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Фізика і астрономія 

Урок 5-6 

Тема. Діючі значення сили струму та напруги. Трансформатор  

Мета: навчити учнів користуватися такими поняттями як діючі значення сили 

струму та напруги, дослідити, від чого залежать. вивчити призначення, будову і 

принцип дії трансформатора. 

Розвивати пам'ять, логічне мислення та увагу. Виховувати інтерес до предмету. 

 

Матеріали до уроку: 

1. Діючі значення сили струмі і напруги 

Для характеристики змінного струму зручно використовувати будь-яку 

властивість, яка не залежить від напряму струму. Такою властивістю є , наприклад, 

теплова дія струму. 

 
Діюче значення сили змінного струму дорівнює силі такого постійного струму, 

котрий виділить у провіднику таку саму кількість теплоти, що й змінний струм 

за той самий час. 

Аналогічно :                           

Шкали вимірювальних приладів змінного струму градуюють саме в діючих 

значеннях. У паспортах електротехнічних машин, апаратів і приладів змінного 

струму зазначено діючі значення сили струму й напруги. 

 

2. Призначення трансформаторів. 

http://fizmat.7mile.net/Kvazistatsionarni-strumi/diiuchi-i-seredni-znachennia-strumu-i-napruhy.html


Однією з важливих переваг електричної енергії є зручне і просте передавання її від 

генератора до споживача. Проте воно пов'язане із значними втратами в проводах 

внаслідок їх нагрівання. Потужність струму, яка йде на нагрівання проводів, 

дорівнює , де I
2
 — сила струму в лінії, R — опір проводів лінії. 

Ця формула вказує на два можливі шляхи зменшення теплових втрат у проводах 

лінії передач: 

1) зменшення опору проводів; 

2) використання струму меншої сили. 

Істотно зменшити опір проводів лінії можна лише за рахунок збільшення їх 

поперечного перерізу. А це веде до збільшення вартості ліній, тому такий спосіб 

зменшення втрат неприйнятний. На практиці ефективне зменшення втрат енергії на 

нагрівання проводів досягається зменшенням сили струму. 

Нехай, наприклад, необхідно передати електроенергію потужністю 10
5
 кВт по лінії, 

опір якої R = 50 Ом (такий опір має двопровідна лінія передачі з мідного дроту 

діаметром 1 см завдовжки приблизно 150 км), з втратами на нагрівання проводів 

лінії 1 % (Рвт = 10
3
 кВт). У цьому випадку потужність має передаватися струмом 

силою: 

 
Отже, напруга в лінії має бути : 

 
Цей приклад показує, що для передачі великої потужності за допомогою порівняно 

слабких струмів напруга має бути дуже високою. Однак конструювати генератори 

(а також різні споживачі електричної енергії), розраховані на високі напруги, дуже 

складно, оскільки необхідно забезпечити добру ізоляцію обмоток, не кажучи вже 

про те, що широке споживання електричної енергії за такої високої напруги взагалі 

неприпустиме через небезпеку враження людини струмом. Тому електричні 

генератори будують на напругу 6—25 тисяч вольт, а потім цю напругу підвищують 

за допомогою трансформаторів. У місцях споживання електроенергії струм високої 

напруги перетворюють в струми низької напруги (110 В, 220 В, 380 В і т. д.) 

Електричний струм ніколи би не дістав такого широкого використання, якби його 

не можна було перетворювати майже без втрат енергії. 

Перетворення змінного струму, за якого напруга збільшується або зменшується в 

кілька разів практично без втрати потужності, здійснюється за допомогою 

трансформаторів. 

Трансформатор – пристрій для зміни величини сили струму і напруги змінного 

струму при незмінній частоті. 
Винайшов трансформатор російський вчений П.М.Яблочков для живлення 

винайдених ним “електричних свічок” – нового на той час джерела світла. 

 

3. Будова трансформатора. 

У найпростішому випадку трансформатор складається з двох котушок (обмоток) , 

надітих на замкнуте осердя. Одна з обмоток – первинна – з’єднана з джерелом 

змінної напруги. Друга обмотка – вторинна – до якої приєднують навантаження, 

тобто прилади й пристрої, які споживають електроенергію (мал.1). 



 
мал.1 

Осердя набирається з тонких ізольованих листів трансформаторної сталі для 

боротьби із струмами Фуко. 

 

4.ККД трансформатора. 
ККД трансформатора визначається за такою формулою: 

 
У сучасних потужних трансформаторах сумарні втрати енергії не перевищують 2 – 

3%, їх ККД досягає 97 – 98%. 

 

Домашнє завдання: 

1. Зробити конспект 

2. Дати письмово відповіді на питання(для відповіді на питання скористатись 

пошуком в Internet: 

1.На якому принципі базується робота трансформатора? 

2.Чи можна трансформувати постійний струм? 

3.У чому полягає явище електромагнітної індукції? 

4.У чому полягає правило Ленца? 

5.Чому навантажений трансформатор споживає дуже мало енергії? 

6.Для чого осердя трансформатора набирають із тонких стальних пластин, 

ізольованих одна від одної? 

7.У якій із обмоток знижувального трансформатора (первинній чи вторинній) 

діаметр проводу має бути більшим? 
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