

U1 U2 p 

V V  

50   

150   

220   
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Vzorce pro výpočet: 

  

  [ A ] 

 

        [ V ] 

 

     [ W ] 

 

 

 

 

 

Činná složka napětí U1k:           [ V ] 

Jalová složka napětí U1k:          [ V ] 

 

    [ var ] 
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POSTUP PRÁCE: 

Zapojte obvod dle prvního schématu. Vypočítejte jmenovitý proud měřeného 

transformátoru I1N. Pomocí regulačního autotransformátoru nastavujte vstupní proud I1k od 

hodnoty 0,2 A do 0,8 A a odečítejte napětí nakrátko U1k a příkon nakrátko P1k. Dopočítejte 

cos k. Pro jmenovitou hodnotu proudu transformátoru I1k vypočítejte pracovní napětí 

nakrátko, činnou složku napětí U1k, jalovou složku napětí U1k, jalový výkon Q a určete ztráty 

ve vinutí transformátoru. 

Zapojte obvod dle druhého schématu. Pomocí regulačního autotransformátoru 

nastavujte vstupní napětí U1 a odečítejte výstupní napětí U2. Z naměřených hodnot vypočítejte 

převod transformátoru. 

Nakreslete grafy a měření zhodnoťte. 

 

ZHODNOCENÍ MĚŘENÍ: 

Zpracujte dle požadavků v úkolu a rozveďte. 
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