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1. Будова, принцип роботи, призначення та застосування 

однофазних трансформаторів 
 

     Трансформатор — це статичний електричний апарат, призначений для 

перетворення змінного струму однієї напруги у змінний струм іншої напруги при 

незмінній частоті. 

     Переважне використання в електричних пристроях отримали силові 

трансформатори, що перетворюють напругу змінного струму при незмінній частоті. 

Силові трансформатори широко використовуються в енергосистемах при передачі 

електроенергії від електростанції до споживачів, а також в різноманітних 

електропристроях для отримання напруги необхідної величини. 

     Потужні силові трансформатори встановлюють на електростанціях для 

підвищення електричної енергії генераторів. Передача електроенергії по лінії 

електропередачі високою напругою і малими струмами значно зменшує втрати 

потужності, що дає можливість зменшити переріз проводів та істотно знизити 

витрати кольорового металу.  

     У кінці лінії електропередачі встановлюють трансформатори, які знижують 

напругу до рівня, необхідного для розподілу її між великими споживачами (міста, 

населені пункти, промислові підприємства, цехи підприємств та ін.). 

     У місцях споживання електроенергії встановлюють трансформатори, які 

знижують напругу до експлуатаційної. Більшість споживачів працюють при напрузі 

220. 380 і 660 В. 

     Отже, електроенергія, яка передається від електростанції до електроприймачів, 

трансформується декілька разів. Спочатку підвищується, а потім знижується. 
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     Трансформатори, призначені для підвищення напруги, називаються 

підвищувальними, а трансформатори, призначені для зниження напруги,— -

знижувальними. 

     Трансформатори поділяються, в залежності від: 

— кількості фаз перетворювальної напруги, на однофазні та багатофазні (як правило 

трифазні); 

— кількості обмоток, що належать одній фазі трансформуючої напруги, на 

двохобмоточні та багатообмоточні; 

— методу охолодження, на сухі (з повітряним охолодженням) та масляні (занурені в 

металічний об’єм, заповнений трансформаторним маслом). 

      Трансформатори малої потужності випускають з повітряним охолодженням. 

Основні частини трансформатора — магнітопровід та обмотки. 

      

 

     Трансформатор складається із двох основних частин: магнітопроводу (сердечника) 

і обмоток.  

     Магнітопровід складається з тонких листів електротехнічної сталі (0,3-0,5 мм), 

легованої кремнієм, які ізольовані один від одного лаком або окалиною. Це потрібно 

для зменшення втрат у сталі на перемагнічування та нагрівання вихровими струмами. 

Основне призначення магнітопроводу — підсилення магнітного зв'язку між 

обмотками трансформатора, тобто зменшення магнітного опору контура, крізь який 

проходить магнітний потік. 

   Обмотки трансформаторів виготовляють з мідного (рідше — з алюмінієвого) дроту 

круглого або прямокутного перерізу. Обмотка, до якої підводиться електрична 

енергія, називається первинною, а обмотка, від якої відводиться електрична 

енергія,— вторинною. 

     Розглянемо однофазний двохобмоточний трансформатор.  

Його принцип дії базується на явищі електромагнітної індукції.  

     Під час вмикання первинної обмотки трансформатора до мережі змінного струму 

з напругою U1 та частотою f (рис.1) в ній виникає струм I1. Змінний струм, що 

проходить по виткам цієї обмотки, створює МРС, яка наводить в магнітопроводі 

трансформатора змінний магнітний потік Ф. Замкнувшись в магнітопроводі, цей 

потік перетинає витки обмоток та індукує в первинній обмотці w1 е.р.с. E1, а 

вторинній обмотці w2 е.р.с. E2:  

Е1 = 4,44 fw1Фmax; 

Е2 = 4,44 fw2Фmax. 
 
 

де w1 та w2 - число витків у первинній і вторинної обмотках відповідно.  

     Наведені формули називають формулами трансформаторної е.р.с.  Вона відіграє 

важливу роль у теорії трансформаторів і електричних машин змінного струму. 

Рисунок 1 –  Електромагнітна схема  

однофазного трансформатора 

 
 

 

Рисунок 2 –  Принципова  схема  

однофазного трансформатора 

 
 

Г 
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     Таким чином, трансформатор перетворить підведену до нього напругу відповідно 

до відношення числа витків його обмоток. 

     Якщо w2 < w1 та U2 < U1, то трансформатор називається знижувальним,   а якщо w2 

> w1 та U2 > U1, то трансформатор називається підвищувальним. Один і той же 

трансформатор в залежності від того, до якої з обмоток підводиться напруга, може 

бути понижувальним або підвищувальним. За значенням напруги розрізняють 

обмотку вищої напруги ВН і обмотку нижчої напруги НН. 

     Під час вмикання вторинної обмотки до навантаження е.р.с. E2 створить у ній 

струм I2. 

     Отже, у трансформаторі електрична енергія первинного кола з параметрами U1, I1 

та частотою f перетворюється в електричну енергію змінного струму з параметрами 

U2, I2 та частотою f. 
      

     ККД  трансформатора ƞ дуже  великий,  тому  з  достатньою точністю можна 

вважати, що Е1≈U1;   Е2≈U2;  I1·U1=I2·U2 тобто   
S1≈ S2 

де S1=U1·I1= - потужність, споживана з мережі; 

      S2=U2·I2= - потужність, що віддається в навантаження. 
 

     Важливою  характеристикою  трансформатора  є коефіцієнт трансформації k.  

   Відношення ЕРС (напруги) первинної обмотки трансформатора до ЕРС (напруги) 

його вторинної обмотки, що дорівнює відношенню числа витків відповідних обмоток, 

називають коефіцієнтом трансформації трансформатора 

k = 
𝑬𝟏

𝑬𝟐
=  

4,44 𝑓𝑤1Ф𝑚𝑎𝑥

4,44 𝑓𝑤2Ф𝑚𝑎𝑥
 = 

𝑤1

𝑤2
 

k = 
𝑬𝟏

𝑬𝟐
=  

𝑈1

𝑈2
 = 

𝑤1

𝑤2
 ≈ 

𝑰𝟐

𝑰𝟏
 

     Відношення струмів вторинної I2 й первинної I1 обмоток приблизно дорівнює 

коефіцієнту трансформації, тому струм у стільки разів збільшується (зменшується), у 

скільки разів зменшується (збільшується) U2. 

2. Втрати в трансформаторі 

     Перетворення електричної енергії в трансформаторі супроводжується втратами. 

На відміну від електричних машин трансформатор не має частин, що рухаються, тому 

механічні втрати при роботі відсутні. Наявні втрати обумовлені явищем гістерезису, 

вихровими струмами й активним опором обмоток. 

     Якщо феромагнітний магнітопровід помістити в змінне магнітне поле, то він буде 

циклічно перемагнічуватися із частотою змінного струму. Для зменшення втрат на 

гістерезис осердя трансформаторів виготовляють зі спеціальної трансформаторної 

сталі. 

     Вихрові струми, що виникають у провідниках, що перебувають у змінних 

магнітних полях, створюються й у осрді трансформатора. Замикаючись у товщі 

осердя, ці струми нагрівають його й приводять до втрат енергії. Для їх зменшення 

осердя трансформаторів набирають із окремих ізольованих одна від одної сталевих 

пластин. 
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     Активний опір обмоток створює втрати за рахунок активних струмів, що 

нагрівають обмотки. Для їхнього зменшення обмотки трансформаторів виконують, як 

правило, з міді. 

     Тобто, перетворення електричної енергії в трансформаторі супроводжується 

втратами. У трансформаторі втрати енергії поділяють на електричні втрати – втрати 

в міді PM, які йдуть на нагрівання обмоток трансформатора, і магнітні – втрати в 

сталі PCT на утворення вихрових струмів в осерді і розсівання магнітного потоку.  

ΔР = PM + PCT 

     Коефіцієнт корисної дії трансформатора (ККД) η - відношення активної 

потужності Р2, що віддається, до споживаної Р1: 

η= 
𝑷𝟐

𝑷𝟏
 ⋅ 100%    η= 

𝑷𝟐

𝑷𝟐+𝑷М+𝑷СТ
 ⋅ 100% 

де P1 – активна потужність, споживана з мережі;  

     P2 – активна потужність, що віддається навантаженню. 

          Активна потужність на виході трансформатора, Вт, 

Р2 = Sном ·cosφ2 

 де  Sном   - номінальна потужність трансформатора, ВА 

       cosφ2 - коефіцієнт потужності навантаження. 

У трансформаторів ККД може досягати 97… 99 %. 

3. Режими роботи трансформаторів 

     Розрізняють кілька режимів роботи трансформатора, який характеризується 

номінальною потужністю Sном  

Sном =  S1ном = U1ном·I1ном 

1) номінальний режим, тобто режим роботи навантаженого трансформатора, при 

якому діючі значення первинних напруги і струму набувають номінальних 

значень: U1 = U1ном ; І1 = І1ном   
Величини, які відповідають режиму роботи трансформатора, для якого він 

призначений заводом-виробником, називаються номінальними, а такий режим 

роботи – номінальним.  

Номінальні величини вказуються в каталогах, паспорті і на табличці, 

прикріпленій до трансформатора. 

Такими величинами є: 

– повна потужність Sном; 

– лінійні напруги первинної U1ном і вторинної U2ном обмотки; 

– лінійні струми первинної І1ном і вторинної І2ном обмотки; 

– частота напруги живлення f тощо  

2)    робочий режим, при якому діюче значення напруги первинної обмотки 

наближається до номінального U1 ≈ U1ном, а діюче значення струму визначається 

навантаженням трансформатора; 

     Режим роботи трансформатора, при якім у вторинну обмотку включене 

навантаження, називають робочим. 

http://moodle.ipo.kpi.ua/moodle/mod/resource/view.php?id=9673#рр
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      При цьому струм проходить по обох обмотках (І1 та І2) і струм І2 замикається через 

опір навантаження.  

      Залежність напруги U2 на виводах вторинної обмотки трансформатора від струму 

навантаження І2 називається зовнішньою характеристикою трансформатора  

U2 = f(I2) при φ = const 

 
       

Внаслідок спаду напруги на опорах обмоток трансформатора напруга вторинної 

обмотки зменшується зі збільшенням струму навантаження. Величину напруги 

ΔU, на яку зменшується напруга вторинної обмотки часом подають у відсотках. 

2) режим холостого ходу, при якому коло вторинної обмотки розімкнене І2 = 0, або 

вторинна обмотка приєднана до навантаження з дуже великим опором, 

наприклад, вольтметра;  

У досліді холостого ходу, у якім на первинну обмотку подають номінальну 

напругу, а вторинну обмотку залишають розімкнутою, визначають втрати в сталі, 

тобто втрати на гістерезис і вихрові струми.  

В режимі холостого ходу енергія, споживана трансформатором з мережі, 

витрачається тільки на втрати в сталі, тому потужність цих втрат вимірюють 

ватметром, включеним у коло первинної обмотки. У цьому досліді визначаються 

також коефіцієнт трансформації k й струм холостого ходу IXX.  
(Дослідження і характеристика режиму холостого ходу трансформтора буде проводитись на 

лабораторній роботі). 

3) режим короткого замикання, при якому вторинна обмотка трансформатора 

замкнена U2 = 0 або приєднана до навантаження з дуже малим опором, 

наприклад, амперметра. 

Це аварійний режим, тому що струм в обмотках трансформатора зростає в 30—

45 разів, і обмотки перегорають, якщо відсутній захист трансформатора від 

короткого замикання.  

Якщо  вторинну  обмотку  трансформатора  замкнути накоротко, а на первинну 

обмотку подати таку знижену напругу, при якій струми в обмотках не 

перевищують номінальних значень, то енергія, споживана трансформатором з 

мережі,  витрачається  в  основному  на  теплові втрати  в  проводах обмоток 

трансформатора. 
(Дослідження і характеристика режиму короткого замикання трансформтора буде проводитись 

на лабораторній роботі). 

 

Режими холостого ходу і короткого замикання виникають при аваріях або   

спеціально здійснюються під час випробувань трансформаторів. 
 

Рисунок 3 – Зовнішня характеристикя трансформатора 
 

http://moodle.ipo.kpi.ua/moodle/mod/resource/view.php?id=9673#нх
http://moodle.ipo.kpi.ua/moodle/mod/resource/view.php?id=9673#кз
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4. Поняття про трифазний трансформатор і автотрансформатор 

    4.1 Трифазний трансформатор  

Якщо три однофазних трансформатори з'єднати в один тристрижневий, то матимемо 

трифазний трансформатор. 

На стрижнях розташовані первинна і вторинна обмотки окремих фаз. Затискачі 

обмоток вищої напруги позначаються великими літерами: А, В, С - початки обмоток, 

Х, Y, Z - кінці. Затискачі обмоток нижчої напруги позначені малими літерами: a, b, c 

- початки обмоток, x, y, z - кінці.  

Обмотки трифазного трансформатора з'єднують "зіркою" і "трикутником".  

Щодо конструкцій трифазних трансформаторів, то використовують як сухі, так і 

масляні моделі. 

 

1 – магнітопровід,  

2 – обмотка високої напруги,  

3 – бак,  

4 – розширювач,  

5 – ізолятор ВН,  

6 – ізолятор НН 

 

 

     Тристержневий магнітопровід 1 масляного трансформатора разом з намотаними 

на ньому обмотками 2 розміщують у герметичному закритому металевому баку 3, 

заповненому трансформаторним маслом. Масло в бак заливають через отвір у кришці 

бака, який закривають пробкою, а зливають через отвір, розміщений біля дна баку. 

Назовні розміщений розширювач 4, бачок частково заповнений повітрям. При 

нагріванні трансформатора масло розширюється, заповнюючи бачок і стискуючи 

повітря в ньому. На кришці бака розміщений термометр для спостережень за 

температурою апарата, а на розширювачі – покажчик рівня масла. Виводи обмоток 

ВН через кришку баку виконують за допомогою прохідних ізоляторів 5, а обмоток 

НН – за допомогою прохідних ізоляторів 6. 

     Охолодження сухих трансформаторів здійснюється повітрям, яке має значно 

меншу теплопровідність, ніж трансформаторне масло, тому допустима густина 

струму в обмотках сухих трансформаторів значно менша, ніж в масляних. Це 

призводить до збільшення маси міді або алюмінію в обмотках сухих 

Рисунок 4 – Масляний трифазний трансформатор 
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трансформаторів. Тому сухий трансформатор значно дорожчий масляного 

трансформатора однакової потужності. 

 

     4.2 Автотрансформатор 

     Автотрансформатор являє собою трансформатор, у якого первинна й вторинна 

обмотки не ізольовані одна від одної й частково сполучені.  

     Електрична енергія в автотрансформаторах передається не тільки 

електромагнітним способом, але й за рахунок безпосереднього з’єднання обмоток. 

 

 

     У понижувального автотрансформатора обмотка низької напруги є частиною 

обмотки високої напруги. Якщо частину обмотки автотрансформатора зробити 

первинною, а всю обмотку - вторинною, то автотрансформатор буде 

підвищувальним. 

     У порівнянні зі звичайним трансформатором при одній і тій же потужності 

автотрансформатор має меншу площу перетину сердечника. Це пояснюється тим, що 

в автотрансформаторі не вся енергія передається через магнітний потік. Частина 

енергії передається за рахунок безпосереднього проходження струму з первинного 

ланцюга у вторинний, тому що вони з'єднані один з одним. Чим ближче коефіцієнт 

трансформації автотрансформатора до одиниці, тем менше енергії передається 

магнітним потоком.  

     Через те що частина витків автотрансформатора входить і в первинну й у вторинну 

обмотки, то кількість проводів для обмоток потрібна менше, чим у трансформаторі. 

Рисунок 5 – Трифазний сухий трансформатор 

з литою ізоляцією 

 
 

Рисунок 6 – Автотрансформатор 
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     Найчастіше автотрансформатори виготовляють із ковзним контактом, що дозволяє 

плавно регулювати вихідну напругу в широких межах. Прикладом може служити 

лабораторний автотрансформатор (ЛАТР) 

Автотрансформатор має переваги порівняно із трансформатором: 

 менше витрачається міді на виготовлення обмоток; 

 менше витрачається сталі на виготовлення магнітопроводу; 

 можна плавно регулювати напругу, змінюючи число витків вторинної обмотки. 

     Недоліком автотрансформаторів e наявність електричного з'єднання між його 

обмотками, великі струми короткого замикання.  

     Автотрансформатори можуть бути однофазні і трифазні. 

МЕТОДИЧНІ РЕОМЕНДАЦІЇ СТУДЕНТАМ ПО НАПИСАННЮ КОНСПЕКТУ ЛЕКЦІЇ: 

1. По першому питанню записати у конспект: 

- Що таке трансформатор 

- Що таке підвищувальний і знижувальний трансформатор 

- Як поділяються трансформатори 

- Зарисувати рис.1, 2 

- Будова трансформатора 

- Записати принцип дії трансформатора (помічено червоною рискою) 

- Формули трансформаторної е.р.с. 

- Коефіцієнт трансформації 

 

2. По другому питанню записати у конспект: 

- Охарактеризувати які є втрати в трансформаторі 

- Формула к.к.д. 

 

3. По третьому питанню записати у конспект: 

- Охарактеризувати режими роботи трансформатора 
 

4. По четвертому питанню записати у конспект: 

- Будова 3-фазного трансформатора 

- Будова автотрансформатора 

- Зарисувати схему рисунка 6 

- Переваги і недоліки автотрансформатора 
 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ: 

1. Яке призначення трансформатора? 

2. Чому осердя трансформатора збирають із тонких ізольованих пластин трансформаторної сталі? 

3. Запишіть формули трансформаторної е.р.с.. 

4. Напишіть рівняння повної потужності трансформатора . 

5. Що називається коефіцієнтом трансформації? 

6. Поясніть устрій автотрансформатора. Чим він принципово відрізняється від звичайного 

трансформатора? 

7. Поясніть устрій 3-фазного трансформатора.  

Студенти повинні опрацювати представлений матеріал, зробити конспект, 

виконати завдання і переслати його викладачу для перевірки  

 
Виконані завдання відправляйте 

на електронну адресу: 
Luda251252@ gmail.com 

 


