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Мета: « Дослідження роботи двох однофазних трансформаторів при послідовному і
паралельному сполученні».
Обладнання: два трансформатори однофазні типу ТБС 2-0.1-У3, ізольовані провідники,
мультиметр, блок живлення
Теоретична частина
Трансформатори призначені для перетворення електричної енергії з одними
параметрами на електричну енергію з іншими параметрами. В теперішній час існує
велика різноманітність видів трансформаторів, але їх принцип дії однаковий та
базується на законі електромагнітної індукції.
Трансформатор — статичний електромагнітний пристрій, що має дві або більше
індуктивно зв'язані обмотки і призначений для перетворення за допомогою
електромагнітної індукції однієї або кількох систем (напруг) змінного струму в одну або
декілька інших систем (напруг) змінного струму без зміни частоти системи (напруги)
змінного струму.

Трансформатори широко застосовуються в лініях електропередач, в розподільних та
побутових пристроях. При високій напрузі й малій силі струму передача електроенергії
відбувається з меншими втратами. Тому, зазвичай лінії електропередач є
високовольтними. Водночас побутові й промислові машини вимагають великої сили
струму й малої напруги, тому перед споживанням електроенергія перетворюється в
низьковольтну. Трансформатори знайшли застосування також у різних випрямних,
підсилювальних, сигналізаційних та інших пристроях.
Коефіцієнт корисної дії сучасних трансформаторів, особливо підвищеної потужності,
вельми високий і досягає значень 0,95…0,996.

Схема та будова ідеального трансформатора

Порядок підключення трансформатора у схемі
Найпростіший трансформатор складається з обмоток на спільному осерді. Одна з
обмоток під'єднана до джерела змінного струму. Ця обмотка називається первинною.
Інша обмотка, вторинна, служить джерелом струму для навантаження. Створений
струмом у первинній обмотці змінний магнітний потік викликає появу е.р.с. у вторинній
обмотці, оскільки обидві обмотки мають спільне осердя. Співвідношення е.р.с. у
вторинній обмотці й напруги на первинній залежить від кількості витків у обох
обмотках.
Таким чином, перетворення напруги й сили струму в трансформаторі визначається
кількістю витків у первинній та вторинній обмотках. Напруга пропорційна кількості
витків, тоді як сила струму обернено пропорційна їй.
У реальних трансформаторах енергія не передається від первинного кола до
вторинного без втрат. Існує низка фізичних причин, що їх зумовлюють.

Однією з причин втрат є активний опір обмоток. При протіканні струму через
трансформатор, він нагрівається і віддає тепло оточенню. При високій частоті опір
збільшується завдяки скін-ефекту та ефекту близькості, які зменшують площу перерізу
провідника, через який протікає струм.
Ще одна причина втрат — перемагнічування осердя завдяки гістерезису. Ці втрати для
конкретної речовини осердя пропорційні частоті й залежать від пікового потоку
магнітного поля через осердя.
Інша причина втрат — струми Фуко. Змінне магнітне поле в осерді породжує змінне
вихрове електричне поле, яке викликає додаткові вихрові струми, що теж призводять
до нагрівання. Для зменшення струмів Фуко осердя виготовляють із тонких пластинок,
оскільки втрати, пов'язані зі струмами Фуко, обернено пропорційно залежать від
товщини матеріалу.
Частина енергії втрачається на механічні коливання. Феромагнітний матеріал осердя
розширюється і стискається у змінному магнітному полі завдяки явищу магнітострикції.
Цим пояснюється гудіння трансформатора, що супроводжує його роботу. Додатково,
первинна й вторинна обмотка притягаються й відштовхуються у змінному магнітному
полі, змушуючи також коливатися і корпус трансформатора.
Магнітний потік, що виходить за межі осердя, сам по собі не призводить до втрати
енергії, але він може призводити до появи вихрових струмів Фуко в металевих деталях
корпусу й кріплення, що теж зумовлює невеликі втрати енергії.
Втрати у трансформаторах залежать від навантаження. Втрати без навантаження
зумовлені в основному опором обмоток, тоді як причиною втрат при повному
навантаженні зазвичай є гістерезис та вихрові струми. Втрати при відсутності
навантаження можуть бути значними, тому навіть, якщо до вторинної обмотки нічого
не підключено, трансформатори повинні задовольняти умовам економної роботи.
Конструювання трансформаторів із малими втратами вимагає великого осердя,
високоякісної електротехнічної сталі, товстіших провідників, що збільшує початкові
затрати, але окупається при експлуатації.
Для трансформатора без феромагнітного осердя втрати на перемагнічування відсутні, і
струм холостого ходу визначається опором індуктивності первинної обмотки, який
пропорційний до частоти змінного струму та величини індуктивності.
Режим роботи трансформатора при якому вторинна обмотка замкнута на опір
називається режимом роботи трансформатора під навантаженням. При такому режимі

роботи у вторинній обмотці буде протікати струм IS, який створить свій магнітний потік,
який за правилом Ленца має зменшити зміни магнітного потоку в осерді. Це
призводить до автоматичного збільшення сили струму в колі первинної обмотки.
Збільшення сили струму в колі первинної обмотки відбувається згідно із законом
збереження енергії:
Це означає, що підвищуючи за допомогою трансформатора напругу у кілька разів, ми в
стільки ж разів зменшуємо силу струму (та навпаки). Отже, трансформатор перетворює
змінний струм таким чином, що добуток сили струму на напругу приблизно однаковий
у первинній і вторинній обмотках.
Силовий трансформатор — стаціонарний прилад з двома або більше обмотками, який
за допомогою електромагнітної індукції перетворює систему змінної напруги та струму
в іншу систему змінної напруги та струму, як правило, різних значень при тій же частоті
з метою передачі електроенергії без зміни її потужності при передаванні.
Силовий трансформатор використовується для перетворення параметрів електричної
енергії в електричних мережах і устаткуванні, що застосовуються для приймання та
споживання електричної енергії.
Схема з'єднання обмоток двох трансформаторів ТБС 2-0,1-У3

Експеримент №1: Дослідження двох однофазних трансформаторів при змішаному
сполученні.
Порядок роботи:
1. Вивчаємо схему з 'єднання первинних і вторинних обмоток однофазного
трансформатора.
2. Для постановки експерименту беремо два однакових трансформатори типу ТБС 20,1-У3.
3. Згідно заданої схеми сполучаємо паралельно два трансформатори за допомогою
провідників.
4. Здійснюємо перевірку схеми.
5. Здійснюємо підключення до мережі 220В, 380В, 110В змінного струму та вимірюємо
напругу мультиметром в режимі вольтметра на вторинних обмотках.
6. Дані записуємо у таблицю .
Таблиця №1 Змішане з'єднання обмоток трансформаторів

З'єднання
вторинне

Клеми
вихідної
напруги

Вихідна
напруга
U

Коефіцієнт
трансформації
k

2.1-4.1

3.5-3.4

3.6; 1.1

298

0.7

2.2-4.2

3.1-1.6

3.6; 1.1

173

0.7

Напруга
U (В)

Клеми
вхідної
напруги

З'єднання
первинне

380

2.1; 2.2

1.5-1.4
220

2.1; 2.2

2.1-4.1

3.5-3.4

2.2-4.2

3.1-1.6
1.5-1.4

Експеримент №2: Дослідження роботи трансформаторів при послідовному
підключенні .
Порядок роботи:
1. Вивчаємо схему з 'єднання первинних і вторинних обмоток однофазного
трансформатора.
2. Для постановки експерименту беремо два однакових трансформатори типу ТБС 20,1-У3.
3. Згідно заданої схеми сполучаємо паралельно два трансформатори за допомогою
провідників.
4. Здійснюємо перевірку схеми.
5. Здійснюємо підключення до мережі 220В, 380В, 110В змінного струму та вимірюємо
напругу на вторинних обмотках за допомогою мультиметра.
6. Дані записуємо у таблицю .
Таблиця №2 Послідовне з'єднання обмоток трансформаторів

З'єднання
вторинне

Клеми
вихідної
напруги

Вихідна
напруга
U

Коефіцієнт
трансформації
k

2.2-4.1

1.4-3.1

1.1; 3.4

64

0.3

2.1; 4.2

2.2-4.1

1.4-3.5

1.2; 3.6

14

0.06

2.1; 4.2

2.2-4.1

3.5-1.6

3.6; 1.1

88

0.2

3.6; 1.3

84

0.2

Напруга
U (В)

Клеми
вхідної
напруги

З'єднання
первинне

210

2.1; 4.2

210
380

1.5-1.4
380

2.1; 4.2

2.2-4.1

3.5-3.4
3.1-1.6
1.5-1.4

Експеримент №3: Дослідження роботи трансформаторів при оберненому
підключенні обмоток .
Порядок роботи:
1. Вивчаємо схему з'єднання первинних і вторинних обмоток однофазного
трансформатора.
2. Для постановки експерименту беремо два однакових трансформатори типу ТБС 20,1-У3.
3. Згідно заданої схеми сполучаємо змішано два трансформатори за допомогою
провідників.
4. Здійснюємо перевірку схеми.
5. Здійснюємо підключення до мережі 220В, 380В, 110В змінного струму та вимірюємо
напругу на первинних обмотках за допомогою мультиметра.
6. Дані записуємо у таблицю .
Таблиця № 3. Обернене з'єднання обмоток трансформаторів

Напруга
U (В)

Клеми
вхідної
напруги

З'єднання
первинне

200

1.4;3.1

1.1-3.4

З'єднання
вторинне

Клеми
вихідної
напруги

Вихідна
напруга
U

Коефіцієнт
трансформації
k

2.1-4.2

2.2;4.1

702

3.1

Висновок: При послідовному з’єднані напруга в нас додається (збільшується), при
паралельному з’єднанні в нас напруга є незмінною .При змішаному з’єднанні коли
до послідовної первинної або вторинної обмотки ми додавали паралельну первинну
(вторинну) діставали переміжну напругу .
Ми бачимо, що в трансформаторі є внутрішні втрати потужності зумовлені
внутрішніми явищами.

