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Фізика і астрономія 

Урок  7-8 

Тема: Трансформатор. Виробництво, передача та використання енергії електричного струму. 

Мета уроку:  

освітня - ознайомити учнів з будовою, принципом дії та призначенням трансформатора, 

пояснити способи передачі електричної енергії на великі відстані з мінімальними втратами;  

розвивальна - розвивати науковий стиль мислення та творчу активність учнів; ознайомити 

учнів з одним із основних напрямків науково-технічного прогресу, історією розвитку 

енергетики, проводити профорієнтаційну роботу з учнями; 

виховна - виховувати політехнічний світогляд та розвивати життєву компетентність 

особистості, сприяти  формуванню екологічної культури. 

 

Матеріли до уроку 

 

Споживачами електроенергії є підприємства, організації, великі та малі будинки, а 

виробляється електроенергія на електростанціях, тому виникає потреба передавати її від джерела до 

споживача на великі відстані. Як знизити втрати у лініях електропередач? Електрорушійна сила 

генераторів електростанцій велика. При передачі використовується напруга в сотні тисяч кіловольт. 

Але на  практиці більшість споживачів потребують електроенергію напругою 220В, а в 

промисловості – 360В і 600В. Напругу потрібно постійно перетворювати.  Отже перед нами два 

проблемні питання:  

1) Як передати енергію з  найменшими втратами? 

2) Як перетворити напругу з високої на низьку і навпаки?    

      

1. Трансформатор та його будова 
Прилади, за допомогою яких здійснюється перетворення  напруги змінного струму носять 

назву трансформаторів. Трансформатор (від лат. Transformo - перетворювати) 

Трансформатор — це прилад для перетворення сили струму і напруги при незмінній 

частоті. 

У 1848 р. французький механік Г. Румкорф винайшов індукційну котушку. Вона стала 

прообразом трансформатора. 

У 1876 – 1882 роках Павлом Миколайовичем Яблочковим, російським винахідником, була 

висунута і здійснена ідея трансформації електричного струму. Він вперше використав індукційну 

котушку в якості трансформатора з розімкненим сердечником для живлення декількох дугових 

ламп. 

У 1882 р. російський електротехнік Іван Пилипович Усагін і український професор Київського 

університету М.О. Доліво-Добровольський створили трансформатор перетворювач електричного 

струму. Розробка силових трансформаторів дала можливість передавати електрику на далекі 

відстані.  

У 1885 році угорські інженери М. Дері та О. Блат разом з К. Зіперновскім розробили 

трансформатори із замкнутим магнітопроводом. З'явилася система розподілу електроенергії.  

      Трансформатор складається  осердя замкненої форми, що виготовлене з м’якого 

феромагнетика, та двох обмоток, надітих на осердя . Первинна обмотка — з’єднана з джерелом 

змінної   напруги,  а  вторинна  обмотка  приєднана до споживача. Осердя набирається з тонких 

ізольованих листів  трансформаторної сталі для зменшення  вихрових струмів , які б його 

розігрівали .   

2. Фізичні основи роботи трансформатора  

Принцип дії трансформатора засновано на явищі електромагнітної індукції.  Під час 

проходження змінного струму в первинній обмотці в осерді виникає змінний магнітний потік, 

залізне осердя передає магнітний потік від первинної  обмотки до вторинної і збуджує ЕРС 

самоіндукції у вторинній обмотці. Використовуючи закон електромагнітної індукції: 
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Складемо відношення  

 

3. Коефіцієнт трансформації   

Якщо коло вторинної обмотки розімкнене, то таке явище називають холостим ходом 

трансформатора ( I
2
= 0 ). У цьому разі напруга на вторинній обмотці дорівнює  ЕРС на 

вторинній обмотці 

U2=2 
 а ЕРС на первинній приблизно рівна напрузі на первинній обмотці 

U1=1 
тому під час холостого ходу:  

 

k – коефіцієнт трансформації   

якщо k > 1, напруга U2 < U1  трансформатор є знижувальним 

якщо k < 1, то U2 > U1   трансформатор є підвищувальним 

Якщо до кола вторинної обмотки підєднати споживач струму, то трансформатор 

працюватиме під навантаженням. Струм, що з’явився у вторинній обмотці, створює свій 

магнітний потік, який за правилом Ленца прагне компенсувати зміни магнітного потоку в осерді. Це 

призводить  до автоматичного збільшення сили струму в первинній обмотці. Збільшення сили 

струму у колі первинної  обмотки  відбувається за законом збереження енергії. Потужність  у 

первинному колі близька до потужності у вторинному колі: 

 

 

 

 

Висновок:  

У скільки разів трансформатор зменшує напругу у стільки разів він збільшує силу струму. 

Тому у понижувальних трансформаторах діаметр витків на вторинній обмотці більший ніж на 

первинній  

4. ККД трансформатора  
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5.Застосування трансформаторів 

Трансформатор перетворює напруги в низькі або високі з малими втратами енергії. Він є 

важливим елементом багатьох електроприладів, механізмів і пристроїв: зарядних пристроїв, 

радіоприймачів, телевізорів, підстанцій, електростанцій і т.п  

Силові трансформатори, встановлені на електростанціях підстанціях, призначені для 

перетворення електроенергії з однієї напруги на іншу. Найбільшого поширення набули трифазні 

трансформатори .Силові трансформатори є основними елементами систем електропостачання і 

використовуються у всіх галузях економіки, включаючи промисловість, житлово-комунальне і 

сільське господарство, окремі установи, організації, фірми.  

Вимірювальні трансформатори. Призначені для живлення електровимірювальних 

приладів, передавачі сигналу інформації вимірювальних приладів в установках змінного струму 

частоти 50 або 60 Гц. 

Зварювальні трансформатори - для електрозварювання і електроплавлення. Для 

зварювальних апаратів  використовують знижувальні трансформатори. Для зварювання потрібні 

дуже сильні струми, і трансформатор зварювального апарата має усього єдиний вихідний виток.  

В медицині 

Випробувальні трансформатори. Для випробування високовольтного електротехнічного 

обладнання   

Автотрансформатори. Автотрансформатори ручного регулювання напруги на виході 
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Стабілізатори напруги. Незначні зміни на вході не дають значних змін на виході. Це дозволяє 

не порушувати режим роботи комп’ютерів, телевізорів і іншої техніки. 

6. Виробництво, передача та використання енергії електричного струму   

Споживачі  електроенергії є всюди, а виробляється вона порівняно в небагатьох місцях, тому 

виникає потреба передавати її на великі відстані . 

Під час передавання електричного струму велика кількість електричної енергії йде на  

нагрівання проводів . Згідно із законом    Джоуля-Ленца : 

Q = I
2
Rt 

Як знизити втрати у лініях електропередач ? Є два шляхи :1) зменшити опір провідників  

R=
S


  значить  збільшити  S – площу поперечного перерізу провідника 

Але для зменшення R, приміром, у 100 разів потрібно збільшити масу проводу також у 100 

разів. Зрозуміло, що не можна допустити такої великої витрати дорогого кольорового металу, не 

говорячи вже про труднощі закріплення важких проводів на високих щоглах і т.п. або 

2) зменшити силу струму , збільшивши напругу. 

Наприклад, зменшення струму в 10 разів зменшує кількість тепла, що виділився в провідниках, 

у 100 разів, тобто досягається той же ефект, що і від сторазового  обваження дроту. 

Висновок:  щоб  знизити втрати   в лініях електропередач  потрібно збільшити напругу 

змінного струму за допомогою підвищувальних трансформаторів.  

Так генератори виробляють струм напругою від 6 до 20 кВ, а трансформатори її підвищують до 

декількох  сотень кіловольтів. Після цього електричний струм подають на лінії електропередач. 

На місцях споживання електроенергії за допомогою знижувальних трансформаторів напругу 

зменшують і далі електроенергія передається по низьковольтним лініям передач.  Біля будинків 

знаходяться трансформаторні будки,  у  яких  напруга змінного струму зменшується за допомогою 

знижувального трансформатора до 220 В і подається  в електромережу. 

 

 

Домашнє завдання 

Самостійна робота учнів. 

Дати відповіді на питання  і записати їх у таблицю: 

1. Який прилад використовують для перетворення змінного струму та напруги ? 

А) генератор         Б) трансформатор              В) вольтметр 

2.  Чи змінює трансформатор частоту змінного струму ? 

А) ні                         Б) так                    В) змінює, якщо він навантажений 

3.Яке числове значення має коефіцієнт трансформації у підвищувальних трансформаторах ? 

А)   k=1                    Б )  k<1                В)  k>1 

4. Ви придбали електроприлад, розрахований на напругу 110В , а в мережі напруга 220 В,   з яким       

коефіцієнтом  трансформації  вам потрібно підключити до мережі трансформатор, щоб 

електроприлад не перегорів ? 

А)  k= 0,5                Б)   k=  3                       В) k= 2 

5. З якою метою під час передачі електроенергії на великі відстані підвищують напругу змінного 

струму ? 

А) щоб збільшити потужність струму  

Б) щоб зменшити втрати енергії на нагрівання проводів ліній електропередачі 

В) для запобігання перевантаження  генератора  

6. Який трансформатор потрібно поставити на вході у місто? 

А) знижувальний 

Б) підвищувальний 

В) Трансформатор не потрібний 

7.  Первинна обмотка трансформатора має 660 витків. Скільки витків у вторинній обмотці, якщо 

трансформатор призначений для підвищення напруги з 220В до 380В?  

 

Зворотній зв'язок 

Viber/Telegram   0988025226 

E-mail  chervyak.v92@gmail.com  


